APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES EL 22 DE
DESEMBRE DE 2005, I PUBLICAT AL B.O.P EL 14 DE GENER DE 2006.
REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
D’ALMUSSAFES
CAPÍTOL PRELIMINAR.- OBJECTE, CONCEPTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Article 1.- El present reglament té per objecte regular el règim jurídic, gestió, ús i
utilització de les instal·lacions esportives municipals (IEM) de l’Ajuntament
d’Almussafes, a l’empar de les competències que en esta matèria atribueix als
municipis l’article 22 de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, de l’Esport en la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles 4.a),
22, 25.2.m), i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local; article 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’Abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local; i
article 50.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
1.1. Serà d’aplicació exclusiva al conjunt d’instal·lacions esportives de titularitat
pública municipal, ja siguen gestionades de forma directa o indirecta.
CAPÍTOL I.- SOBRE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL MUNICIPI
D’ALMUSSAFES. (IEM)
Article 2.- Concepte d’Instal·lació Esportiva.
2.1. A efectes de l’aplicació d’aquest Reglament es considera Instal·lacions
Esportives, les construccions i els recintes dedicats a la pràctica d’activitats físiques
i esportives, incloent aquells espais i serveis complementaris dirigits a espectadors
quan existiren, així com les seues dependències annexes.
2.2. Són IEM de l’Ajuntament d’Almussafes les que a continuació es detallen:
a) Instal·lacions Cobertes
a.1. Poliesportiu Municipal:


1 frontó cobert per a pilota valenciana.




1 piscina coberta de 25 x 12 m.
1 gimnàs






Pista de joc de 60 x 33 m.
1 sala polivalent.
1 sala musculació i fitness
1 sala tatami.

a.2. Piscina Coberta:

a.3. Pavelló Poliesportiu:
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Sales auxiliars.






1 frontó.
2 pistes de tenis.
1 pista poliesportiva.
1 velòdrom




1 piscina descoberta d’esplai.
1 piscina descoberta de xipolleig.



1 camp de futbol de gespa artificial, amb
possibilitat de 2 camps de futbol 7.
1 camp de futbol de terra.
1 camp de futbol 7 de terra.

b) Instal·lacions Descobertes
b.1. Poliesportiu Municipal

b.2. Piscines Municipals:

b.3. Camps de futbol:


b.4. Espais esportius en
zones verdes.
2.3. Les IEM definides a l’article anterior són bens de domini públic. També estan
afectats els bens immobles incorporats permanentment a qualsevol IEM, per a que
puguen desenvolupar-se les activitats que hi són pròpies.
Article 5.- Higiene de les IEM.
L’Ajuntament d’Almussafes garantirà controls exhaustius de neteja i higiene de les
IEM tenint present la normativa actual en el Reial Decret 255/1994 modificat pel Reial
Decret 97/2000 que regula els criteris higiènics sanitaris per al control de la legionel·la,
mitjançant la realització de desinfeccions específiques i controls microbiològics.
Article 6.- Accés a les IEM.
6.1. Les IEM, siga quina siga la forma de gestió, són d’accés lliure per als ciutadans
sense més limitació que el pagament del preu públic corresponent per utilitzar-les i les
pròpies de la naturalesa de la instal·lació, dins de l’horari establert en cadascuna
d’elles.

6.2. L’accés del públic per a presenciar les activitats que es celebren en les IEM,
tindran caràcter gratuït, a excepció d’aquelles en les que s’establisca el pagament
d’una entrada, sempre que l’Ajuntament d’Almussafes, l’autoritze amb anterioritat.
6.3. L’accés es realitzarà sempre a través dels punts específics d’entrada que
s’establisquen en aquest efecte en cada IEM, i seguint sempre les indicacions de
l’organitzador, conserge o personal autoritzat responsable de les IEM.
Article 7.- Informació en IEM.
En cada IEM, en atenció a l’article 64 de la Llei 4/1993, de l’Esport a la Comunitat
Valenciana, figurarà en lloc adequat, visible i llegible la següent informació:
a) Titularitat de la Instal·lació
b) Preu de l’ús dels serveis de la Instal·lació
c) Horari de les activitats
d) Horari d’informació i atenció al públic
e) Número d’usuaris, capacitat de la instal·lació i principals característiques
tècniques.
f) Serveis que es presten o programes que es realitzen
g) Nombre del responsable de la Instal·lació
h) Nombre del responsable tècnic-esportiu
i) Normes d’ús i funcionament
Article 8.- Modalitats de pràctica esportiva.
8.1. Les IEM es destinaran a la pràctica de les següents modalitats d’activitat:
a. Esport d’iniciació
b. Activitat física i esportiva en Esports de Manteniment per a Adults, Joves,
Persones Majors i persones amb necessitats especials
c. Esports en edat escolar
d. Esports de Competició
e. Activitat Esportiva d’accés lliure
8.2 En cada Instal·lació se practicaran les modalitats per a les quals estiga
específicament destinada.
8.3. Sempre que siga tècnicament possible i sense desvirtuar la naturalesa de la
Instal·lació, es podran practicar altres esports i activitats recreatives, socials i culturals.
En aquests casos, serà necessari dirigir sol·licitud d’autorització a l’Ajuntament
d’Almussafes. La Junta de Govern Local o mitjançant decret d’Alcaldia, serà el
mecanisme pel qual s’autoritze o denegue l’ús i gratuïtat, sense que aquesta actuació
eximisca o substituïsca l’obligatorietat de tindre els permisos prevists legalment per a
la celebració d’aquest tipus d’esdeveniments i activitats.
Article 9.- Accés preferent.
En igualtat de condicions i dins dels horaris que la instal·lació oferisca tindran
accés preferent:
a. Les activitats esportives sobre altre tipus d’activitats que so siguen físicesportives.
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b. Les activitats de caràcter col·lectiu sobre les individuals o grups reduïts.
c. Les activitats periòdiques i programades i de prolongació en el temps, sobre
les puntuals o esporàdiques.
d. Les activitats o programes organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes.
e. Les activitats físic-esportives desenvolupades per entitats sense ànim de
lucre, inscrites al registre d’associacions d’Almussafes, sobre els altres
municipis.
f. Els centres escolars públics d’Almussafes. Esta preferència sols afectarà a
l’ensenyament de l’Educació Física i en horari lectiu.
Article 10.- Pla d’emergència.
10.1. L’Ajuntament d’Almussafes, elaborarà un Pla de Protecció i Emergència per a
les IEM, de conformitat amb les disposicions legals vigents i concretament amb tot allò
que prevé l’ordre ministerial de 29-11-84, que aprova el manual d’autoprotecció per al
desenvolupament del pla d’emergència contra incendis i d’evacuació en locals i edificis
així com el que preveu la Llei 4/2003 d’espectacles públics i activitats recreatives i
establiments públics.
10.2. L’Ajuntament acceptarà aquelles mesures, previsions i activitats que tindran que
eliminar la violència en al pràctica de l’Esport.
Article 11.- Responsabilitat per ús de les IEM.
11.1. Amb caràcter general, l’Ajuntament d’Almussafes, no serà responsable de les
lesions que puguen sofrir l’usuari per un mal ús o incompliment de les normatives
exposades en el present reglament.
11.2. L’Ajuntament no es farà responsable davant l’usuari en cas d’accident o
desperfectes derivats de l’incompliment de la present normativa, així com per un
comportament negligent d’altre usuari o mal ús de les instal·lacions, equipaments i
serveis.
11.3. La responsabilitat per actes comesos per menors, quan puguen accedir a les
IEM correspondrà a aquests de conformitat amb les disposicions que regulen aquest
tipus de responsabilitat al Codi Civil i Penal.
11.4. En qualsevol cas, per a valorar la possible existència o no de responsabilitat
patrimonial per part de l’Ajuntament s’establirà el disposat al Reial Decret 429/1993,
de 26 de març, pel que s’aprova el Reglament dels Procediments en matèria de
Responsabilitat Patrimonial de les Administracions Públiques.

