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NORMES GENERALS
Article 1.- Àmbit d'aplicació
El present Reglament té com a objecte regular el règim jurídic, gestió, ús i
utilització de les instal·lacions esportives titularitat de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Xixona i es dicta a l'empara de les competències que en esta
matèria atribueix als municipis l'article 49 de la Llei 7 de 1985, de 2 d'abril ,
reguladora de les Bases de Règim Local; article 55 del Reial Decret Legislatiu
781 de 1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposició
vigents en matèria de Règim Local, i article 50.3 del Reial Decret 2568 de 1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
El present Reglament s'aplicarà a la totalitat de les instal·lacions esportives
municipals en els termes establits en l'article tercer. Tant per a usuaris com per a
les associacions, clubs, federacions i/o agrupacions, en el més ampli sentit.
Article 2. Concepte d'instal·lació esportiva
S'entén per instal·lació esportiva, als efectes d’aquest Reglament, tota
instal·lació, camp, dependència o espai, de qualsevol característica, tant a
l'aire lliure com coberta, tancada com oberta, dedicada a la pràctica de
l'esport i l'activitat física, en tota la seua gamma de modalitats, possibilitats o
finalitats, incloent les zones d'equipament, complementàries o funcionalment
necessàries per a l'exercici de l'activitat esportiva.
Article 3.- Instal·lacions esportives municipals.
3.1. Les instal·lacions esportives definides en l'article anterior, el de les quals
titular siga l'excel·lentíssim Ajuntament de Xixona, tindran la consideració
d'instal·lacions esportives municipals.
3.2. Podran tindre la condició d'instal·lacions esportives municipals aquelles
cedides, per qualsevol títol jurídic, a l'Ajuntament de Xixona per a la seua
gestió o explotació. Estes instal·lacions es regiran pel que estableix el present
Reglament llevat que l'instrument de cessió establira un règim propi de gestió o
explotació.
3.3. Llevat que l'Ajuntament de Xixona dispose una altra cosa, qualsevol
instal·lació esportiva que es construïsca o la gestió de la qual s'assumisca per
l'Ajuntament en el futur, quedarà adscrita a aquest Reglament.

Article 4.- Qualificació jurídica
Qualificació jurídica dels béns destinats al servei públic d'esports.
4.1. De conformitat amb el que estableix la normativa sobre béns de les
entitats locals, les instal·lacions esportives municipals tindran la qualificació de
béns de domini públic, afectes l'ús públic o a la prestació del servei públic de
l'esport.
4.2. Tenen la mateixa qualificació, els béns mobles afectats de forma
permanent a qualsevol instal·lació esportiva municipal, tant d'aquells destinats
específicament a la pràctica esportiva, com d'aquells altres destinats al
manteniment de les instal·lacions i equipaments.
Article 5.- Ús de les instal·lacions esportives
5.1. En els termes previstos en el present Reglament, les instal·lacions esportives
municipals tenen com a fi la pràctica física i esportiva, ja siga d'oci i temps
lliure, ensenyança, entrenament, competició o exhibició de les modalitats per
a les que van ser dissenyades, o d'aquelles altres les característiques de les
quals permeten un ús compatible de les mateixes, amb l'autorització prèvia
expressa a l’efecte atorgada per l'Ajuntament.
5.2. Per mitjà d'autorització municipal, i amb la sol·lictud prèvia per escrit, les
instal·lacions esportives municipals podran acollir actes esportius diferents dels
establits en l'apartat anterior, així com activitats culturals o socials. Tot això
sense perjuí del que estableix la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat,
d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i la resta de
normativa d'aplicació. La dita autorització tindrà caràcter discrecional.
L'ús de les instal·lacions esportives municipals està subjecte a l'aplicació de
l'ordenança fiscal “ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
A L'AIRE LLIURE”.
Article 6. Accés a les instal·lacions esportives
6.1. Les instal·lacions esportives municipals, independentment de la forma de
gestió, són d'accés lliure per a tots els ciutadans, sense altres limitacions que les
establides en les Lleis o en aquest Reglament, les pròpies de l'ús a què estan
destinades i al pagament de les exaccions municipals en vigor per a l'activitat
de què es tracte si és el cas.
6.2. Per consegüent, s'obriran al públic per a la pràctica esportiva, l'oci, el
desenvolupament de programes de promoció, iniciació, entrenament o
competició esportiva, tinguen o no caràcter municipal, estant per a això a
disposició de quantes federacions, clubs i la resta de figures associatives dins

