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REGIDORIA D’ESPORTS

Reglament bàsic d’ús de les Instal·lacions
Esportives Municipals (IEM).

NIF P0309000H

PREÀMBUL
El present reglament té per objecte la regulació del correcte ús i funcionament de les
Instal·lacions Esportives Municipals (IEM).
Aquest reglament sorgeix a l’empara de la Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la
Generalitat Valenciana, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, com a legislació de
rang superior i, en concret, de l’article 64, capítol III, títol IV, instal·lacions esportives.
En aquest reglament es té en compte també la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local
(article 4.a); el Reial Decret Legislatiu 781/1985 (article 55), el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (article 50.3 i
article 56), i la Llei 7/1985 (article 22.2.d i article 49).

TÍTOL PRELIMINAR

Capítol I.- Definició de les instal·lacions esportives de caràcter
municipal
Article 1
S’entén per instal·lació esportiva, a l’objecte d’aquest reglament, qualsevol instal·lació,
camp, dependència o espai, de la característica que sigui, tant a l’aire lliure com cobert,
tancat o obert, dedicat a la pràctica de l’esport i a l’activitat física, en tota la gamma de
modalitats, possibilitats o finalitats. També s’hi inclouen les zones d’equipament
complementari com graderies, vestidors, magatzems, etc., en el cas que n’hi hagi.
Article 2
Són instal·lacions esportives municipals (IEM), aquelles construccions, edificis,
terrenys u recintes, així com els béns mobles incorporats als mateixos, destinades a la
pràctica física i esportiva, tant si tenen un caire competitiu com si no, titularitat de
l’Ajuntament de Mutxamel. Tindran igualment la mateixa condició els serveis
complementaris i els espais reservats pels espectadors.
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Article 3
Podran tindre el rang de IEM aquelles instal·lacions cedides al municipi per a la seva
gestió o explotació, tant si procedeixen de cessions, convenis o contractes subscrits per
a tal finalitat.

Article 4
Aquest reglament s’aplicarà a la totalitat de les instal·lacions esportives de titularitat
municipal, que s’assenyalen en el Catàleg d’Instal·lacions annex a d’aquest conveni.
També serà d’aplicació a les instal·lacions referides en l' article 3.

Article 5
Correspon a la Ajuntament de Mutxamel l’aplicació i el control del compliment del
present reglament. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a la interpretació del
aquest reglament.

TÍTOL PRIMER
Capítol I.- Naturalesa de les instal·lacions esportives
municipals. Normes i principis generals.
Article 6
Les instal·lacions esportives municipals (IEM) són béns de domini públic afectes al
servei públic de la pràctica de l’esport.

Article 7
1. Les IEM tenen com a finalitat la pràctica física i esportiva, ja siga d'oci i temps lliure,
ensenyament, entrenament, competició o exhibició de les modalitats per a les quals van
ser dissenyades, o d'aquelles altres que per les seues característiques puguen
compatibilitzar normalment el seu ús amb aquelles, prèvia autorització expressa a
l'efecte per part de la Ajuntament de Mutxamel.
2. Paral·lelament, i sense perjudici de l'ús esportiu per al qual van ser construïdes,
sempre que no supose risc de deterioració de les instal·lacions, per decisió de l’Alcaldia
o de la Regidoria d'Esports, previ informe tècnic, podran acollir discrecionalment actes
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esportius d'una altra índole, així com manifestacions culturals o socials, dins de les
normes i reglamentacions vigents.

Article 8
Les IEM han de acomplir les normes urbanístiques, les de seguretat i higiene, les
mediambientals, així com les d'adaptació a persones amb disminucions. En aquelles
destinades a l'esport de competició, han de acomplir igualment els reglaments federatius
tècnics específics propis de cada modalitat.
Com a norma general, no està permesa l’entrada d’animals a les IEM. Tant sols, de
forma excepcional, podran accedir-hi aquells animals que formin part de l’activitat
autoritzada per l’ajuntament, sempre que el realitzador observi les mesures sanitàries,
d’higiene i preventives determinades reglamentàriament o en l’autorització municipal.