Article 12.- Pràctica esportiva.
12.1. L’Ajuntament fomentarà especialment en les IEM, aquelles activitats i programes
que suposen incidència de pràctica físic-esportiva per a amplis sectors de població,
reservant fraccions horàries per al desenvolupament de les mateixes.
12.2. No obstant totes les IEM tindran horaris de lliure accés dels veïns de la població,
sense altra limitació que el pagament del preu corresponent per utilització o per la
pròpia naturalesa de la IEM.
CAPÍTOL II.- DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS
Article 13.- Usuaris.
Podran ser usuaris de les instal·lacions esportives:
a) Els clubs i entitats esportives.
b) Els centres escolars.
c) Els usuaris propis dels programes esportius municipals.
d) Els usuaris individuals.
e) Grups i col·lectius.
Article 14.- Drets dels usuaris.
Són drets dels usuaris, sense prejuí dels reconeguts d’acord amb la normativa vigent,
els següents:
1. Ser tractat amb respecte i deferència pel personal que presta els seus servicis
en la IEM.
2. Utilitzar i gaudir, d’acord a les normes d’ús establertes i previ pagament del
preu públic vigent, de tots els serveis que preste l’Ajuntament d’Almussafes, i
les seues instal·lacions, independentment de la forma de gestió.
3. Gaudir de les IEM, el mobiliari i l’equipament esportiu en bones condicions
d’ús.
4. Presentar les suggerències que considere oportunes per a la millora de la
gestió de les IEM, així com les reclamacions que estime en relació amb el
funcionament de les mateixes en les IEM o en les dependències municipals
que designe l’Ajuntament.
5. Qualsevol usuari d’una instal·lació i també qualsevol ciutadà, pot efectuar
reclamacions o suggerències que crega oportunes en relació amb el
funcionament o la gestió de la Instal·lació, mitjançant escrit dirigit a la
Regidoria que tinga la delegació de gestió de IEM, i en tot cas, mitjançant
instància raonada a l’Alcalde-President de la Corporació.
6. Igualment el ciutadà té dret a ser informat sobre les condicions d’utilització de
les IEM, i sobre els programes esportius que es desenvolupen.
7. Devolucions i compensacions d’ingressos. Per a sol·licitar possibles
devolucions i compensacions en les quotes abonades per conceptes de
determinats serveis, es tindrà en compte el disposat en les Ordenances
Fiscals aprovades per l’Ajuntament d’Almussafes.
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Article 15.- Obligacions dels usuaris.
Són obligacions dels usuaris:
a) La utilització de les IEM amb actitud positiva i esportista en tots els espais i
dependències de les mateixes; així com el respecte cap als altres usuaris,
espectadors i personal de la instal·lació, en els espais, àrees i recintes esportius.
b) Pagar els danys i perjudicis produïts voluntàriament o per un mal ús en les IEM i els
seus equipaments esportius. En cas de tractar-se d’una entitat o club esportiu, serà
aquesta qui responga dels actes dels seus esportistes.
c) Complir la legislació i reglamentació vigent en matèria de tabaquisme, begudes
alcohòliques i substàncies estupefaents.
d) Correspondrà a l’entitat usuària sol·licitar i obtindre de les autoritats competents, les
autoritzacions preceptives exigibles, així com estar en possessió dels preceptius
Segurs d’Accidents per a aquestes activitats recreatives, en aplicació del disposat a
la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d’espectacles públics, activitats recreatives i
establiments públics.
e) Comunicar als empleats de les instal·lacions les anomalies de funcionament,
ruptures, deficiències o incompliments del disposat al present Reglament.
f) Respectar els horaris de funcionament de les IEM atenent a les indicacions dels
empleats en aquest sentit.
g) Qualssevol altres obligacions que vinguen establertes en la legislació vigent o al
present Reglament.
Article 16.- Pèrdua de la condició d’usuari.
16.1. L’incompliment del establert al present reglament porta amb ell la pèrdua de la
condició d’usuari, amb la consegüent obligació d’abonar o prohibició d’accedir a les
IEM.
16.2. Sense perjudici de l’establert en l’apartat anterior, seran donats de baixa els
usuaris en les activitats esportives pels següents motius:
a) Per falta de pagament de la quota corresponent en els terminis establerts.
b) Per preinscripció mèdica. Podran ser donats de baixa aquells usuaris que per
problemes de salut estiga contraindicada la realització de l’activitat física.
c) No acreditar el pagament corresponent a l’activitat esportiva de la que es tracta dins
dels terminis establerts en la programació de dita activitat.
16.3. La pèrdua de la condició d’usuari, imputable exclusivament a aquest, no donarà
lloc a la devolució de l’import satisfet per l’ús de la IEM.
CAPÍTOL III.- DE LA RESERVA, ÚS I GRATUÏTAT DE LES IEM.
Secció 1ª. Normes Generals de Reserva d’Ús de les IEM.