de l'esport, centres docents i en general les persones físiques o jurídiques que
concerten o accedisquen puntualment a la seua utilització en les condicions
regulades pel present Reglament.
Article.7. Del personal
7.1. L'Ajuntament es proveirà del personal necessari, bé per mitjà d'una relació
laboral, funcionarial, o per prestació de serveis, per a dur a terme la gestió
tècnica, administrativa i de manteniment de les instal·lacions esportives
municipals.
7.2. També podran existir convenis amb clubs i associacions.
DE LA GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 8.- Formes de gestió.
8.1. La gestió de les instal·lacions esportives municipals podrà realitzar-se de
forma directa o indirecta en els termes que s'indiquen en els articles següents.
8.2. Quan es tracte d'instal·lacions esportives cedides per una altra
Administració Pública al municipi per a la seua gestió o explotació, s'ajustarà a
allò que s'ha estipulat en l'instrument que regula la cessió i si no n'hi ha al que
estableix aquest Reglament.
SOBRE LA GESTIÓ DEL SÒL DESTINAT A DOTACIONS ESPORTIVES
Article 9.- Foment de la iniciativa privada
En aquells terrenys destinats a dotacions esportives segons les previsions
establides en el Pla d'Ordenació Municipal o altres instruments urbanístics que
hagen de regir l'ús i utilització del sòl en la ciutat de Xixona, podrà fomentar-se
la iniciativa privada en la construcció i posterior gestió d'instal·lacions
esportives en qualsevol de les formes admeses per l'ordenament jurídic.
Correspondrà a l'Ajuntament de Xixona la proposta, impuls, supervisió i
seguiment dels aspectes jurídics i tècnics necessaris per a portar a bon fi el que
estableix el paràgraf anterior.
DE LA PUBLICITAT EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Article 10.- Rendiments generats per la publicitat en instal·lacions esportives
Els drets econòmics generats per la contractació de publicitat s'ingressaran en
els comptes de l'Ajuntament de Xixona o bé de les seues entitats dependents,
llevat que es dispose una altra cosa.

Article 11.- Patrocini d'esdeveniments esportius
L'Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de publicitat per un període
temporal concret, amb motiu de l'organització d'esdeveniments esportius
puntuals, prèvia petició de l'Entitat Organitzadora i amb el compliment de la
normativa contractual de les Administracions Públiques.
DE L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE XIXONA
Article 12.- Norma general
12.1. L'accés a les instal·lacions esportives municipals, bé de forma individual
com a col·lectiva, suposa l'acceptació de les normes contingudes en el
present Reglament.
12.2. Així mateix, l'accés a les instal·lacions esportives municipals exigeix el amb
el pagament previ de les exaccions establides, si és el cas.
Article 13.- Usuaris
13.1. A efectes del present Reglament, s'entén per usuaris de les instal·lacions
esportives municipals tota persona o entitat que utilitzen estes, bé participant
en programes esportius programats, bé participant com a cessionari de tals
espais esportius.
13.2. Els acompanyants i espectadors tindran la consideració d'usuaris passius,
aplicant-se estes normes fins on puga arribar la seua responsabilitat durant la
seua estada en la instal·lació.
13.3. Només els usuaris podran fer ús de les instal·lacions esportives municipals i
dels serveis adscrits a les mateixes.
Article 14.- Usos
14.1. Tenen consideració d'usos, activitats o actes ordinaris: La utilització
puntual i aïllada d'una instal·lació o espai esportiu per al seu ús específic, amb
el pagament previ del preu de la mateixa quan corresponga, ben individual o
col·lectivament.
- L'ús col·lectiu puntual, de temporada o anual d'una instal·lació o espai
esportiu per al seu ús específic amb el pagament previ de la taxa que
corresponga si és el cas.
- L'ús esportiu puntual, de temporada o anual d'una instal·lació o espai esportiu
per a una modalitat diferent de l'específica però perfectament compatible i
autoritzades, acollint-se, si correspon, a les condicions de pagament establides.