Article 9
1.
Les IEM, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d'accés lliure per als
ciutadans i ciutadanes, sense altra limitació que el pagament del preu públic
corresponent pel seu ús i la naturalesa de la instal·lació.
2.
L’accés s’haurà de realitzar sempre a través dels punts específics d’entrada que
s’establisquen per a tal efecte a cada instal·lació, i seguint sempre les indicacions dels
empleats municipals, l’organitzador de l’esdeveniment o del personal autoritzat pel
responsable de les IEM.
3.
S'obriran al públic per a la pràctica esportiva puntual, així com per a l'oci, el
desenvolupament de programes de promoció, iniciació esportiva, entrenaments o
competicions esportives, municipals o no, així com per a un altre tipus d'actes regulats
en l'article 7. Estaran, per a això, a disposició de les federacions, clubs, associacions,
entitats, societats, centres escolars o de persones físiques que concerten o accedisquen
puntualment a la seua utilització en les condicions regulades per aquest reglament i per
aquelles altres que pogueren determinar-se per entitats de rang superior.
4.
Els horaris d'obertura i tancament, aprovats per l’Alcaldia o la Regidoria
d’Esports, estaran exposats en un lloc visible per a informació pública. En tot moment
l'horari serà el màxim possible per tal de permetre la màxima rendibilitat esportiva i
social.

Article 10
En cada IEM, amb caràcter preceptiu i d'acord amb l'article 64 de la Llei de l'Esport de
la Comunitat Valenciana, Llei 4/1993, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
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ha de figurar en un lloc visible i de fàcil accés a l'usuari, un cartell confeccionat d'acord
amb la normativa vigent en l'Ajuntament de Mutxamel, que indique:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La denominació de la instal·lació.
La titularitat municipal de la instal·lació.
Els horaris d'ús, d'obertura i tancament de les activitats i d'atenció al públic.
Els preus públics d'ús.
La capacitat de la instal·lació.
Els serveis que presta.
El nom i la titulació respectiva de les persones que presten serveis professionals
en els nivells de direcció tècnica, ensenyament o animació.

Article 11
Totes les indicacions que tinga la instal·lació, tant internes com externes, han d'estar
subjectes a la normativa municipal corresponent i estar escrites en les dos llengües
oficials de la Comunitat Valenciana.

Article 12
1.1.- Les IEM es destinaran a les pràctiques següents:
a) esport d’iniciació.
b) esports de competició.
c) educació física escolar.
d) serveis propis de la regidoria d’esports.
e) activitat física i esportiva de lleure.
1.2.- En concret, podran utilitzat-se per a la realització dels programes oferits per les
Escoles Municipals Esportives depenents de la regidoria d’esports, per a una altra entitat
pública o privada prèvia sol·licitud i autorització de la Junta de Govern Local o de la
Regidoria d’esports, o de forma lliure i puntual per a usuaris individuals.
1.3.- Les activitats a què es refereix el paràgraf primer d’aquest article poden ser
classificades en principals o secundàries. Les activitats principals són aquelles
activitats esportives prioritàries que tenen com a objecte l’entrenament i competició
esportiva dels equips que formen part dels clubs usuaris habituals de la instal·lació, així
com les activitats organitzades per la pròpia Regidoria d’Esports,. Seran activitats
secundàries les altres activitats.
2.- L'ús de les IEM en funció de les seues característiques específiques, podrà cedir-se
per anualitats, per cursos escolars lectius, per temporades, per un període de temps
concret inferior a un any o per a partits, actes o usos puntuals.
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En tot cas, ha de determinar-se en l’acord municipal l'horari objecte de la cessió de
l'ús que ha de respectar-se escrupolosament, el qual no comprendrà la utilització
anterior o posterior per a entrenaments, assajos o muntatges que seran convinguts en
particular.
3.- En igualtat de condicions i dins de l'horari lectiu escolar establert per la Conselleria
d'Educació de la Generalitat Valenciana, tindran accés prioritari a les IEM:
1. Les escoles públiques que estiguen ubicades dins de la població i que no
tinguen instal·lacions suficients per a portar a terme la docència en educació
física.
2. Les escoles privades, en les mateixes circumstàncies que les anteriors.
En ambdós casos aquest accés es limita a les classes d'ensenyament de l'educació
fisicoesportiva de l'alumnat matriculat en el centre, i s’entendrà sempre la gratuïtat
d'aquestes per part del centre escolar envers l'alumnat; en cas contrari, meritaran els
preus aprovats per l’ajuntament.
4.- Fora de l'horari diari lectiu les IEM han d'oferir programes d'iniciació i de promoció
esportiva de caràcter municipal, als quals tindrà accés qualsevol ciutadà que ho
desitge, sense cap altra limitació que les pròpies de la instal·lació o les
característiques i disponibilitats de cada programa.
S’establiran programes esportius destinats a la iniciació esportiva, i a les persones
més desfavorides com persones majors, persones amb disminucions i població en
situació social discriminatòria.
5.- La resta de l'horari d'ús de les IEM podrà cedir-se a les persones o entitats que ho
sol·liciten. L’ajuntament establirà per a cada instal·lació les condicions d'accés i
preferència, en funció de les característiques de cada una. Serà preferent l'ús per part
dels equips d’elit nacional, els equips locals i finalment l'esport aficionat, esport
d'oci, etc.
6.- En el cas que en una instal·lació concórreguen simultàniament dos o més sol·licituds
d'ús, s'aplicaran els criteris de prevalència que a continuació es relacionen, sempre
que no hi haja acord sobre l'ús entre els mateixos sol·licitants:
-

