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NORMATIVA DE SOLICITUDE E USO DO CAMPO DE FÚTBOL DO S PINARES, 

PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS MUNICIPAIS DA XUNQUEIRA (S AN VALENTÍN) E 

O RAMO (BARALLOBRE). TEMPADA 2018 – 2019.

Os períodos de adestramento da pretempada e tempada  serán o seguintes:

CAMPO DE FÚTBOL DO PINARES:

a. Adestramentos de pretempada do día 1 ao 31 de agosto 

b. Adestramentos de tempada comezarán o día 1 de setembro

PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL A XUNQUEIRA 

a. Adestramentos de pretempada do día 1 ao 30 de setembro

b. Adestramentos de tempada comezarán o día 1 de outubro

PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL O RAMO

a. Adestramentos de tempada comezarán o día 1 de outubro.

ESPECIFICACIÓNS DA SOLICITUDE: 

SOLICITUDES ADESTRAMENTO PRETEMPADA 2018 / 2019:

Os prazos para entregar as solicitudes de adestramento da   pretempada   para os 

clubs federados     de Fene   serán os seguintes:

• Solicitudes para o Campo de Fútbol dos Pinares : Do 11 ao 24 de xullo 
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• Solicitudes para o Pavillón polideportivo da Xunqueira : do 11 de xullo ao 24 

de agosto

Despois da publicación de horarios de adestramento dos clubs recibiranse e 

consideraranse as solicitudes que se entreguen tanto por clubs federados de Fene 

como asociacións, equipos non federados e particulares, e asignaranse horarios para 

o periodo de pretempada dentro das horas que queden libres.

Cómpre que os clubs remitan a relación de horas que soliciten para a pretempada 

2018 -2019 e cubran, nos cadros que se xuntan, as horas que interesen, 

especificando o equipo (deporte e categoría) que vai utilizar cada hora.

As solicitudes para a pretempada realizaranse unicamente para o campo de Fútbol 

dos Pinares e pavillón da Xunqueira. 

• No caso das solicitudes para o campo de fútbol deberase especificar se se 

solicita campo de F8 ou campo completo, 

• No caso das solicitudes para o pavillón polideportivo da Xunqueira deberase 

especificar se se solicita pista completa ou terzo. 

• No caso de non especificar, entenderase que se solicita campo completo ou 

pista completa.

SOLICITUDES ADESTRAMENTO TEMPADA 2018 / 2019:

Os prazos para entregar as solicitudes de adestramento da   Tempada   para os   clubs 

federados     de Fene   serán os seguintes:
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• Solicitudes para o Campo de Fútbol dos Pinares : Do 11 de xullo ao 24 de 

agosto

• Solicitudes para o pavillón polideportivo da Xunqueira e o pavillón do  

Ramo : do 11 de xullo ao 17 de setembro.

Os equipos non federados, asociacións deportivas non federadas e particulares 

poderán solicitar as horas que queden libres despois de confeccionar o horario inicial 

de clubs federados do Concello. O prazo de solicitude será do 20 ao 27 de setembro. 

FORMA DE ENTREGA DE SOLICITUDES

As solicitudes poderán  

• Enviaranse telemáticamente ao rexistro Xeral de Entrada do Concello de Fene

• Entregarse en papel no  Rexistro Xeral de Entrada do Concello, (Esta última 

forma de entrega de documentación só estará vixente ata o día 1 de outurbro 

de 2018).

ASIGNACIÓN DE HORARIOS DE ADESTRAMENTO:

O procedemento de asignación de horarios tanto para a pretempada como para a 

tempada realizarase segundo a Normativa de solicitude e uso dos pavillóns 

polideportivos municipais, que se achega xunto con este escrito, así como segundo o 

Regulamento de Réxime interior das instalacións deportivas do Concello de Fene, que

no seu art. Nº 35.-di: 

“O réxime de horario de utilización das instalacións será o seguinte:
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a. A petición de hora efectuarase polo representante de cada equipo, no día que 

se estableza, concedéndose segundo a seguinte orde de preferencia:

 Actos programados polo Concello

 Escolas deportivas municipais

 Clubs federados do Concello segundo o número de equipos

 Convenios subscritos entre o Concello de Fene e as federacións 

deportivas para a realización de partidos de categorías de base.