Article 17.- De la reserva de les IEM.
17.1. La sol·licitud i el pagament del lloguer de qualsevol IEM es realitzarà pels
principis interessats en les IEM i en els espais habilitats a tal efecte, i dins de l’horari
establert en cada una d’elles.
17.2. La reserva de qualsevol IEM es podrà realitzar amb una antelació màxima de 15
dies. Un usuari podrà com a màxim utilitzar dues hores de reserva en el mateix espai
esportiu.
17.3. Serà necessari presentar el DNI, o qualsevol altra documentació oficial abans de
realitzar l’ús de la IEM i pagar el preu públic establert.
17.4. Una vegada realitzada la reserva de qualsevol IEM i haver abonat l’import, no es
podrà anular la mateixa. En cas de no poder utilitzar una IEM per inclemències
climatològiques o per causes alienes a l’usuari, es podrà sol·licitar la devolució de
l’import o bé es podrà sol·licitar una nova reserva sense càrrec ningun en els 15 dies
següents i sempre que existisca disponibilitat horària en la IEM.
17.5. Les reserves podran realitzar-se telefònicament, per fax, per correu electrònic i
personalment, encara que per a confirmar aquesta, es realitzarà el pagament del preu
públic, dins de les 24 h següents, de no ser així es perdrà la reserva. En el cas dels
abonaments la cridà telefònica serveis per a reservar i confirmar la pista.
17.6. Requisit indispensable per poder disposar de la pista o IEM, serà presentar als
operaris el rebut o abonaments corresponents de la reserva de la instal·lació.
17.7. Podran presentar sol·licitud de reserva anual les entitats que, per ordre de
prioritat, complisquen els següents requisits:
1. Que siga entitat esportiva
2. Que l’entitat estiga registrada al Registre d’Associacions de la localitat
d’Almussafes.
3. Que participen en Competicions Oficials Federades (d’àmbit estatal,
autonòmic o provincial)
4. Que els equips sol·licitants disputen els seus encontres en la instal·lació
5. Antiguitat en l’ús de la instal·lació
17.8. La sol·licitud de les entitats, per a la temporada següent, es realitzarà mitjançant
escrit presentat al Registre Municipal. Aquestes tindran que realitzar-se abans del 15
de juny de l’any en curs. Es considera temporada anual des de l’1 de setembre al 30
de juny de l’any següent.
Secció 2ª. Gratuïtat i autorització de l’ús de les IEM
Article 18.- Sol·licituds
Totes les sol·licituds es realitzaran per escrit dirigit a l’Ajuntament d’Almussafes,
utilitzant la fitxa de sol·licitud d’ús d’IEM.
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Article 19.- Autorització de gratuïtat per a l’ús de les IEM
19.1. La gratuïtat en l’ús de les IEM, serà considerada com a subvenció en espècie a
aquelles entitats o persones que se’ls concedisca.
19.2. La gratuïtat en l’ús de les IEM, es concedirà anualment, a l’inici de cada
temporada, amb subjecció al següent procediment:
1. Abans del 15 de juny de cada any, les entitats i clubs interessats sol·licitaran la
gratuïtat en l’ús de les IEM, a través del Registre d’Entrada Municipal, indicant en la
seua sol·licitud almenys les següents dades:
a) Nom de l’Entitat o Club i la seua identificació fiscal, segons el model que es
facilitarà per a aquest efecte.
b) Instal·lació o instal·lacions esportives que es pretenguen utilitzar.
c) Dies i hores de les que es pretenga la cessió d’ús gratuïta.
d) Motivació de la gratuïtat sol·licitada.
e) Qualsevol altra dada de rellevància per a la presa de decisions.
2. L’Ajuntament d’Almussafes, en vista de les sol·licituds presentades, avaluarà les
peticions, tenint en compte els següents extrems:
a) En primer lloc, avaluarà la disponibilitat de les instal·lacions esportives per
als dies i hores sol·licitades.
b) En segon lloc, avaluarà la coincidència en dies i horaris sol·licitats,
elaborant una graella al respecte.
c) En tercer lloc, en cas de coincidència dels horaris sol·licitats amb altres
esdeveniments ja prevists o coincidències d’horaris entre diverses
sol·licituds, s’informarà al Consell Municipal d’Esports i/o als clubs o
associacions afectats i s’avaluarà la conveniència de traslladar a altres
horaris els esdeveniments ja prevists, si això és possible, i, en cas de no
ser possible o convenient, comunicarà als clubs interessats la
circumstància de la coincidència d’horaris amb altres sol·licituds, concedint
un termini de 10 dies per a al·legar el que estimen oportú o s’ajusten a les
peticions.
d) Transcorregut el termini indicat en els paràgrafs anteriors, l’Ajuntament
d’Almussafes, a proposta del Regidor d’Esports i previ informe del Gestor
Esportiu, elevarà proposta de concessió d’ús gratuït en les IEM, a favor
dels clubs o entitats sol·licitants, sense que en cap cas la proposta
coincidisca en horaris amb altres entitats, llevat de que la coincidència siga
compatible amb les Instal·lacions existents. La proposta de gratuïtat es
respectarà en tot cas al disposat en les Ordenances reguladores de preus
públics municipals.
e) En l’informe del gestor esportiu s’avaluarà el cost que per a l’Ajuntament
suposa la cessió gratuïta d’instal·lacions, quantificant-se per tant, d’acord