Les activitats municipals sobre les dels particulars.
Els actes esportius sobre els no esportius.
La importància de l’esdeveniment, a criteri de la Regidoria d’esports.
La finalitat social de l’activitat que se sol·licita.
La prioritat en la presentació de la sol·licitud d’ús.

7.- Així mateix, respecte de les demandes formulades per clubs o associacions
esportives la preferència entre dos activitats concurrents s’establirà segons els següents
criteris:
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- La pràctica esportiva de clubs o associacions inscrits en el registre d’entitats de
Mutxamel.
- La pràctica esportiva federada sobre la pràctica no federada.

Article 13
La utilització de les IEM exigeix una actitud positiva en general i esportiva en tots els
espais i dependències, així com de respecte cap als altres usuaris, espectadors i personal
de la instal·lació, en els espais, àrees i recintes esportius.

Article 14
L'Ajuntament, en l'àmbit de les IEM, fomentarà totes aquelles activitats tendents a
eliminar la violència en la pràctica de l'esport i sempre d'acord amb el títol IX de la
Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport. No es toleraran, en cap cas, les actituds
violentes d’esportistes o públic assistents a les activitats esportives, aplicant el principi
general de tolerància 0 respecte dels violents.

Article 15
L'Ajuntament disposarà d'un pla d'emergència, evacuació i protecció contra incendis per
a cada una de les IEM i d'acord amb les seues característiques, d’acord amb la legislació
vigent de la Direcció General de Protecció Civil sobre Plans d'Autoprotecció.
Aquests plans atendran l'ús ordinari de cada instal·lació.

Capítol II.- Classes d’usos i gestió de les IEM. De les
autoritzacions d’usos.
Secció 1a.
Classes d’usos de les IEM
Article 16
1. Donada la tipologia de l’activitat esportiva, la classificació que s’establirà pels
gestors de les IEM adoptarà qualsevol de les següents classes d’usos:
1.1.- Usos Ordinaris. Són usos ordinaris els següents:
a) La utilització puntual d’una instal·lació o espai esportiu per al seu ús específic, amb
el pagament previ corresponent, bé individualment o col·lectivament.
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b) L'ús temporal, de temporada o anual d’una instal·lació o espai esportiu per al seu ús
específic en les condicions de pagament estipulades en els articles anteriors.
c) L'ús esportiu especial, ja sigui de caràcter puntual o temporal, quan l’activitat
esportiva sigui diferent de l'específica de la instal·lació, però perfectament compatible
quant a usos previstos per a cada IEM, a criteri de la regidoria d’esports.
1.2.- Usos Extraordinaris: Es qualificaran com a usos extraordinaris aquells que siguin
puntuals o temporals quan l’activitat prevista a desenvolupar no sigui específicament
esportiva, però resulti compatible per la seua afinitat, amb les condicions d'ús previstes
per a cada IEM, a criteri de la regidoria d’esports.

