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L’exigència d’ un sector jove de la població de Favara de disposar d’un espai 

on  reunir-se  per  a  satisfer  les  seues  necessitats  d’oci,  d’  informació  i 

d’encontre han donat lloc a la redacció d’este reglament d’instruccions d’ús 

i funcionament del casal jove.

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

Fonament Legal
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L'Ajuntament  de  Favara,  exercint  la  potestat  reglamentària  i 

d'autoorganització que atorguen els articles 4 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l'article 24.b) del Text Refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 

Reial  decret  781/1986,  de  18  d'abril,  i  l'article  4  del  Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 

per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regula l'organització i el 

règim de funcionament de l’espai jove al seu municipi.

Objecte

El present reglament d’instruccions i d’ús del casal jove té per objecte 

regular el funcionament i els usos del casal jove de Favara. És un lloc pensat 

per a la joventut del municipi  a partir de les seues necessitats com són: 

sala  de  reunions,   punt  d’informació  juvenil,  sala  de  tallers,  de  cine, 

d’espectacles,  d’exposicions i punt de trobada, per tal d’ajudar els/les joves 

en  la  seua  emancipació,  en  el  seu  procés  de  formació  i  en  el  seu 

desenvolupament de la creativitat. 

Es  pretén  també  impulsar  l’associacionisme,  l’intercanvi 

d’experiències, la trobada i la comunicació entre els/les joves. El casal jove 

serà el lloc on els/les joves puguen dur a terme iniciatives pròpies.

Aplicació 

Els preceptes d'este reglament s'aplicaran preferentment sempre que 

no  vagen  en  contra  de  disposicions  de  rang  legal  que  siguen  d'obligat 

compliment, tenint en compte que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 

de Bases de Règim Local té caràcter bàsic, i, igualment, els articles 1, 2, 3.2, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, incís primer, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 

57, 58, 59, 69 i 71 del Text Refós de Règim Local aprovat per Reial decret 

781/1986, de 18 d'abril.

TÍTOL I. NOM I DESCRIPCIÓ DEL LLOC
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REGLAMENT D’INSTRUCCIONS D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL CASAL JOVE 

El casal jove  de Favara és un lloc públic, situat al carrer Drets 

Humans  4, a la zona cèntrica del poble. El casal jove disposa de 416.32 

metres útils.

A la planta baixa hi ha els següents espais definits: vestíbul general,  

espai polivalent, corral, magatzem menut, sala de llums, lavabo mixt.

TÍTOL II. REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL CASAL JOVE

Calendari

Art. 1 El casal jove estarà obert durant els mesos de gener, febrer, març, 

abril, maig, juny, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre i sempre 

respectant  festes  nacionals,  autonòmiques,  municipals,  tradicionals  o 

majors.

Podria  obrir-se  de  forma  extraordinària  al  mes  d’agost  si  els  recursos 

humans ho permeteren.

Horaris

Art.  2 El casal jove estarà obert els divendres, dissabtes i  diumenges de 

20:00h a 00:00h, de 19h:00 a 23:00h o de 18h:00 a 22:00h.

L’horari podrà variar en funció de les preferències de les persones usuàries.

Podria obrir-se de forma extraordinària fora d’este horari sempre que estiga 

sol·licitat i en temps i en forma i amb el permís de l’òrgan competent.

Taxa  i carnet

Art. 3 Els/les joves que desitgen fer ús del casal jove hauran de pagar la 

taxa anual de 25 euros quan estiga aprovada l’ordenança fiscal. 

La taxa deriva de l`ús de la infraestructura, el manteniment, la neteja, el 

material, la formació, la guàrdia i el treball del personal municipal.

L’ Ajuntament serà l’ òrgan responsable de tramitar el carnet.

Deures de les persones usuàries.

Art. 4 La persona usuària té dret d’ accés lliure al casal jove, en els horaris i 

amb les condicions que regixen en cada moment, sempre que complisquen 

la normativa interna. 

Art. 5 La persona usuària té dret a gaudir dels serveis que ofereix el casal 

jove.
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Art. 6 La persona usuària té dret a gaudir del suport i l’ assessorament del 

personal del casal jove, en la mesura d’allò possible.

Serveis 

Art. 7 Les persones usuàries poden fer ús del següents serveis:

 Servei  de  consulta:  Tots  els  materials  (llibres,  revistes, 

publicacions ...) que integren el fons del casal jove poden ser 

objecte de consulta i de préstec. 

 Servei de ludoteca: Les persones usuàries podran fer ús dels 

jocs  de  taula  i  recreatius  de  manera  gratuïta,  sempre  que 

estiguen disponibles.

 Servei  de  cine:  Les  persones  usuàries  podran  fer  ús  de  les 

instal·lacions destinades a projectar documentals, pel·lícules...

 Orientació  i  assessorament  personalitzats:  s’  ajudarà  les 

persones  usuàries  en  tot  allò  que  necessiten  pel  que  fa  a 

l’orientació i formació.

 Altres serveis: En la mesura de les possibilitats s’incrementaran 

i es prestaran  altres serveis adequats als objectius del casal 

jove.

