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Article 1r. Naturalesa, dependència i fins
1. Els Casals d'Esplai d'el Saler, Rocafort i els que d'ara en avant puguen obrir-se al públic,
es configuren com un servici públic municipal que depén de l'Alcaldia, per correspondre-li la direcció
de tots els servicis municipals, i si és el cas, a la Delegació de Joventut, i la seua utilització es regirà
pel present reglament.
2. Es configuren com a dependències destinades a dotar el caràcter formatiu i convivencial
de la joventut, i així aconseguir el ple desenvolupament de la seua personalitat, amb el foment dels
valors de caràcter social, cultural i recreatiu.
3. Els seus fins, per orde prioritari, són:
a) Servir de marc a les activitats programades per la Delegació de Joventut, com ara:
escola de natura i campanya d'estiu, cursets d'animació sociocultural, de monitors o
directors de campaments, caps de setmana infantils o juvenils, colònies de vacances,
intercanvis juvenils, reunions o congressos, etc.
b) Possibilitar a les associacions juvenils, col·lectius de jóvens, associacions
prestadores de servicis a la joventut, el fet de disposar de llocs adequats per als seus
congressos, reunions extraordinàries, cursets, etc.
4. Allò que s'ha prescrit en l'apartat anterior no impossibilita la utilització dels Casals per als
fins descrits en altres semblants, relatius a persones adultes. Així com estar a disposició de les
distintes delegacions municipals, que podran utilitzar-los segons els criteris especificats en este
reglament.
Article 2n. Utilització dels Casals
1. La sol·licitud de reserva de places es farà pel representant del col·lectiu, per mitjà
d'instància dirigida a l'Excma. Sra. Alcaldessa, segons model normalitzat; la dita sol·licitud haurà de
ser presentada com a mínim amb un mes d'antelació a la data de l'ús pretés. Podran ser admeses
peticions subscrites amb posterioritat en casos excepcionals. La Delegació de Joventut a través del
Servici de Joventut i a la vista dels criteris de prioritats i dels usos compromesos, autoritzarà o no la
utilització del servici. Notificada l'autorització i abans dels quinze dies precedents a la utilització dels
casals, els usuaris hauran d'abonar l'import total. En el cas que no s'efectue l'ingrés en el termini
previst, l'Ajuntament podrà disposar de les places reservades.
2. La utilització dels locals podrà provocar-se per determinació de la pròpia administració, a
través de les distintes delegacions.

3. Pel que fa a les tarifes per a la utilització dels Casals d'Esplai, caldrà ajustar-se al que
establix l'Ordenança Reguladora del Preu Públic per Servicis Comunitaris per a la Joventut, per la
prestació del servici derivat de la seua utilització.
Article 3r. Materials i servicis
1. Els Casals d'Esplai disposen dels servicis següents:
a) Hostalatge en habitacions col·lectives amb lliteres, així com la infraestructura
higienicosanitària corresponent.
b) Servici d'alimentació.
c) Materials de suport a activitats, a les aules i sales destinades als dits efectes.
d) Podran existir altres servicis complementaris dels anteriors.
2. Els llocs específics de treball, com ara cuina, paellero, magatzems, oficines, així com les
habitacions i lavabos del personal del servici, no podran ser utilitzats pels usuaris, on queda prohibida
la seua entrada.
3. La custòdia dels objectes de valor o diners en metàl·lic pertany als seus titulars, i no
correspon a l'Ajuntament la responsabilitat per la pèrdua o sostracció de tals objectes o diners. Això
sense perjuí de les obligacions indemnitzatòries, quan hi haja lloc a elles, segons la legislació sobre
la Responsabilitat Patrimonial.
Podrà posar-se, per mitjà de sol·licitud del representant del col·lectiu, a la seua disposició les caixes
de seguretat existents als casals, a fi de depositar-hi els objectes de valor o quantitats en metàl·lic.
4. No està permesa l'entrada ni el consum de begudes alcohòliques ni de substàncies
prohibides en les normes sanitàries als recintes dels casals.
5. Els jocs de societat i la utilització dels audiovisuals poden sol·licitar-se al guàrdia de torn,
amb la responsabilitat de cada col·lectiu del seu bon ús.
6. No es permetrà que s'apeguen cartells en les parets i portes, sinó que s’haurà d'utilitzar els
taulers de suro existents amb este fi al casal.
7. L'ús del telèfon queda restringit al personal del casal, sols pot accedir-ne en cas d'urgència
el representant del col·lectiu, amb l’abonament de l’import de la telefonada.
4rt. Ús de les instal·lacions