amb l’Ordenança General de Preus Públics, el benefici total concebut a
cada Entitat o Club.
f) Aquesta proposta de gratuïtat s’elevarà a dictamen de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Patrimoni i una vegada dictaminada es sotmetrà a
la consideració de la Junta Municipal de Govern.
3. L’acord pres per la Junta Municipal deurà notificar-se a les entitats interessades
amb els recursos procedents.
4. En l’acord pres, constarà la quantificació econòmica que suposa la cessió gratuïta
de les instal·lacions econòmiques a cada Entitat. Aquestes quantitats, que seran
considerades com a subvencions caldrà tindre-les en compte a l’hora de concedir o
quantificar altre tipus de subvencions a estes entitats.
5. No obstant, el procediment general anteriorment regulat, els clubs, entitats o usuaris
podran sol·licitar durant l’exercici l’ús específic de les instal·lacions per a
esdeveniments no prevists i amb una antelació mínima de 15 dies, devent instar-se
per escrit, motivant en el mateix les raons per a la cessió de les instal·lacions.
6. No obstant l’anteriorment citat, l’Ajuntament d’Almussafes tindrà la facultat de deixar
sense efecte l’autorització abans de que finalitze el termini o dins dels horaris que
puguen estar establerts, si ho justificaren circumstàncies sobrevingudes d’interés
públic.
Article 20.- Autorització d’ús.
L’ús de les instal·lacions ve regulat en el present Reglament i serà lliure, en els
termes i condicions establerts, per a tots els presumptes usuaris.
No obstant l’anterior, les autoritzacions d’ús específic i concret distint a l’ús
general, es concediran per l’Alcaldia Presidencial previ informe del Gestor Esportiu.
Article 21.- Classes de sol·licituds.
Totes les sol·licituds per a autoritzar l’ús de les IEM es realitzaran per escrit, existint
els següents tipus:
21.1. Per a entitats o clubs esportius:
a) Anuals: Per a tota la temporada esportiva, per a entrenaments, competicions
esportives i altres recollides a l’article 8, que duren tota la temporada esportiva o curs
escolar. En aquest cas l’autorització de l’ús es realitzarà mitjançant resolució
d’Alcaldia, o Junta de Govern en cas que es sol·licite, igualment, gratuïtat de les IEM.
a.1. La sol·licitud d’ús, es realitzarà abans de l’inici de la temporada esportiva o
exercici anual. Les entitats esportives d’Almussafes podran realitzar propostes
de sol·licitud a través del Consell d’Esports, tal i com queda estipulat en
l’article 19.
a.2. En aquest últim cas les entitats que sol·liciten l’ús anual a través del Consell
tindran preferència sobre les que ho sol·liciten individualment. A més a més,
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les propostes d’utilització seran contrastades amb la resta d’entitats
esportives, amb la finalitat d’evitar coincidències.
a.3. En cas d’entitats que sol·liciten l’ús per a competicions oficials i no disposen
de calendaris de competició, es podrà concedir l’autorització vinculada a la
posterior presentació d’aquests abans de l’inici de la competició, indicant que
en ningun cas podrà existir coincidència amb altres clubs en circumstàncies
similars.
a.4. Les entitats que no sol·liciten les IEM dins del termini prèviament proposat,
deuran adaptar-se, posteriorment, als horaris disponibles.
b) Puntuals: Per a un ús d’un dia o setmana. Es sol·licitaran amb una antelació
mínima de 3 dies.
b.1. Entitats que dins d’un horari autoritzat d'entreteniment o competició, desitjant
realitzar un ús diferent als assenyalats, com la disputa de partits amistosos,
concentracions esportives, etc. Deuran sol·licitar-lo per escrit en la pròpia
instal·lació esportiva autoritzant l’ús el Gestor d’Esports o el propi responsable
de la instal·lació, sempre que no hi haja ninguna coincidència amb altres
entitats o equips.
b.2. Entitats que disposen d’autorització i/o gratuïtat de la instal·lació en horaris
determinats per a entrenaments i competicions que desitgen sol·licitar la IEM
fora d’aquests horaris per a la realització d’actes esportius. Deurà sol·licitar-ho
per escrit en la pròpia instal·lació esportiva autoritzant l’ús el Regidor o el
Gestor d’Esports, sempre que no hi haja ninguna coincidència amb altres
entitats o equips.
b.3. Ús diari de les IEM. Autoritzat pels treballadors de les IEM, sempre que hi
haja disposició d’horari en la instal·lació, i s’abone el preu públic o taxa
corresponent. El pagament es realitzarà, sempre, abans de l’inici d’ús de la
IEM.
21.2. Per a usuaris o ciutadans individuals:
•
•

Anuals: Amb objecte de gaudi general de les IEM entre els ciutadans
d’Almussafes, aquestes no es reservaran anualment per a persones físiques,
llevat de que per raons tècniques i excepcionals així s’aconselle.
Puntuals: Ús diari de les IEM. Autoritzat pels treballadors de els IEM, sempre
que existisca disposició d’horari en la instal·lació, i abone el preu públic o taxa
corresponent. El pagament es realitzarà, sempre, abans de l’inici de l’ús de la
IEM.

Article 22.- Validesa de les sol·licituds.
1.- En cas de sol·licituds anuals, aquestes tindran validesa fins a la finalització de la
temporada esportiva o exercici per a la qual van ser autoritzades.