TÍTOL III. NORMATIVA INTERNA

Art 8. Al casal jove no està permés:

- Fumar ni consumir qualsevol tipus de droga, ni alcohol. 

- Escriure o fer senyals en qualsevol  llibre i/o qualsevol  tipus de 

material que siga del  casal jove. 

- Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que 

integren el conjunt del casal jove.

- Anar sense roba ni tenir conductes incíviques. 

Art 9. Les persones usuàries han de facilitar una bona convivència i respecte 

mutu. Cal mantenir-hi una actitud correcta i evitar sorolls, comportaments o 

activitats  que  puguen  interferir  en  el  bon  funcionament  dels  serveis  o 

molestar a la resta de persones usuàries.

Art 10. Cal respectar les instal·lacions i els equipaments.
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Art 11. Una vegada s’haja fet ús del material per jugar o de consulta, cal  

deixar-lo als llocs destinats a este ús o entregar-lo directament al personal 

del casal. 

Art  12.  S’ha  de  mantenir  un  to  de  veu  baix  i  respecte  per  la  resta  de 

persones usuàries.

Art 13. En cas d'incompliment d'esta normativa, de conductes inapropiades 

o faltes de respecte i  consideració al  personal  o  a la  resta de persones 

usuàries, les persones responsables dels espais tindran potestat per acordar 

l'expulsió de l'espai, per un termini mínim d'un dia i un màxim d'un any.

Art 14. Les conductes incíviques poden ser molt greus, greus i lleus.

 Es consideren conductes incíviques molt greus:

 a. Malmetre o causar importants desperfectes en les instal·lacions.

 b.  Alterar  greument  l'ordre  a  les  instal·lacions  o  causar  greus 

perjudicis a la resta de persones usuàries.

 c. Robar o trencar mobiliari, equips o objectes personals.

 d. Reincidir en conductes qualificades com a greus.

 Es consideren conductes incíviques greus:

a. Fer perillar les instal·lacions o materials de l'equipament.

b. Comportar-se amb mala educació o falta de respecte envers les 

persones treballadores i altres persones usuàries.

c.  No  seguir  les  instruccions  del  personal  quant  a  utilització  del 

material o comportament.

f. Destruir o fer malbé qualsevol equipament o element de l'espai.

g. La reincidència en conductes qualificades com a lleus.

 Es consideren conductes incíviques lleus:

a. Córrer i cridar reiteradament.

b. Accedir-hi amb animals, amb excepció de les persones invidents i 

persones  amb  discapacitats  que  els  necessiten  per  a  la  seua 

mobilitat.

Art  15.  Les  mesures  a  adoptar  en  cas  de  conductes  incíviques  són  les 

següents:

 Per  conductes  incíviques  molt  greus,  la  prohibició  d'accedir  a  les 

instal·lacions durant un període entre els tres mesos i un any.

 Per  conductes  incíviques  greus,  la  prohibició  d'accedir  a  les 

instal·lacions durant un període de quinze dies a tres mesos.
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 Per  conductes  incíviques  lleus,  l'advertiment  i,  cas  de  reiteració, 

l'expulsió  durant  un  nombre  determinat  de  dies  en  funció  de  la 

gravetat de la conducta, per un màxim de quinze dies.

Art  16. El  monitor/a o el  personal  de l'Ajuntament tindrà la potestat per 

aplicar estes mesures. En qualsevol conducta incívica greu i molt greu cal 

que la regidoria de cultura, de joventut o Alcaldia estiga informada. 

Art 17. El monitor/a del casal jove no es responsabilitza dels béns personals 

de les persones usuàries.

TÍTOL IV. RÈGIM D’ÚS DEL CASAL JOVE PER PART D’ENTITATS O 

PERSONES FÍSIQUES

Art 18. D’acord amb el present reglament, entitats i persones físiques poden 

sol·licitar l’ús del casal jove per a la realització d’ activitats destinades a la 

població.

Art 19. S’haurà de presentar una sol·licitud expressa en registre d’entrada 

municipal  en què es detalle dies, horari  nom de la persona responsable, 

activitat a desenvolupar i finalitat.

Art 20. Una persona adulta obligatòriament haurà d’estar i ser responsable 

dels i de les joves durant la seua estada al casal jove.

Art  21.  Alcaldia  resoldrà  donar  permís  o  no  en  funció  de  la  finalitat, 

oportunisme o objectiu de l’ ús del casal per part de l’entitat o de la persona 

física.

Art 22. La taxa d’ocupació cal pagar-la d’acord a l’ordenança fiscal d’ús i 

ocupació del casal jove quan estiga aprovada.

Art 23.  Per a la tramitació de les sol·licituds l’Ajuntament pot requerir  la 

documentació que considere necessària a les persones sol·licitants.

Art  24  L’  Ajuntament  autoritzarà  per  escrit  la  utilització  de  l’espai  o 

denegarà  motivadament  la  petició  tenint  en  compte  els  antecedents 

d’utilització de l’entitat o persona física sol·licitant.