- La utilització puntual, temporal o anual d'una instal·lació o espai esportiu per
a una activitat no esportiva específicament, però perfectament compatible
per la seua afinitat, en les condicions autoritzades per l'òrgan competent.
14.2. Tenen consideració d'usos, activitats o actes extraordinaris:
- La utilització puntual, aïllada o temporal, individual o col·lectivament, d'una
instal·lació o espai esportiu per a una activitat esportiva diferent de l'específica
del mateix i que requerisca una autorització expressa de l'Ajuntament de
Xixona.
- La utilització amb caràcter puntual, o si és el cas periòdica, d'una instal·lació
o espai esportiu per a una activitat no esportiva, que requerisca una
autorització expressa de l'Ajuntament de Xixona.
Article 15.- Tancament de les instal·lacions
L'Ajuntament es reserva la facultat de tancar temporalment les instal·lacions
per neteja, obres, vacacions del personal, programacions pròpies,
competicions, partits, cursos o altres esdeveniments que estime oportuns.
Article 16.- Responsabilitat per l'ús de les instal·lacions
16.1. Ni l'Ajuntament de Xixona ni les seues entitats dependents seran
responsables de les lesions que puga patir l'usuari llevat que deriven d'un mal
estat de la instal·lació o dels béns adscrits a la mateixa conforme a la
normativa general sobre responsabilitat de les Administracions Públiques.
16.2. En cap cas, ni l'Ajuntament de Xixona ni les seues entitats dependents
seran responsables davant de l'usuari en cas d'accidents o desperfectes
derivats de l'incompliment per part d'este, de les presents normes, d'un
comportament negligent d'un altre usuari o un mal ús de les instal·lacions,
equipaments i serveis.
16.3. La responsabilitat per actes comesos pels menors, quan puguen accedir
a les instal·lacions esportives municipals, correspondrà a estos de conformitat
amb les disposicions que regulen aquest tipus de responsabilitat en el Codi Civil
i en el Codi Penal.
DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS
Article 17.- Drets dels usuaris
Són drets dels usuaris, sense perjuí dels reconeguts d'acord amb la normativa
vigent en les seues relacions amb les Administracions Públiques:

- Ser tractats amb respecte i deferència pel personal que presta els seus serveis
en la instal·lació esportiva.
- Disfrutar de les instal·lacions, el mobiliari i l'equipament esportiu.
- Ser informat sobre les condicions d'ús de les instal·lacions esportives
municipals, així com sobre els programes esportius oferits en elles.
- Formular els suggeriments que considere oportunes per a la millora de la
gestió de les instal·lacions esportives municipals, així com les reclamacions que
estime en relació amb el funcionament de les mateixes.
Tant els suggeriments com les reclamacions es dirigiran a l'Ajuntament de
Xixona.
En la consergeria de les instal·lacions hi haurà fulls d'incidències, queixes i
suggeriments a disposició dels interessats. Per a qualsevol informació, dubte o
suggeriment respecte de l'ús i funcionament de les instal·lacions hauran de
dirigir-se al Departament d'Esports de l'Ajuntament de Xixona.
Article 18.- Obligacions dels usuaris
Són obligacions dels usuaris:
-

-

-

-

-

La utilització de les instal·lacions esportives municipals amb actitud positiva
i esportiva en tots els espais i dependències d’aquestes; així com de
respecte cap als altres usuaris, espectadors, personal de la instal·lació,
espais, àrees, equipaments i recintes esportius.
Utilitzaran la instal·lació esportiva únicament en l'especialitat esportiva que
estiga autoritzada.
Es respectarà els horaris de funcionament de les instal·lacions, atenent a les
indicacions dels empleats. Estos seran publicats en els panells informatius
de les instal·lacions i en la pàgina web municipal.
Fer ús de qualsevol de les instal·lacions i espais esportius amb l'adequat
vestit i calçat d'acord amb les diferents modalitats esportives.
Abonar les exaccions corresponents al servei o l'activitat triada, dins dels
terminis i normes que s'establisquen en la corresponent Ordenança i/o en
el present Reglament.
Correspondrà a l'entitat usuària (associacions, clubs, agrupacions,
etcètera), sol·licitar i obtindre de les autoritats competents, les
autoritzacions preceptives exigibles, així com estar en possessió dels
preceptius segurs d'accidents per a les dites activitats.
Complir amb les sancions que impose l'Ajuntament.