2.- En cas de sol·licituds puntuals, la seua validesa vindrà marcada per les dates i
hores que consten en la fulla d’autorització puntual que es trobaran en la IEM.
3.- Tindran caràcter personal i intransferible.
4.- L’Ajuntament d’Almussafes podrà deixar sense efecte l’autorització d’ús a
qualsevol entitat o ciutadà, per causes d’interés públic. En aquest cas es
comunicarà urgentment a l’interessat.
5.- Es podrà deixar sense efecte l’autorització a qualsevol entitat o ciutadà, per
incompliment del present reglament.
6.- El personal responsable de les IEM podrà procedir al tancament d’algun espai
esportiu o de tota la instal·lació quan, per raons climatològiques, de manteniment o
seguretat, considere que existeix risc per a les persones o per a les IEM.
Article 23.- Horari i dates d’utilització de les IEM.
Anualment i abans de l’inici de cada temporada, l’Ajuntament d’Almussafes, farà public
un calendari anual d’obertura i tancament de les IEM així com el programa d’activitats,
amb motiu de dies festius, períodes vacacionals, etc. Així com els horaris d’obertura i
tancament de cada IEM.
Article 24.- Reclamacions i suggerències.
24.1. En totes les IEM existiran, a disposició dels usuraris, formularis per a la
realització de suggerències sobre el funcionament del servei.
24.2. En totes les IEM existiran formularis oficials de reclamacions a disposició de
l’usuari. Un exemplar estarà exposat en un lloc visible al públic.
CAPÍTOL IV.- SOBRE LA PUBLICITAT I LA UTILITZACIÓ DE LA IMATGE DE LES
IEM.
Article 25.- Imatge municipal.
En totes les IEM, qualsevol que siga la seua forma de gestió, així com els fullets i
circulars informatives que facen referència a la instal·lació o serveis prestats en elles,
figurarà en lloc visible el logotip de l’Ajuntament d’Almussafes, acreditant la titularitat
municipal de la Instal·lació.
Article 26.- Normativa.
La Publicitat en les IEM, mitjançant exposició de qualsevol element permanent o
puntal, mòbil o estàtic, es portarà a terme d’acord amb la normativa general de
publicitat i la específica sobre menors, alcohol, tabac i substàncies estupefaents.
Article 27.- Autorització.
27.1. L’autorització per a instal·lar publicitat es realitzarà per Resolució d’Alcaldia. Són
drets de titularitat pública municipal aquells altres serveis que es puguen prestar dins
d’una IEM, bar, cafeteria, restaurant, venta d’articles esportius o qualsevol altra
activitat.
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27.2. L’Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de publicitat per a un període
temporal concret, amb motiu d’esdeveniments esportius puntuals, prèvia petició de
l’Entitat Organitzadora.
Article 28.- Drets econòmics.
28.1. Són de titularitat pública municipal els drets econòmics que es deriven de la
possible col·locació de publicitat estàtica o mòbil, permanent o no, dins de les IEM. En
cas d’esdeveniments esportius de caràcter extraordinari, es permetrà la col·locació de
publicitat, prèvia autorització de l’Alcaldia. Els drets econòmics, en aquests casos,
podran repercutir sobre el propi club o entitat organitzadora.
28.2. L’explotació econòmica dels drets de publicitat i imatge, així com dels serveis
complementaris de la IEM, podran ser exercits de forma directa o indirecta, segons la
naturalesa de l’actuació, i sempre que ho permeta la legislació vigent.
CAPÍTOL V.- SOBRE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ, MILLORA I AMPLIACIÓ
DE ELS IEM.
Article 29.- Compromís de mantindre les IEM.
L’Ajuntament d’Almussafes vetllarà per un manteniment i conservació òptimes, del
conjunt de bens, equipaments i instal·lacions que constituïsquen les IEM, d’acord amb
la legislació vigent.
Article 30.- Inventari.
Totes les IEM, tindran un inventari del conjunt de bens, on s’anotaran les altes i
baixes. Aquest inventari es presentarà en l’òrgan al que competeix el registre i el
control del patrimoni.
Article 31.- Control del manteniment.
Cada IEM tindrà un llibre de manteniment en què s’anotaran tots els controls i tasques
efectuats així com aquelles consideracions que afecte a la conservació de les
instal·lacions.
CAPÍTOL VI.- SOBRE EL RÈGIM ECONÒMIC DE LES IEM.
Article 32.- Dels Preus Públics.
32.1. L’ús de les IEM comporta el pagament del preu públic establint en la
corresponent Ordenança Fiscal aprovada per l’Ajuntament d’Almussafes.
32.2. Els preus públics s’exposaran en un lloc visible en cada IEM per al coneixement i
informació de tots els usuaris.

32.3. Sobre els preus establerts, únicament podran aplicar-se les exempcions,
reduccions i bonificacions expressament previstes en dita Ordenança i de la forma
estipulada en el present reglament.
32.4. El pagament per l’ús de les IEM es realitzarà sempre amb anterioritat a l’ús de la
IEM i de la següent forma:
a) Quan es tracte d’un sol partit, sessió o ús, el pagament s’efectuarà abans de la
utilització de la instal·lació.
b) En cas d’una reserva per a diversos dies, el pagament es realitzarà abans de la
realització de la primera utilització o ús. El termini màxim per a realitzar el
pagament serà de 24 hores després de realitzar la reserva i abans de l’ús de la
instal·lació.
c) Quan es tracte d’una cessió per ús anual, de diversos mesos o per una temporada,
el pagament podrà fraccionar-se conforme al que s’estipula en l’Ordenança
corresponent.
Article 33.- Exempció de pagament.
Amb caràcter excepcional, es podrà eximir del pagament del preu públic, total o
parcialment, a les persones físiques o jurídiques que ho sol·liciten, basant-se en raons
d’especial interés general de l’activitat que vulguen desenvolupar, en base al que es
regula en el present reglament i en l’Ordenança General de Preus Públics.
Article 34.- Accés de públic.
34.1. Les competicions, entrenaments, exhibicions, etc. d’àmbit esportiu que tinguen
lloc en IEM, seran de lliure accés per al públic.
34.2. Es podrà exigir el pagament d’entrada simple i quan ho autoritze la Junta de
Govern Local.
CAPÍTOL VII.- SOBRE
D’ALMUSSAFES.