2. Les cessions d’ús s'extingiran en complir-se el termini establert. La corporació, no
obstant això, podrà anul·lar-los o deixar-los sense objecte abans del seu termini, per
incompliment de les obligacions establides en aquest reglament, així com per causes
sobrevingudes d’interès públic, degudament motivades i comunicades al titular del
dret d’ús, la qual cosa comportarà, si escau, la devolució dels preus públics que hagi
satisfet prèviament per obtenir el dret a l’ocupació.

Secció 2ª
Modalitats de gestió de les IEM
Article 17
La gestió de les IEM podrà tenir les modalitats següents:
a) Gestió directa: és aquella modalitat que es du a terme per personal dependent de
la regidoria municipal d’esports.
b) Gestió indirecta: modalitat de gestió caracteritzada perquè els serveis es duen a
terme per persones físiques o jurídiques privades, que desenvolupen les funcions
públiques relacionades amb les competències esportives municipals a través de
qualsevol de les fórmules de gestió de serveis previstes en la legislació de
contractes de les Administracions Públiques.
c) Gestió mitjançant conveni de col·laboració: modalitat en la qual la regidoria
d’esports es va càrrec de la gestió i manteniment de determinats espais esportius
ubicats en centres escolars públics i privats fora dels horaris lectius, Igualment
es comprèn dins d’aquesta modalitat la gestió d’espais esportius per part
d’associacions de veïns o entitats no lucratives. En els dos casos la gestió serà
formalitzada a través d’un conveni de col·laboració exclòs de la legislació
contractual.
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La modalitat de gestió de les IEM serà decidida pels òrgans competents municipals, a
proposta de la regidoria d’esports.
Secció 3ª
Dels usuaris i les autoritzacions d’ús.
Article 18
Poden ser usuaris de les IEM de Mutxamel totes les persones o grups de persones
residents en la localitat, que pertanyin a qualsevol de les següents categories:
a)
b)
c)
d)
e)

Els clubs i entitats esportives.
Els centres escolars.
Els usuaris dels serveis de la regidoria d’esports.
Els usuaris individuals.
Els grups i col·lectius, amb finalitats esportives o no, que actuïn amb o sense
afany de lucre.

Poden també ser usuaris les persones o grups residents en altres poblacions, segons
disponibilitat i prèvia autorització municipal.

Article 19
Els usuaris que satisfacin els preus que estableixi l’ajuntament tenen dret a utilitzar les
IEM en les modalitats i d’acord amb el procediment que estableix aquest reglament. Els
usuaris estaran obligats a acreditar el pagament dels preus sempre que siguin requerits
per qualsevol responsable de les IEM.
L’ús de les IEM no podrà ser exclusiu dels abonats, entitats o associats que gestionin
indirectament una IEM.
Article 20
Cap usuari podrà fer-ne ús d’una IEM sense obtenir la corresponent autorització prèvia
per part de la regidoria d’esports, d’acord amb el previst a l’article següent.
L’accés als terrenys de joc i vestidors està restringit únicament i exclusivament als
esportistes i, en el seu cas, el cos tècnic, delegats de camp, àrbitres i els seus assistents.

Article 21
Qualsevol queixa, suggeriment o observació per part dels usuaris referent a l’estat o
funcionament d’una IEM s’haurà de constatar davant dels conserges o del responsable
de la instal·lació, els quals les hi reflectiran en els fulls de control diaris de cada IEM.
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En qualsevol cas, els usuaris hi disposaran en cada IEM de fulls de reclamació que es
dirigiran en tot cas a la regodoria d’esports, siga quina siga la modalitat de gestió de la
IEM.