Les persones adultes vetlaran per la seguretat dels menors d'edat a càrrec seu
dins de les instal·lacions esportives.
Els usuaris majors d'edat seran responsables de l'incompliment de les normes
del present Reglament i de les infraccions definides en les mateixes comeses
pels menors d'edat a càrrec seu.

Els usuaris assumiran les pèrdues d'objectes personals que es produïsquen en les
instal·lacions com a conseqüència de la seua desaparició, pèrdua o
deteriorament dels mateixos.
Els usuaris ajudaran a mantindre la instal·lació neta, col·laborant amb els
empleats, utilitzant les papereres.
Article 19.- Pèrdua de la condició d'usuari
L'incompliment del que estableix el present Reglament i en particular de les
obligacions imposades als usuaris porta amb si la pèrdua de la dita condició,
amb la consegüent obligació d'abandonar o prohibició d'accedir a les
instal·lacions esportives municipals.
RÈGIM D'UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Article 20.- Formes d'utilització
Les instal·lacions esportives municipals podran utilitzar-se:
1. A través dels programes oferits per l'Ajuntament, associacions, federacions,
clubs, agrupacions, etcètera, a les que se'ls haja cedit l'ús de les instal·lacions.
2. De forma lliure, quan es tracte d'instal·lacions esportives elementals o, en les
restants instal·lacions esportives, per mitjà de l'abonament de les exaccions
corresponents o, si és el cas, per mitjà d'un conveni de cessió d'ús.
Article 21.- Norma general d'ús per a totes les instal·lacions esportives
municipals
L'ús de les instal·lacions esportives municipals, en funció de les seues
característiques específiques, podrà cedir-se per anualitats, cursos escolars
lectius, per temporades, per un període de temps concret inferior a un any o
per a partits, actes o usos puntuals i concrets.
En tot cas haurà de determinar-se clarament l'horari objecte de la cessió de l'ús
que haurà de respectar-se amb puntualitat, no comprenent, per tant, la
utilització anterior o posterior per a entrenaments, assajos o muntatges que
seran convinguts amb els interessats.
Article 22.- Cessions d'ús per a activitats
a) Quan es tracte d'activitats esportives que superen l'ús ordinari diari, hauran
d'efectuar-se per mitjà d'una sol·licitud a l'Ajuntament, firmada i segellada en
el cas d'entitats legalment constituïdes.

b) Per al cas d'actes o activitats, no esportives, o d'ús esportiu en espais
diferents al de la pràctica específica de l'activitat, així com per a aquelles
activitats de caràcter extraordinari, la sol·licitud de reserva s'efectuarà,
igualment per escrit dirigit a l'Ajuntament, havent de ser autoritzat
expressament.
c) La cessió d'ús d'una instal·lació a un equip per al seu ús ordinari i continuat
durant tota una temporada, s'efectuarà amb la sol·lictud prèvia per escrit,
exigint-se la presentació del calendari oficial de partits, de tal forma que puga
compatibilitzar-se coordinadament l'ús amb altres equips.
La concessió de l'ús per als entrenaments, partits, etcètera, i altres concessions,
quedaran supeditades als actes organitzats pel propi Ajuntament, no havent-hi
lloc a reclamacions quan per la dita circumstància haja de suspendre's o
variar-se l'horari o algun entrenament anteriorment autoritzat. No obstant,
sempre que siga possible, es comunicarà dit extrem almenys amb quarantahuit hores d'antelació.
En la concessió de les instal·lacions es valorarà entre altres qüestions:
- Que els usuaris siguen del municipi de Xixona.
- Nombre d'usuaris.
- L'equilibri entre totes les activitats esportives.
- Compliment per part dels usuaris i del club o entitat sol·licitant del present
Reglament de Règim Interior.
- Que col·laboren amb les activitats esportives de l'Ajuntament.
Una vegada concedit l'ús de la instal·lació esportiva, tots els canvis produïts
amb les dades de la inscripció, hauran de ser comunicats a l'Ajuntament. Així
mateix, els calendaris de trobades quan tinguen alguna variació hauran de ser
comunicats.
d) Per a la realització de campionats i lligues organitzats per entitats esportives,
es podrà exigir per la Regidoria d'Esports a més dels requisits que afecten la
competència d'altres administracions, la presentació d'una pòlissa
d'assegurances de responsabilitat civil i accident esportiu que cobrisquen els
danys que puguen causar a les instal·lacions municipals i als propis esportistes
amb motiu de l'acte.
- ALTRES CONSIDERACIONS
Els clubs i entitats amb concessió d'ús d'instal·lació per a tota la temporada
hauran de complir les normatives específiques i circulars addicionals que en el
seu moment se'ls remeta per part de l'Ajuntament de Xixona i que es
consideren complement a les presents normes.