EL

CENS

D’INSTAL·LACIONS

ESPORTIVES

Article 35.- Del cens de les Instal·lacions Esportives.
Es constitueix el cens municipal d’instal·lacions esportives com a competència
obligatòria d’acord amb l’article 27 de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de l’Esport
de la Comunitat Valenciana.
Article 36.- Publicitat i dades del cens.
Cada dos anys es publicarà el cens en el qual han de figurar, com a minim, les dades
següents de les instal·lacions esportives existents en la localitat d’Almussafes, siguen
públiques o privades:
a)
b)
c)
d)

Denominació de la Instal·lació i característiques
Nom del titular
Direcció i Telèfon.
Servicis que ofereix la instal·lació
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e)
f)
g)
h)

Horari d’activitats
Horaris d’informació al públic
Personal a càrrec de la mateixa.
Número màxim d’usuaris i capacitat

CAPÍTOL VIII.- NORMATIVES DE RÈGIM INTERIOR ESPECÍFIQUES A CADA
INSTAL·LACIÓ O ESPAI ESPORTIU.
Article 37.- Normativa específica piscines d’estiu municipals d’Almussafes.
• Els usuaris subscriuen i es responsabilitzen de que ells i els seus familiars
també usuaris, no pateixen ninguna infermetat infecto-contagiosa. En cas
de tindre sospites fonamentades de que així fora, aquesta persona o
persones podran ser excloses de l’ús de les instal·lacions.
• És obligatori dutxar-se abans i després del bany.
• Ningun usuari podrà banyar-se si tens ferides obertes o si té infeccions en
la pell o en la vista.
• No es permet:
a. L’entrada de menors de 14 anys si no van acompanyats de persones
majors d’edat que assumisquen la seua responsabilitat.
b. L’entrada d’animals.
c. L’entrada en platja de la piscina amb roba de carrer. És obligatori la
utilització del banyador, no permetent-se banyadors i calçat utilitzats
com a peça de carrer.
d. Tirar o introduir en l’aigua peces de roba de ningun tipus.
e. Menjar en el recinte de la piscina corresponent a les platges i làmines
d’aigua, o introduir begudes amb risc de vessar-se, llevat de les zones
de pícnic habilitades per a aquest efecte.
f. Introduir elements de cristall o similar en tot el recinte de la piscina.
g. L’ús d’ulleres de busseig, aletes, matalassets, neumàtics, etc., excepte
en activitats organitzades per l’Ajuntament d’Almussafes.
h. Utilització d’olis, bronzejadors i demés cremes que embrutisquen
l’aigua contribuint a la degradació del servei. En tot cas els que ho
utilitzaren es dutxarien convenientment abans d’introduir-se en l’aigua.
i. Córrer per les platges de les piscines i els jocs molests i perillosos.
j. Tirar-se de forma violenta a la piscina al resultat perillós per a la resta
de banyistes.

Article 38.- Normativa específica d’utilització de la piscina coberta municipal
d’Almussafes.
1. Accés
1.1. L’entrada a les Piscines, queda exclusivament reservada als usuaris. No podran
accedir a les instal·lacions persones que incomplisquen els requisits d’entrada o les
normes exposades en aquest document.
1.1.1. Abonament de preus d’entrada puntual i bons corresponents.
1.1.2. Targetes/carnets de:
- Abonat anual: individual i familiar.
- Cursetistes.
- Col·lectives (associacions, centres escolars, etc)
Devent, obligatòriament, presentar-los en Recepció/Consergeria de les
instal·lacions.
- Associats.
2. Normes per als usuaris.
2.1. L’equip mínim obligatori és:
- Casquet de bany
- Ulleres per a nadar.
- Banyador.
- Sabates de goma o xancles (sense sivella). Sent obligatori portar-les en corredors
d’accés directe a piscines, en vestuaris, zones de casellers, zones de dutxes, zones
de platja i piscines.
- Barnús o tovalla. És aconsellable secar-se bé després del bany, utilitzant una tovalla
diferent per als peus.
2.2. No està permés fumar, menjar o portar begudes, ni en la piscina, ni als vestuaris.
Els envasos de cristall o de materials tallants o dels que es puga desprendre alguna
estella, ja siguen per a ús higiènic o de begudes, estan totalment prohibits.
2.3. No es permet l’ús de matalassos unflables, ulleres de busseig, ni qualsevol altre
material que puga molestar a altres usuaris o que no siga l’estrictament precís per al
bany.
2.4. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a les piscines. No es permetrà el contacte
amb l’aigua de les piscines a l’usuari que s’haja posat algun tipus d’oli o crema
corporal.
2.5. Ningun usuari podrà banyar-se si té ferides obertes o si té infeccions en la pell o
en la vista.
2.6. Els usuaris subscriuen i es responsabilitzen de que ells i els seus familiars, també
usuaris, no pateixen ninguna infermetat infecto-contagiosa. En cas de tindre sospites
fonamentades de que així fora, aquesta persona o persones podran ser excloses de
l’ús de les instal·lacions.
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2.7. Els distints espais d’aigua a utilitzar en la piscina, així com el número màxim
d’usuaris, serà responsabilitat del personal tècnic, atenent en tot moment a la
normativa en vigor, i en qualsevol moment podran executar-se accions per aquest
personal amb la finalitat d’aconseguir el millor desenvolupament de les activitats en la
instal·lació.
2.8. L’ús simultani d’un mateix vas per a distintes activitats es regirà per:
2.8.1. Els usuaris utilitzaran aquelles zones que els corresponguen i no aquelles que
estiguen previstes per a altres activitats.
2.8.2. No deuran passar per zones acotades per a altres activitats.
2.8.3. Deuran nadar sempre pel costat dret del carrer i girar en sentit de dreta a
esquerra.
2.8.4. Les zones d’accés a l’aigua són:
- Escales
- Podis d’eixida
Baix ningun concepte es votarà l’aigua des dels sobreeixidors o voreres de la
piscina de forma indiscriminada.
2.9. No es permet espentar, córrer, votar, ni la pràctica de jocs ni accions que
comporten riscs a altres usuaris o a sí mateix.
2.10. Els usuaris són els responsables de qualsevol desperfecte que puga produir en
les instal·lacions si fan un mal ús de les mateixes.
2.11. A fi de previndre la pèrdua d’objectes personals existiran casellers individuals. Es
recomana el seu ús. En cas de no utilitzar-les, els responsables de la instal·lació no
respondran de possibles pèrdues o subtraccions.
2.12. Sols en els programes de natació escolar i cursets de xiquets l’edat dels quals
siga inferior a 7 anys, 1 adult podrà accedir als vestuaris per a ajudar-los a secar-se i
vestir-se. Per raons d’higiene, baix ningun concepte podran passar a les zones de
dutxes, corredors d’accés directe a piscines, ni al recinte d’aigua. En cas que una
persona necessite dirigir-se a qualsevol monitor o socorrista, deurà esperar en hall
d’eixida de la piscina.
2.13. En els horaris de bany lliure podran entrar xiquets a partir de 9 mesos d’edat.
Entre els 9 mesos i 15 anys deuran anar acompanyats, per a accedir a les piscines,
per un usuari major de 16 anys. Sempre que dispose d’una autorització per escrit del
pare/mare o tutor.