Article 22
Les sol·licituds d’ús s’han de formular per escrit, tret dels usos ordinaris puntuals,
complimentant els models específics que es podran obtenir en les oficines de cada IEM
o en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OMAC).
L’autorització dels usos ordinaris de temporada, especials o dels usos extraordinaris hi
corresponen al regidor d’esports o als òrgans que per delegació es determinin en els
acords municipals derivats de la potestat organitzativa.
Els usos puntuals seran autoritzats pel responsable de cada IEM.
Article 23
Les autoritzacions per usos ordinaris temporals, que poden ser anuals o per temporada
esportiva o curs escolar, se sol·licitaran abans de la finalització de la temporada en curs,
en els terminis que estableixi la regidoria d’esports i mitjançant els formularis tipus
corresponents, acompanyats dels calendaris de la competició respectiva.
Les propostes d’autorització es formularan pel responsable de les IEM, d’acord amb els
criteris de prioritat que s’hi estableixen en aquest reglament, i elevades a l’òrgan
competent per a la seva aprovació, si escau.
Els clubs i entitats que no efectuïn les seves sol·licituds dins dels terminis que
s’estableixin, hauran d’acomodar-se posteriorment als horaris lliures disponibles, i
d’acord amb l’ordre de prioritats previst en aquest reglament.
Els usuaris que disposin d’autoritzacions per a usos ordinaris temporals hauran de fer
efectius els preus corresponent en la forma i terminis previstos en la corresponent
ordenança fiscal municipal.
Article 24
Les autoritzacions per a usos ordinaris puntuals dins de l’horari de funcionament de
cada IEM se sol·licitaran als conserges de cada IEM, els quals poden efectuar la reserva
d’ús si no hi ha incompatibilitat amb altres reserves ja autoritzades, i d’acord amb el
règim de prioritats previst en aquest reglament. Els usuaris puntuals efectuaran el
pagament dels preus establerts en el moment de formalitzar la seva reserva.
Les autoritzacions per a usos puntuals que se sol·licitin per a horaris diferents al de
funcionament de cada IEM, per a usos ordinaris especials i per a usos extraordinaris
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s’hauran de formular per escrit i ser resoltes pels òrgans competents municipals en la
mateixa forma que els usos temporals, previ informe del responsable de cada IEM.
Els quadrants horaris anuals de funcionaments de les IEM seran aprovades per la
regidoria d’esports, a proposta dels responsables de cada IEM.
Article 25
Les autoritzacions d’ús s’atorgaran sota les següents condicions:
a) En el cas d’usos de temporada tindran validesa fins a la finalització de la
temporada esportiva per a la qual s’ha autoritzat.
b) En el cas d’usos puntuals la validesa s’esgotarà amb cada ús concret, dins els
horaris i dates autoritzats.
c) Les autoritzacions tindran caràcter provisional i no transferible.
d) han de respectar-se escrupolosament els termes de cada autorització, de manera
que aquesta no comprendrà mai la utilització anterior o posterior per a eventuals
escalfaments, assajos o muntatges d’equipament esportiu.
e) Els usos de les IEM es faran d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i hauran
de ser retornades als responsables municipals en les mateixes condicions d’ús en
les quals han estat rebudes.
f) Tots els desperfectes i danys que es produeixin en les instal·lacions i en el
material esportiu seran a càrrec de l’entitat o persones usuàries.
g) Seran per compte dels usuaris l’obtenció dels permisos federatius que requereixi
l’activitat a realitzar en les IEM.
h) Les autoritzacions poden ser-hi revocades unilateralment per l’ajuntament, sense
dret a cap indemnització, per raons d’interès públic, quan aquestes resultin
incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat,
produeixin danys en el domini públic o impedeixin la seva utilització per a la
realització d’activitats considerades per l’ajuntament de major interès públic.
i) Els horaris de les autoritzacions s’hauran de respectar especialment, no poden
introduir-se per part dels usuaris variacions, sens perjudici que amb una
antelació mínima de cinc dies es formuli una sol·licitud escrita dirigida a la
regidoria d’esports, la qual decidirà sobre l’oportunitat dels canvis proposats.
j) El personal municipal tindrà la facultat d’inspeccionar en tot moment el bé
objecte de la llicència per a garantir el seu bon ús o el desenvolupament normal
de l’activitat, i tindrà cura especialment de corregir les accions o expressions
violentes que puguin eventualment donar-se, poden reclamar la presència de la
força pública per a restaurar la normalitat del funcionament de la IEM i en ordre
a l’aplicació efectiva de les mesures sancionadores previstes en aquest
reglament.
k) Igualment el responsable de cada IEM podrà decidir el tancament parcial o total
de la IEM quan concorrin motius de seguretat, climatològics o de manteniment, i
a fi de prevenir la integritat de les persones i eventuals danys materials.
l) En el cas d’assistència de públic, serà responsabilitat directa de l’entitat usuària
el manteniment de l’ordre i comportament cívic i no violent dels mateixos.
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Article 26
La cessió d’una instal·lació per al seu ús, per a activitats esportives o no, tant a persones
físiques com a entitats, clubs, etc., no obliga la Corporació a cap tipus d’assegurança
envers els usuaris, els quals s’han d’assegurar amb una mútua o qualsevol altre tipus
d’assegurança. Això sense perjudici que la regidoria d’esports mantingui la cobertura
assegurada de responsabilitat civil per danys antijurídics, efectius i directament causats
pel funcionament de les IEM.
Les persones físiques, entitats o clubs, etc. a les quals es cedisca la instal·lació esportiva
sean responsables dels eventuals danys materials, personals o moral que, per acció o
omissió, pugen produir-se en el recinte de les IEM.
Els cessionaris s’obliguen igualment a obtenir totes les llicències i autoritzacions
d’organismes competents en matèria de sanitat, treball, educació, hisenda o qualsevol
altres que calguin per al desenvolupament de l’activitat pretesa.