Els horaris i dies reservats per a una entitat són intransferibles, no podent cedirse a un altre equip, ni compartir-se amb un altre club. Les situacions puntuals
sobre este respecte que es donen al llarg de la temporada hauran de ser
sol·licitades per escrit i precisaran de l'autorització del Departament d'Esports.
L'entitat podrà perdre la seua reserva d'instal·lació si de forma reiterada i no
justificada:
1. No se’n fa ús.
2. Hi assisteix un nombre molt reduït d'esportistes, inferior a 8/9.
3. Incompleix de forma reiterada amb els horaris concedits per a la
temporada.
4. Incompleix alguna de les normes arreplegues en este document.
Els danys ocasionats en la instal·lació o en qualsevol dels seus elements pels
esportistes i usuaris en general, com a conseqüència d'actes negligents o
d'accions vandàliques, hauran de ser assumits i compensats per la persona o
persones implicades. En el cas concret d'activitats vinculades amb Clubs
esportius, es considerarà a l'entitat la responsable subsidiària quedant obligada
a reposar els danys produïts. La reiteració d'aquest tipus de comportaments al
llarg de la temporada suposarà l'automàtica anul·lació de totes les hores d'ús
de què dispose l'entitat, amb independència de l'equip o persona que
cometa la infracció.
A fi de contribuir a garantir la seguretat de tots els usuaris de les instal·lacions,
els jugadors, entrenadores i esportistes en general han d'informar els conserges
dels desperfectes o anomalies que observen en els diferents espais de les
instal·lacions i, molt especialment, en els equipaments esportius que utilitzaran.
Article 23.- Edats per a accedir al recinte esportiu
Els menors de set anys d'edat hauran d'accedir al recinte esportiu
acompanyats en tot moment d'un adult o de persona major d'edat o monitor
que es responsabilitze de la guarda i custòdia d'aquell.
Quan les activitats es realitzen a través d'associacions, federacions, ampas,
etcètera, els alumnes realitzaran les activitats esportives només quan el monitor
estiga present.
NORMES DE RÈGIM INTERIOR COMÚ A TOTS LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Article 24.- De les normes comunes a totes les instal·lacions esportives
1 - Se seguiran sempre les indicacions dels conserges i monitors esportius.
2 - Es respectaran les instal·lacions, el material, els usuaris i els conserges.

3 - Es respectaran els horaris d'ús i de reserva de la instal·lació.
4 - No es permet l'entrada lliure a menors de 7 anys d'edat si no van
acompanyats de persones majors d'edat que assumisquen la seua
responsabilitat.
5 - En referència a l'article 6 de l'ordenança municipal reguladora de la taxa
per prestació de serveis en les instal·lacions esportives, la taxa es merita quan
se sol·licite o s'inicie la prestació del servei o la realització de l'activitat.
En el cas de la taxa per l'ús de la pista o camp de futbol s'abonarà abans
d'accedir a ella, no es considerarà reservada ni es podrà accedir fins que no
s'abone. La pista o camp es podrà prereservar a partir del dia abans de l'ús,
però l'usuari decaurà en el seu dret de reserva si no abona el mateix dia de la
prereserva la seua taxa corresponent.
6 - La taxa per l'ús de la pista o camp de futbol no inclou la cessió per part de
l'Ajuntament de materials com a pilotes, balons o raquetes, només dóna dret a
l'ús de la pista i dels vestidors.
7 - El soci podrà sol·licitar la cessió de balons propietat de l'Ajuntament per al
seu ús durant el període de lloguer de la pista o camp de futbol, omplint abans
de la seua cessió la fitxa de cessió de balons que es facilitarà en la consergeria
del Poliesportiu, i tornant el baló al finalitzar l'ús de la pista o camp. En cas de
la no devolució o deteriorament del material, se li aplicarà el règim
sancionador d'una falta lleu.
8 - És obligatori identificar-se amb el carnet de soci per a disfrutar dels seus
descomptes en el lloguer de pistes i de l'accés gratuït a la piscina d'estiu.
9 - Es mantindrà netes les instal·lacions utilitzant les papereres.
10 - L'Ajuntament no es fa responsable de les desaparicions o desperfectes
d'objectes personals.
11 - Per raons de convivència queden prohibits els jocs molestos o perillosos.
12 - No es permet l'entrada d'animals a l'interior de les pistes, camps de futbol ni
piscines, excepte en el cas concret dels gossos guia.
13 - Els dies de competició romandran tancades les pistes o camp de futbol
per als usuaris que no prenguen part en elles, en els horaris que s'indicaran
convenientment.
14 - Durant les competicions, l'accés als terrenys de joc i vestidors queda
restringit exclusivament als jugadors, entrenadores i delegats d'equip i àrbitres.