2.14. Tots els usuaris de la Piscina Coberta d’Almussafes, tenen l’obligació de
respectar i complir totes estes normes en el moment de fer ús de les instal·lacions.
2.15. Per a accedir a la piscina coberta serà obligatori presentar el carnet de la
instal·lació. En cas de pèrdua del carnet, l’usuari deurà abonar 1,00€ per la
reimpressió i disposició d’una nova targeta.
3. Normes generals de la instal·lació.
1.1 El Reial Decret sobre les Condicions Higiènic Sanitàries en Piscines d’ús Públic de
la Comunitat Valenciana de 255/1994, modificada pel Reial Decret 97/2000,
estableix que la temperatura de l’aigua oscil·larà entre els 24 i els 28 graus, amb
l’exempció d’aplegar a 30 graus en piscines amb exclusivitat per a xiquets i tercera
edat.
1.2 L’accés a qualssevol de les activitats programades es realitzarà 15 minuts abans
de l’inici de la mateixa i l’eixida fins a 30 minuts després de la finalització.
1.3 Tots els banyistes deuen respectar les indicacions dels socorristes, que estan
autoritzats per a canviar l’ordre d’ocupació dels carrers per motius de seguretat, i/o
millorar el funcionament de la instal·lació.
Article 39.- Normativa específica d’utilització del pavelló cobert.
a) Sols es permet l’ús de les pistes a les persones que contracten classes o
entrenaments en aquesta instal·lació.
b) No està permés:
• L’accés als magatzems de material a tota persona no autoritzada.
• Obrir els armaris auxiliars de les pistes a persones no autoritzades.
• L’entrada amb sabates o sabatilles amb sola de goma negra dins dels
espais esportius.
• Entrar botelles o elements de cristall.
• Menjar pipes i xiclets dins de la zona esportiva.
• Fumar dins la zona esportiva.
• Llançar qualsevol tipus d’objecte al terreny de joc.
• Tirar o derramar aigua sobre els paviments esportius.
• Colpejar elements tècnics com equipaments esportius, cortines
divisòries, porteries, canastres, etc.
• Baixar o pujar la tanca de protecció de les grades.
• Utilitzar resines, excepte esportives per als equips de categoria
superior, pólvores de talc o altres substàncies que suposen un
deteriorament per al paviment, o un risc de caiguda per a altres usuaris.
•
Article 40.- Normes d’utilització del poliesportiu.
a) Sols es permet l’ús de les pistes a les persones que contracten classes o
entrenaments en aquesta instal·lació.
b) No està permés:
• L’accés als magatzems de material a tota persona no autoritzada.
• Entrar botelles o elements de cristall.
• Menjar en la pista, incloent xiclets, pipes, etc.
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•

Utilitzar resines, pólvores de talc o altres substàncies que suposen un
deteriorament per al paviment, o un risc de caiguda per a altres usuaris.

Article 41.- Normes d’utilització de vestuaris i casellers en totes les IEM.
1. En benefici del bon ús esportiu, comoditat, seguretat i higiene de qui desitge
utilitzar les IEM i, per tant, precise fer ús dels vestuaris, així com per facilitar la
seua imprescindible neteja i manteniment, són d’aplicació les següents normes
mínimes:
• Queda expressament prohibit introduir als vestuaris qualsevol element de
cristall o similar que puga produir lesions als usuaris en cas de ruptura.
• És recomanable la utilització de xancles i demés elements d’higiene personal.
• Per raons de convivència, queden prohibits els jocs molestos o perillosos.
• Deurà evitar-se guardar objectes de valor en els casellers. L’Ajuntament
d’Almussafes no es fa responsable dels objectes dipositats en els casellers.
• L’usuari deurà deixar lliure el caseller retirant els objectes dipositats una
vegada finalitze el seu ús.
• Higiene: les sabates es deuen guardar dins del caseller protegides amb una
bossa de plàstic.
• Cal guardar la bossa, la roba i les sabates dins del caseller.
• Les claus dels casellers es sol·licitaran en recepció, deixant la quantitat d’1,00€
o fotocòpia d’un document oficial identificatiu. Una vegada finalitzada l’activitat
es tornarà la quantitat econòmica dipositada o la fotocòpia del document
després d’entregar la clau corresponent. En cas de pèrdua de la clau o
problemes amb el pany, els usuaris deuran informar als responsables de la
instal·lació. Les claus dels casellers són d’ús diari i no podran traure’s fora de
la instal·lació.
• La pèrdua de la clau del caseller suposa el pagament de la mateixa que
ascendeix a 5,00€.
Article 42.- Normativa específica d’utilització de sales de musculació i cardio.
• Sols es permet l’accés a la sala a les persones que contracten el servei
específic de musculació (entrada puntual o abonament trimestral) o de soci.
• És obligatori utilitzar tovalla per a col·locar-la sobre les màquines i aparells.
• Deurà realitzar-se un correcte ús dels equipaments esportius, així com ubicar
en els espais reservats per a aquest efecte els materials de musculació
utilitzats.
• Respecte a la resta d’usuaris, i davant qualsevol dubte, consulteu amb el
tècnic competent.
• No està permés:
◦ La utilització de la sala a menors de 16 anys. Els joves de 16 a 18 anys
deuen consultar prèviament amb el tècnic competent.
◦ Utilitzar incorrectament els equipaments com cobles, discs i barres, etc.
◦ L’entrada amb banyador, xancles, banyats, el tors nu o vestit de carrer.