 Asociacionismo deportivo federado do Concello

 Federacións e Delegacións

 Clubs federados de fóra do Concello

 Asociacionismo deportivo federado de fóra do Concello

 Data de solicitude

 Partidos oficiais

 Categoría do equipo

 Antigüidade do club na instalación solicitada.

 Adestramento

 Particulares.”

Por outra banda teranse en conta as seguintes consideracións: 

Na franxa horaria entre as 16:00 e as 20:00 horas terán preferencia por esta orde:

• Escolas deportivas municipais.

• Deporte escolar.
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• Categorías inferiores (incluídos xuvenís) de equipos do concello.

• Demais solicitantes.

Na franxa horaria a partir das 20:00 horas, teñen preferencia por esta orde:

• Equipos Senior federados con domicilio en Fene.

• Resto de equipos/sociedades/particulares solicitantes.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGARSE COA SOLICITUDE P ARA A

TEMPADA:

Xunto coa solicitude de horas de adestramento para a tempada que se achega, os 

clubs e sociedades teñen a obriga de presentar a seguinte documentación:

• Relación de equipos do club ou sociedade, que teñen pensado facer uso da 

instalación.

• De acordo coa Ordenanza fiscal núm. 2, “as entidades que utilicen instalacións 

deportivas municipais para os seus adestramentos e partidos de competición 

ao longo da tempada estarán obrigados a subscribir a correspondente póliza de

seguro de accidentes e responsabilidade civil por danos propios e a terceiros, 

cunha cobertura mínima de 300.000 euros presentando copia da póliza e do 

pagamento do último recibo no momento de facer a solicitude da instalación”. 

HORARIOS DEFINITIVOS:

O horarios definitivo da   PRETEMPADA poderá coñecerse a partir dos días 27 de 

xullo para o campo de  Fútbol dos Pinares e 29 de agosto para o pavillón 

polideportivo municipal A Xunqueira , a concesión de horas poderá consultarse nos 

seguintes lugares:
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• Na páxina web do Concello de Fene: www.fene.gal 

• No taboleiro de anuncios do Departamento de Cultura e Deportes (Avda. 

Naturais, 44, entrechán).

• No teléfono do Departamento de Cultura e Deportes: 981 34 03 66, en horario 

de mañá, de 9:00 a 14:00 horas.

O horario definitivo da   TEMPADA e a concesión de horas poderá consultarse a partir 

das seguintes datas: 

HORARIO TEMPADA DO CAMPO DE FÚTBOL DOS PINARES

• A partir do 29 de agosto

HORARIOS TEMPADA PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS: 

• Equipos federados do Concello: a partir do 19 de setembro.

• Resto de equipos/ sociedades/particulares: a partir do 28 de setembro.

LUGAR DE CONSULTA:

• Na páxina web do Concello de Fene: www.fene.gal

• No taboleiro de anuncios do pavillón polideportivo da Xunqueira, en San 

Valentín.

• No teléfono do pavillón polideportivo da Xunqueira, a partir do 1 de setembro, 

de luns a venres : 981.340.936

o En horario de mañá: de 9:00 a 14:00 horas
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o En horario de tarde: de 18:00 a 23:00 horas.

• No taboleiro de anuncios do Departamento de Cultura e Deportes (Avda. 

Naturais, 44, entrechán).

• No teléfono do Departamento de Cultura e Deportes: 981 34 03 66, en horario 

de mañá, de 9:00 a 14:00 horas.

Fene, 5 de xullo de 2018.
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Instalacións deportivas municipais
Concello de Fene

SOLICITUDE “CAMPO FUTBOL OS PINARES”

PRETEMPADA 2018 - 2019

(do 1 ao 31  de agosto)

SOLICITANTE: 

CLUB/SOCIEDADE:

DNI / NIF:  Nº EQUIPOS:

ENDEREZO: 

TELF.:   CATEGORÍAS/ OBSERVACIÓNS:  

LUNS MARTES MÉRC. XOVES VENRES

Campo F11 Campo F 11 Campo F 11 Campo  F 11 Campo F
11

 F 8  (1) F 8  (2)  F 8  (1) F 8  (2)  F 8  (1) F 8  (2)  F 8  (1)  F 8  (2)  F 8  (1)  F 8  (2)