Article 27
La sol·licitud d'anul·lació d'una reserva per a qualsevol tipus d'activitat ordinària, ha
d'efectuar-se per escrit amb un mínim de quaranta-huit hores d'antelació sobre la data
prevista de celebració de l'esdeveniment esportiu o actes programats.
En cas de no complir-se aquest termini, la persona o entitat responsable de l'acte ha
d'abonar íntegrament el preu de la cessió. Les despeses que haguera ocasionat la reserva
de la instal·lació han d'abonar-se en tot cas.

Article 28
Quan per causes meteorològiques o estrictament de força major alienes a l’Ajuntament,
no poguera celebrar-se algun partit, entrenament o acte prèviament contractat,
l'Ajuntament intentarà esmenar aquest fet de manera que puga arribar a celebrar-se en
una altra data, en la mateixa o en una altra instal·lació.

Capítol III.- Dels vestidors, vestuari i material esportiu.
Article 29
Tenen accés als vestidors i als espais esportius els participants de cada activitat que
compleixin les normes previstes en aquest reglament.
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En el cas d’assignació exclusiva de vestidors a un equip, la durada màxima d’utilització
d’aquests serà de trenta minuts abans de l’activitat esportiva i fins a trenta minuts
després de la seva finalització, exceptuant els casos de competicions oficials en què
l’hora d’accés estigui determinada pels diversos reglaments federatius.

Article 30
Cada equip tindrà a la seva disposició les claus dels vestidors que se li assignin les
conserges de la IEM, i el responsable de l’equip haurà de tancar-lo mentre duri
l’activitat i després de la seva utilització, lliurant seguidament les claus al conserge
abans d’abandonar la instal·lació.

Article 31
En cas de competició oficial cada entitat ha de designar un delegat de camp, que haurà
de presentar-se a la instal·lació almenys amb una anticipació mínima de trenta minuts
respecte de l’inici del partit i a qui s’han de lliurar les claus dels vestidors.
Els delegats de camp, conjuntament amb els delegats de l’equip, són els responsables de
fer complir aquest reglament, tant respecte dels esportistes com al públic assistent i
acompanyants de l’equip.

Article 32
L’ajuntament no es responsabilitzarà dels objectes dipositats als vestidors per parts dels
grups o persones individuals que en facin ús.