◦ Realitzar exercicis amb el tors nu.
Article 43.- Normativa específica d’utilització de graderia i corredors d’accés.
A) No està permés:
a. Entrar botelles o elements de cristall.
b. Menjar xiclets i pipes.
c. El consum de tabac, begudes alcohòliques i drogues.
d. Baixar o pujar per la tanca de protecció de la graderia.
e. Llançar qualsevol element a la pista.
Article 44.- Normativa específica d’utilització del tatami.
1. L’ús d’aquesta sala està reservat per a classes amb monitor i no per a usuaris per
lliure.
2. No es permet:
• Entrar amb calçat de carrer o sabatilles (deu fer-se descalç o amb calcetins).
• Menjar, vessar líquids o fumar.
• La utilització de material esportiu que no es trobe dins del tatami
emmagatzemat.
Article
45.Normativa
específica
d’utilització
de
la
sala
de
reunions/conferències.
1. Ús exclusiu per a xarrades, cursos o reunions del personal intern de la instal·lació
o clubs esportius que ho sol·liciten per escrit i condicionat a la disponibilitat de la
sala.
2. Els equips audiovisuals de la sala s’utilitzaran d’acord amb les normes de
funcionament de cada aparell, i prèvia autorització de la direcció.
3. No es permet menjar, fumar o consumir begudes alcohòliques.
Article 46.- Normativa específica d’utilització de la sala polivalent.
1. Ús exclusiu per a classes amb monitor i no per a usuaris per lliure.
2. No es permet:
1. Utilitzar calçat de carrer o sabatilles amb sola negra.
2. Menjar, fumar o consumir begudes alcohòliques.
3. Vessar líquids o substàncies que embruten el paviment o puguen provocar
relliscades.
4. Entrar elements de cristall o vidre.
5. Arrossegar taules o cadires pel sòl.
Article 47.- Normativa específica d’utilització dels camps de futbol.
1. Seran usuaris preferents els clubs de futbol de la ciutat d’Almussafes i els seus
esportistes.
2. Els acompanyants i espectadors deuran respectar les zones reservades per a ells,
i no envair les pistes esportives.
3. Els camps de futbol estan sotmesos a un preu de lloguer, que deurà abonar-se en
consergeria en el moment de la reserva.
4. No es permet:
• L’entrada d’espectadors al terreny de joc.
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•
•
•
•
•
•
•

Xafar la gespa artificial amb calçat que no siga de sola de goma.
Menjar pipes i xiclets dins la zona esportiva.
Fumar dins la zona esportiva.
Llançar qualsevol tipus d’objecte al terreny de joc.
L’entrada d’animals.
L’entrada de vehicles a motor no autoritzats per la direcció.
L’entrada d’utensilis de vidre o cristall en tot el recinte.

ANNEX 1.- RÈGIM SANCIONADOR PER LA INCORRECTA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
PRIMER. Des de l’Àrea de Joventut i Esports es realitzarà un seguiment, control i
avaluació de la utilització de les IEM concedides a les entitats locals, on es valorarà
l’aprofitament i correcte ús en base al compliment del present reglament.
SEGON. Constitueix infracció administrativa susceptible de sanció municipal les
accions i omissions
que contravinguen les obligacions, deures, càrregues i
prohibicions que es troben recollides en el present Reglament, així com en la legislació
que resulte aplicable.
Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions
corresponents, les persones físiques i jurídiques que hagen participat en la comissió
del fet infractor.
TERCER. Tipificació d’infraccions. Ho seran d’acord a les distintes prohibicions i
limitacions establertes al llarg del present reglament i seran les següents:
1.- Són infraccions administratives lleus, objecte de la potestat sancionadora d’aquest
Reglament, les accions i omissions següents:
‒ La incorrecta utilització de les instal·lacions i materials sense que es produïsca
ningun desperfecte material.
‒ No recollir el material utilitzat (balons, porteries, pals de voleibol, tanques,
canastres, bancs, cadires,etc.) una vegada finalitzat l’entrenament, partit, etc.
‒ No presentar-se en l’horari i instal·lació concedida sense previ avís.
‒ L’incompliment de la normativa específica d’ús de les diverses instal·lacions.
‒ La resta d’incompliments que, per la seua importància, no siguen considerats
com greus o molt greus.
2.- Són infraccions administratives greus, les següents accions i omissions:
‒ Desperfectes produïts en materials i instal·lacions per causa de la incorrecta
utilització de les mateixes.
‒ No complir amb la legislació i reglamentació vigent en matèria de tabaquisme,
begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.
‒ La comissió de tres faltes lleus.
3.- Són infraccions administratives molt greus les següents accions i omissions:
‒ Desperfectes greus produïts en materials i instal·lacions per causa de la
incorrecta utilització de les mateixes.
‒ La comissió de tres faltes greus
QUART. Tipificació de sancions:
1.- Les conductes tipificades com faltes lleus, seran sancionades amb apercebiment.
2.- Les conductes tipificades com faltes greus, seran sancionades amb la pèrdua de la
condició d’usuari de 1 a 30 dies.
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3.- Les conductes tipificades com faltes molt greus, seran sancionades amb la pèrdua
de la condició d’usuari de 31 a 60 dies.
En el suposat de reincidència en conductes tipificades com faltes molt greus, podran
ser sancionades amb la pèrdua definitiva de la condició d’usuari.
CINQUÉ. Amb independència de la imposició de les sancions procedents, si alguna
infracció portara aparellat un deteriorament, ruptura o desperfecte d’algun element de
la instal·lació esportiva, l’infractor deurà abonar l’import de les reparacions o
reposicions de materials que hagen de realitzar-se.
SISÉ. La pèrdua de la condició d’usuari com a conseqüència de la imposició de la
sanció procedent comporta la pèrdua del preu que aquest haja abonat per a l’ús de la
instal·lació.
SETÉ. L’òrgan competent per a la imposició de les sancions que resulten procedents
una vegada tramitat el corresponent procediment sancionador, serà l’Alcaldia.
VUITÉ. Per a la imposició de les sancions que corresponguen s’estarà al procediment
establert al Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament del
Procediment per a l’exercici de la Potestat Sancionadora i al disposat en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