Art  25.  L’autorització  municipal  contindrà  literalment  les  condicions,  la 

temporalitat  i  la  finalitat  de  la  cessió,  així  com  el  règim d’ús  específic 

d’aparells, infraestructures, serveis comuns, etc.

Art 26. L’Ajuntament, per raons d’interés públic, podrà denegar, modificar o 

deixar sense efecte, mitjançant resolució expressa i motivada, l’autorització 
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del casal jove. En cas de modificació o anul·lació d’autoritzacions d’ús, serà 

preceptiva l’audiència prèvia de les persones interessades. 

Art 27. En el cas de que hi haja més d’una petició en una mateixa data/hora, 

la  tramitació  d’estes  sol·licituds  es  farà  per  estricte  ordre  de  registre 

d’entrada.  Amb tot,  es  prioritzaran  les  activitats  que  tinguen  una  major 

repercussió en el municipi.

També es tindrà en compte aquelles activitats que tinguen continuïtat i les 

activitats d'interès general obertes a la població jove en general així com la 

puntualitat, l’aprofitament de l’espai/servei i el bon ús registrat en reserves 

anteriors.

Art 28. L'Ajuntament podrà establir  convenis d’ús del casal  jove amb les 

entitats  o  persones  físiques  que  ho  sol·liciten  que  regirà  les  condicions 

específiques d’ús dels espais per part de l’entitat o persona física, sent el 

present  reglament  d’instruccions  d’  ús  i  funcionament  d’aplicació 

subsidiària.

TÍTOL V. INTERPRETACIÓ I COMPETÈNCIES

Art. 29 Interpretació i competències

 La  interpretació  de  l’establert  en  este  reglament  correspon  als  òrgans 

competents de la Corporació. 

a)   A l’Alcaldia-Presidència, l’aprovació,  modificació total o parcial d’aquest 

reglament així com la seua derogació. 

b)   A l’Alcaldia-Presidència, la incoació d’expedients sancionadors si s’escau 

i l’adopció de quantes decisions considere oportunes per a un millor servei. 

c)   A Alcaldia-Presidència les competències de gestió diària del casal jove.

TÍTOL VI. FUNCIONS DEL MONITOR/A

Art 30. Funcions del monitor/a són:
-  Planificar, preparar i avaluar les activitats (motrius, ludicoesportives, de 

tècniques manuals i artístiques, etc.) adaptades a les característiques de 
les persones usuàries.

- Dissenyar  les activitats,  amb els  corresponents  objectius,  continguts  i 
mètodes.

- Coordinar  les  activitats  i  elaborar  els  materials  necessaris  per  al 
desenvolupament de l'activitat.

7



REGLAMENT D’INSTRUCCIONS D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL CASAL JOVE 

- Valorar  els  resultats  processuals  i  finals  de  l'activitat  desenvolupada, 
amb l'aplicació de les tècniques i els procediments d'avaluació adequats.

- Establir contacte amb les famílies si fora necessari.
- Educar i jugar  amb valors convivencials i d’equip.
- Supervisar la programació i la realització del seguiment, avaluació de les 

activitats i memòria final.
- Supervisar  la  planificació  de  les  activitats,  jocs,  dinàmiques  grupals, 

tallers creatius, activitats esportives, etc.
-  Assistir a reunions prèvies de programació amb l’equip de monitors/es i  

de seguiment amb el coordinador/a.
- Orientar i supervisar les compres de material i gestió del mateix utilitzat 

en les activitats.
- Supervisar  el  treball  de  l’equip  de  monitors/as  en les seues diferents 

fases.
- Propiciar l’enriquiment personal de les persones usuàries.
- Fomentar l’associacionisme juvenil.
- Recolzar la participació juvenil.
- Organitzar actes, sopars, concursos  per a les persones usuàries.
- Dipositar la informació i la cartelleria.
- Obrir i tancar finestres i portes.
- Comunicar qualsevol desperfecte de les infraestrucutures.
- Revisió de la farmaciola.
- Dinamitzar  la  vida  cultural  juvenil  i  potenciar  les  manifestacions 

artístiques.
- Coordinar  i  informar  setmanalment  de  les  actuacions  a  la  regidoria 

d’ocupació formació i cultura.
- Oferir i facilitar informació sobre qualsevol tema d'interés per a d'ells i 

elles,  com activitats,  cursos i  programes promoguts per la Generalitat 
Valenciana. 

- Orientar els/les joves en temes escolars.
- Ocupar l'oci i temps lliure a través de les activitats formatives, lúdiques i 

culturals. 
- Entretindre i divertir amb les diferents activitats.
- Coordinar la gestió de préstec de llibres/pel·lícules.
- Ajudar en l’adquisició de competències bàsiques per a la vida personal, 

social, escolar i laboral de les persones usuàries.
- Promocionar els hàbits saludables, potenciar les relacions interpersonals 

i les pràctiques participatives.
- Qualsevol altra tasca d’acord amb la seua categoria professional que li 

siga encomanada per la caporia responsable d’àrea.

DISPOSICIÓ FINAL 

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la Resolució aprovada 
per Alcaldia-Presidència.
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