15 - No podran practicar-se en elles altres esports sense el consentiment exprés
de l'Ajuntament de Xixona, excepte en els supòsits autoritzats.
16 - No es permet menjar en la pista i els seus espais esportius.
17 - Queda prohibit fumar en totes les instal·lacions esportives municipals.
18 - Queda prohibit beure alcohol en tota la instal·lació esportiva municipal.
19 - S'utilitzarà l'adequat calçat esportiu, d'acord amb la qualitat del sòl, i vestit
esportiu convenient.
20 - No podran introduir-se elements, esportius o no, que perjudiquen o danyen
el paviment esportiu.
21 - Els auxiliars o acompanyants dels esportistes hauran d'abstindre's d'utilitzar
calçat de carrer.
22 - No es permet l'entrada de flascons, gots o botelles de vidre o vidre per la
seua perillositat.
22 - No es permet la circulació amb bicicleta en tot el recinte esportiu, excepte
en les zones habilitades per a això.
23 - Està prohibit canviar-se en zones com ara corredors, neteges i, en general,
en qualsevol altra dependència que no siga un vestuari.
24 – L'accés a les instal·lacions Esportives suposa l'acceptació de les normes del
Reglament de Règim Interior de les Instal·lacions Esportives Municipals.
El personal de les instal·lacions esportives té la facultat per a cridar l'atenció i/o
expulsar de la instal·lació a aquells usuaris el comportament dels quals siga
motiu d'advertència per motius de mal ús intencionat de les instal·lacions o de
falta de respecte als altres o al propi personal, sense perjuí de la sanció que se
li puga imposar a l'usuari.
NORMES DE RÈGIM INTERIOR PER A CADA ESPAI ESPORTIU
Article 25.- De les piscines
En benefici de la salut, comoditat i gaudi dels que desitgen utilitzar la piscina
municipal i a fi de facilitar el seu ús esportiu i d'oci, així com l'imprescindible
manteniment de la mateixa, s'apliquen les normes següents:
1 - Tots els usuaris que accedisquen al recinte de la piscina del poliesportiu
municipal, encara que no es banyen, hauran de fer-ho amb el carnet de soci

en vigor, l'entrada diària o bo. I per a la piscina coberta per mitjà de la
possessió d'un bo personal, entrada o la inscripció a un curs, excepte activitats
extraordinàries autoritzades per l'Ajuntament.
2 - Els acompanyants de les persones amb una minusvalidesa reconeguda de
més del 33% entraran gratis a les piscines per a poder facilitar l'ajuda
necessària de la persona a càrrec seu.
3 - Com a mesura de salut higiènica, no es permet l'accés al recinte de la
piscina a persones amb malalties infectocontagioses, excepte informe mèdic
en sentit contrari.
4 - Se seguirà en tot moment les indicacions del personal de la piscina i dels
socorristes.
5 - No es permet l'entrada en la platja de la piscina amb roba de carrer. És
obligat la utilització del banyador, no permetent-se banyadors i calçats
utilitzats com a enamora de carrer, ni tampoc roba interior.
6 - És obligat dutxar-se abans d'introduir-se en l'aigua.
7 - No es permet tirar o introduir en l'aigua enamores de roba de cap tipus, ni
objectes aliens als estrictament esportius referits a la natació.
8 - No es permet menjar en el recinte de la piscina corresponent a les platges i
làmina d'aigua, excepte en zones habilitades i senyalitzades a este efecte.
9 - No es permet introduir ombrel·les, taules, cadires i la resta d'elements aliens
a la instal·lació.
10 - Queda expressament prohibit introduir en vestidors, serveis, platges de
piscina etcètera, qualsevol element de vidre o semblant, com a botelles,
flascons, espills, gots, etcètera, que puguen produir lesions als usuaris en cas de
ruptura.
11 - Es prohibeix l'ús d'ulleres de vidre i aletes de busseig, matalafs pneumàtics,
etcètera, excepte en activitats organitzades o autoritzades per l'Ajuntament
de Xixona.
12 - Es tractaran d'evitar, a l'hora d'entrar a l'aigua, els olis, els bronzejadors i la
resta de cremes que embruten l'aigua contribuint a la degradació del servei.
En tot cas els que els utilitzaren es dutxaran convenientment abans d'introduirse en l'aigua.
13 - Per raons de convivència i seguretat queden prohibides les carreres per les
platges de la piscina, els jocs molestos i, sobretot, els perillosos.