18:00
19:00

19:00
20:00

20:00
21:00

21:00
22:00

• Prazo de solicitude para equipos federados do concello: do 11 ao 24 de xullo
• Especificar se se solicita campo de F11 ou de F8. No caso de non especificar entenderase que se 

solicita campo de F 11 así coma a orde de preferencia das horas solicitadas.
• Poña a categoría do equipo para a cal solicita a hora



Instalacións deportivas municipais
Concello de Fene

SOLICITUDE “CAMPO FUTBOL OS PINARES”

TEMPADA 2018 - 2019

(do 1 de setembro ao 30 de xuño)

SOLICITANTE: 

CLUB/SOCIEDADE:

DNI / NIF:  Nº EQUIPOS:

ENDEREZO: 

TELF.:   CATEGORÍAS/ OBSERVACIÓNS:  

LUNS MARTES MÉRC. XOVES VENRES

Campo F11 Campo F 11 Campo F 11 Campo  F 11 Campo F 11

 F 8  (1) F 8  (2)  F 8  (1) F 8  (2)  F 8  (1) F 8  (2)  F 8  (1)  F 8  (2)  F 8  (1)  F 8  (2)

16:00
17:00

17:00
18:00

18:00
19:00

19:00
20:00

20:00
21:00

21:00
22:00

• Prazo de solicitude para equipos federados do concello: do 11 de xullo ao 24 de agosto

• Especificar se se solicita campo de F11 ou de F8. No caso de non especificar entenderase que se 
solicita campo de F 11 así coma a orde de preferencia das horas solicitadas.

• Poña a categoría do equipo para a cal solicita a hora



Instalacións deportivas municipais
Concello de Fene

SOLICITUDE PAVILLÓN “A XUNQUEIRA”.

PRETEMPADA 2018 - 2019

(do 01 ao 30 de setembro)

SOLICITANTE: 

CLUB/SOCIEDADE:

DNI / NIF:  Nº EQUIPOS:

ENDEREZO: 

TELF.:   CATEGORÍAS/ OBSERVACIÓNS:  

LUNS MARTES MÉRC. XOVES VENRES

18:00
19:00

19:00
20:00

20:00
21:00

21:00
22:00

• Prazo de solicitude para equipos federados do concello de Fene: do 11 de xullo ao 24 de 

agosto.
• Especificar se se solicita pista completa ou terzo. No caso de non especificar entenderase que se 

solicita pista completa así coma a orde de preferencia das horas solicitadas.
• No caso de solicitar outros servizos dispoñibles na instalación ximnasio ou sauna deberase engadir 

escrito indicando horas e días solicitados



Instalacións deportivas municipais
Concello de Fene

SOLICITUDE PAVILLÓN “A XUNQUEIRA”.

TEMPADA 2018- 2019  - A partir do 1 de outubro

SOLICITANTE: 

CLUB/SOCIEDADE:

DNI / NIF:  Nº EQUIPOS:

ENDEREZO: 

TELF.:   CATEGORÍAS/ OBSERVACIÓNS:  

LUNS MARTES MÉRC. XOVES VENRES

16:00
17:00

17:00
18:00

18:00
19:00

19:00
20:00

20:00
21:00

21:00
22:00

22:00
23:00

• Prazo de solicitude para equipos federados do concello: do 11 de xullo   ao 17 de setembro.
• Especificar se se solicita pista completa ou terzo. No caso de non especificar entenderase que se 

solicita pista completa así coma a orde de preferencia das horas solicitadas.
• No caso de solicitar outros servizos dispoñibles na instalación ximnasio ou sauna deberase engadir 

escrito indicando horas e días solicitados



Instalacións deportivas municipais
Concello de Fene

SOLICITUDE PAVILLÓN “O RAMO”.

TEMPADA 2018 - 2019

(A partir do 01 de outubro).

SOLICITANTE: 

CLUB/SOCIEDADE:

DNI / NIF:  Nº EQUIPOS:

ENDEREZO: 

TELF.:   CATEGORÍAS/ OBSERVACIÓNS:  

LUNS MARTES MÉRC. XOVES VENRES

17:30
18:30

18:30
19:30

19:30
20:30

20:30
21:30

21:30
22:30

• Prazo de solicitude para equipos federados do concello de Fene: do 11 de xullo ate o 17 de 

setembro.