1. Quan no es puga utilitzar algun espai del casal pel fet d’haver allotjats més d'un col·lectiu,
s'ajustarà l'activitat als espais disponibles en eixe moment.
2. Els col·lectius que utilitzen les distintes dependències del casal, es responsabilitzaran que,
quan concloga l'activitat, el mobiliari quede correctament ordenat; el representant del col·lectiu vetlarà
pel seu ús correcte.
3. En cas de ruptures, desperfectes, etc., a les instal·lacions, es comunicarà al Servici de
Joventut i serà valorat i facturat a banda dels servicis sol·licitats; s’haurà de reparar el dany causat,
amb la responsablilitat de l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, independentment de qui resulte
l'autor material del dany, llevat que estos es deguen a causa de força major o fortuïts.
4. Dormitoris
- A cada col·lectiu se li assignarà una zona d'allotjaments i d'activitats.
- Els dormitoris seran separats per a persones de diferent sexe.
- El casal facilitarà als usuaris l'aixovar corresponent a cada llit: llençols i
mantes.
- Als dormitoris no es podrà fumar, ni consumir begudes ni aliments.
- Cada ocupant realitzarà la part de neteja i arreglament de dormitori
corresponent.
- No està permés llavar roba als lavabos ni tendir-la a les habitacions. La
roba haurà de llavar-se i tendir-se als llocs destinats per a este efecte.
Article 5é. Horaris
1. Els casals romandran oberts durant tot l'any i tots els dies de la setmana, excepte quan per
necessitats sanitàries, remodelació, reformes de l'edifici o ajust de l'horari funcionarial, es precise el
tancament de les instal·lacions.
2. Els Casals d'Esplai romanen oberts des de les 8 hores fins a les 24 hores. L'horari de
descans serà des de les 23 hores fins a les 7 hores, i s’haurà de guardar silenci a la zona de
dormitoris durant este període. Es podrà contemplar, en casos especials i amb autorització expressa
de la Delegació de Joventut, la variació d'este horari.
3. L'horari de menjars vindrà determinat per la Regidoria de Joventut. Este horari del servici
d'alimentació haurà de complir-se el més estrictament possible. Qualsevol modificació haurà de
notificar-se al Servici de Joventut, perquè es programe amb anterioritat a l'ocupació.
Article 6é. Servici de menjador

1. El servici de menjador funciona en règim d'autoservici. Quan acaben els menjars, els
usuaris retiraran de les taules tots els utensilis utilitzats i els netejaran convenientment.
2. Els menjars estan composts d'un únic menú. Només en casos especials es podrà servir un
altre tipus de menú, sempre que s'haja sol·licitat amb suficient antelació.
3. Quan per realitzar excursions o marxes es precise menjar en fred per a la totalitat dels
assistents o part d'ells, se sol·licitarà amb antelació no menor de 24 hores, i si és festiu de 48 hores.
4. El menjador romandrà obert de 9 a 10 hores, de 14 a 15 hores i de 21 a 22 hores. El
col·lectiu no podrà romandre al menjador després de l'hora indicada. Quan hagen dos col·lectius, i
sempre que existisquen places lliures, només es realitzarà un torn de menjars, excepte en casos
excepcionals que es notificarà degudament.
Article 7é. Neteja d'instal·lacions
1. Els Casals d'Esplai, com és un servici públic destinat a distints col·lectius juvenils i grups
en general, hi requerix dels usuaris una conducta cívica i higiènica, amb l’obligació de fer un ús
correcte, adequat i cuidadós de tot el material existent en ells.
2. La neteja i cures de tota la instal·lació és element fonamental per fer dels casals un lloc
agradable, per tant hauran d'extremar-se les mesures necessàries per a aconseguir un estat de
neteja adequat (ús de papereres, arreglament de llits, etc.).
Article 8é.
1. Les persones i col·lectius que utilitzen les instal·lacions municipals deuran en tot
moment realitzar un ús correcte i adequat de les instal·lacions, d'acord amb la seua naturalesa.
2. Les activitats que es realitzen als casals i les conductes dels seus usuaris, que creen
situacions de risc per a les persones i béns, podran resultar suspeses cautelarment per l'Ajuntament,
per a garantir el bon orde del servici. Si tals actuacions foren imputables a persones o col·lectius
concrets, l'Ajuntament podrà expulsar-los de les instal·lacions sense dret a cap indemnització, amb
un informe previ, si és el cas, de l'entitat que organitzara l'activitat.
Quan l'actuació determinant de l'expulsió afectara la prestació del servici, esta s'efectuarà de manera
immediata, sense perjuí del dret de l'interessat a interposar les reclamacions o recursos que en dret
procedisquen.

Articule 9é.
1. El present reglament podrà ser ampliat o modificat en la mesura que sorgisquen
necessitats o circumstàncies que així ho exigisquen.
2. El text del present reglament estarà exposat en el tauler d'anuncis, necessàriament
existent en cada casal, i serà conegut pels usuaris; en el cas dels menors d'edat, pels seus tutors o
responsables de la seua custòdia.
Article 10é.
Per l'Alcaldia, per les seues delegacions o per les direccions de les unitats administratives
corresponents, es podran elaborar ordes o instruccions internes complementàries i en aplicació
d'este reglament, per al bon fi de les activitats dels casals.