14 - No es permetrà tirar-se de forma violenta a la piscina al resultar perillós per
als banyistes que pogueren estar submergits.
15 - Els aparells musicals, en cas d'introduir-se, moderaran el seu volum.
16 - Està terminantment prohibit escopir, orinar i en general qualsevol acció
que produïsca deteriorament de la qualitat de l'aigua.
17 - Serà d'ús obligatori l'ús de gorro per al cas de piscines cobertes.
18 - Quan accedisca a un carrer de bany lliure, nade respectant als usuaris i
sempre en sentit giratori al contrari de les agulles del rellotge.
19 - No es permet l'entrada lliure a menors de 7 anys d'edat si no van
acompanyats de persones majors d'edat que assumisquen la seua
responsabilitat.
20 - Les funcions i obligacions del socorrista són les de vigilar per la seguretat de
tots els banyistes; els pares o tutors legals dels xiquets menors de díhuit anys
d'edat són els màxims responsables dels seus fills (màximament si estos no
saben nadar).
21 - Els socorristes i les persones encarregades de les instal·lacions municipals
tenen l'autoritat per a cridar l'atenció a les persones que facen mal ús de les
instal·lacions, i si no hi ha altre remei expulsar-los de la piscina per motius
d'alteració, mal ús de l'equipament i risc per a la integritat física dels usuaris.
Article 26.- Del camp de futbol
1 - No està permés l'accés a la zona de joc a usuaris lliures. Únicament podran
accedir al recinte esportiu els col·lectius i usuaris que tinguen concessió o
reserva expressa per part del Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de
Xixona i en els horaris i dies establits.
2 - Els usuaris hauran de seguir les observacions i requeriments del personal a
càrrec de les instal·lacions, estant obligats a complir les presents normes.
3 - No està permés menjar pipes en l'entorn del terreny de joc.
4 - No es permet accedir amb envasos de vidre i/o vidre, bots, botelles de
plàstic amb tap o qualsevol altre tipus de recipient contundent.
5 - Es prohibeix introduir o ingerir begudes alcohòliques.
6 - No estan permeses aquelles accions o activitats que pertorben o molesten
la tranquil·litat i comoditat de la resta dels usuaris (jocs violents, usar aparells
musicals, etc.).

7 – S'haurà d'accedir al terreny de joc amb calçat esportiu adequat, (bótes de
futbol i sabatilles adequades per al seu ús en camps d'herba artificial).
8 - Als vestidors podran accedir únicament els esportistes dels clubs i/o
col·lectius que tinguen concessió o reserva d'ús de la instal·lació, el cos tècnic
i/o professors, els àrbitres en els casos de competició oficial i, puntualment,
algun membre de la Junta Directiva dels col·lectius amb concessió i que
degudament s'acredite.
9 - En cap cas, podran accedir xiquets o xiquetes de forma puntual sense que
estiga present en la instal·lació l'entrenador o persona responsable del grup.
Durant l'ús dels vestidors per grups o equips de persones menors d'edat serà
obligatòria la presència en la instal·lació d'un adult responsable fins que
s'abandonen.
10 - No es podran manipular els equipaments esportius existents en les
instal·lacions sense autorització del conserge i sense que este estiga present.
Està totalment prohibit desancorar les porteries de futbol 7, penjar-se en elles,
així com en les xarxes parabalons.
El conserge de la instal·lació podrà denegar l'entrada al recinte als esportistes i
clubs concessionaris - inclús suspendre a activitat una vegada iniciada - sí que
considera que hi ha alguna circumstància extraordinària que al seu criteri ho
aconselle (exemple: deterioraments en la zona de joc i/o en els vestidors,...).
L'Ajuntament de Xixona es reserva el dret a anul·lar o suspendre qualsevol
reserva, situació que es comunicaria amb la màxima antelació a la persona i/o
col·lectiu afectat.
Article 27.- Dels vestidors i taquilla
En benefici del bon ús esportiu, comoditat i gaudi dels que desitgen utilitzar les
instal·lacions esportives municipals i, per tant precisen fer ús dels vestidors, així
com per a facilitar la seua imprescindible neteja i manteniment, s'apliquen les
següents normes mínimes:
1 - Queda expressament prohibit introduir en els vestidors qualsevol element de
vidre o semblant (botelles, flascons, espills, gots, etcètera), que puguen produir
lesions als usuaris en cas de ruptura.
2 - És obligatori l'ús de xancletes per a dutxar-se i circular pels vestidors.
3 - Per raons de convivència queden prohibits els jocs molestos o perillosos.
4 - No es podrà guardar ni en els vestidors ni en les taquilles cap element que
puga degradar-se o deteriorar-se.

5 - Haurà d'evitar-se guardar objectes de valor en les taquilles o vestidors. En
cap cas l'Ajuntament de Xixona es responsabilitzarà dels objectes que es
deixen en els vestidors i taquilles.
6 - Per motius de seguretat, no es permetrà l'ús d'aparells elèctrics aliens a la
instal·lació.
7 - Per qüestions d'higiene, no es permetran les següents accions personals dins
dels vestidors: depilar-se, afaitar-se, tallar-se les ungles i semblants.
8 - Està totalment prohibit jugar amb els balons dins dels vestidors.
9 - No està permés menjar en els vestidors.
DE LES INFRACCIONS I SANCIONS
Article 28.- Classificació de les faltes
Les faltes subjectes a sanció es classificaran en lleus, greus i molt greus. La
sanció es gradua en funció de la falta.
Són faltes lleus:
a) L'alteració de les normes de convivència i respecte mutu, creant situacions
de malestar dins de les instal·lacions esportives municipals.
b) La utilització inadequada de les instal·lacions o mitjans. La desconsideració
cap a les indicacions realitzades pel personal encarregat de les instal·lacions
esportives municipals.
c) La pèrdua o deteriorament intencionat del material cedit per l'Ajuntament
de Xixona.
d) El no respecte de qualsevol de les normes establides en el present
Reglament.
Són faltes greus:
a) Reiteració de faltes lleus a partir de la segona comesa.
Són faltes molt greus:
a) La reiteració de faltes lleus a partir de la tercera comesa.
b) L'agressió física o els maltractaments a altres usuaris, al personal de la
instal·lació o qualsevol persona que tinga relació amb la mateixa, o
espectador.

c) La resistència, coacció, amenaça, desacatament o qualsevol altra forma
d'actuació exercida sobre el personal de la instal·lació.
d) Qualsevol de les establides en este Reglament, que per importància tinga la
qualificació de molt greu.
Article 29.- Les sancions
Sense perjuí de l'obligació de reparar els danys causats i de les responsabilitats
a què hi haguera lloc, les sancions que es podran imposar als usuaris que
incórreguen en alguna de les faltes mencionades, seran les següents:
a) Per faltes lleus: suspensió de l'accés a la instal·lació d'una setmana i/o multa
fins a 750.-€.
b) Per faltes greus: restricció a la instal·lació d'un a dos mesos i/o multa des de
751 fins a 1.500.-€.
c) Per faltes molt greus: suspensió de l'accés a la instal·lació de tres a deu
mesos i/o multa des de 1.501 fins a 3.000.-€.
En els supòsits que els usuaris sancionats siguen jugadors d'associacions, clubs,
federacions, ampas, etcètera, la sanció serà comunicada igualment a la
directiva d'estos per a fer valdre el que acorda.
De no complir-se la sanció per part no ja del jugador sinó també de
l'associació, club, etcètera, estos podran perdre el dret d'ús sobre la instal·lació
municipal.
La tramitació dels procediments sancionadors que s'instruïsquen per infracció
del que disposa esta Ordenança s'efectuarà de conformitat amb el que
estableix el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta
de normativa de desplegament.
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