Article 33
Per a fer ús de qualssevol de les instal·lacions i espais esportius és imprescindible
l'adequat vestit i sobretot calçat, d'acord amb les diferents modalitats esportives i les
normes internes de cada instal·lació o espai aprovades per la Regidoria d’esports.
La no observança d'aquests aspectes de vestuari comportarà l'adopció de les mesures
correctores que corresponga, sense perjudici del que estableix el títol V, respecte de la
jurisdicció esportiva, de la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana.

Article 34
El material mòbil a utilitzar per a la pràctica esportiva s’ha de sol·licitar expressament
als conserges abans de l’inici de l’activitat i, un cop finalitzada, se li ha de retornar.
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Si la utilització es consecutiva, l’equip responsable del retorn del material serà l’últim
d’utilitzar-lo.

Capítol IV.- Limitacions específiques sobre consum de tabac,
menjars i begudes.
Article 35
L’ajuntament podrà cedir l’explotació dels establiments dedicats a la venda de
consumibles i begudes que es trobin dins o en els annexes de les IEM.
Els contractistes observaran en tot moment les clàusules obligacionals del contracte
d’explotació, així com les ordres particulars que dicti l’ajuntament en ordre a la millora
del servei en l’exercici de la potestat de supervisió i control com a titular del servei
públic.
Article 36
En cap de les IEM està permesa la venda de tabac ni se n’autoritzarà cap publicitat que
promogui el seu consum.
A les instal·lacions descobertes al aire lliure serà admès el consum de tabac. No ho serà
en les IEM cobertes així com en les dependències tancades com ara vestidors, gimnàs,
magatzems, etcètera.
Article 37
A les IEM, i especialment en el recinte del servei de bar no es podran vendre ni
consumir begudes alcohòliques.
Les begudes admeses s’hauran de consumir en gots de plàstic. No es podran introduir a
cap de les dependències de les IEM envasos de vidre ni metàl·lics.
Article 38
L’usuari o persona infractora de les obligacions anteriors serà convidada a abandonar la
zona objecte de prohibició i, en cas de negar-se serà expulsada de la instal·lació en
aplicació del dret d’admissió.
Article 39
Igualment, no s’autoritza el consum a cap IEM de productes amb closca, com ara pipes
o productes similars, ni de xiclets, sinó és a les zones delimitades com a bar.
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Article 40
Les limitacions específiques anteriors figuraran assenyalades en la rotulació dels
diferents espais, en compliment de la normativa vigent.

Capítol V.- Sobre la utilització de la imatge de les IEM i la
publicitat
Article 41
Són de titularitat pública amb caràcter general els drets econòmics que genere
l'exposició de qualsevol element de publicitat, permanent o puntual, mòbil o estàtic,
realitzada amb qualsevol element tècnic o natural en l'interior del recinte de qualsevol
IEM, a excepció feta d'aquells supòsits en els quals s’hagi formalitzat amb entitats o
clubs algun conveni de col·laboració de gestió publicitària, en el cas del qual regiran les
estipulacions previstes en el document que es formalitzi.

Article 42
En tota informació que faça referència a la pròpia instal·lació o als serveis que s'hi
presten, obligatòriament s'ha de fer referència a la titularitat municipal d'aquesta, així
com referir-s'hi amb la seua denominació oficial.

Article 43
L'Ajuntament de Mutxamel podrà autoritzar la col·locació de publicitat per un període
temporal concret, amb motiu de l'organització d'esdeveniments esportius puntuals,
sol·licitada a aquell per l'entitat organitzadora. L'autorització comporta el pagament dels
tributs o dels preus públics corresponents.
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TÍTOL SEGON
Capítol I.- Sobre el règim de preus públics en les IEM
Article 44
Els preus per l'ús de les IEM tindran rang de preus públics i seran aprovats pel Ple
Municipal mitjançant la corresponent ordenança.
El pagament del preu públic corresponent a cada activitat s’efectuarà segons el tipus de
autorització atorgada.
Quan a causes no imputables a l’obligat al pagament no es realitzi l’activitat, no es
presti el servei o se’n faci ús de la IEM, es procedirà a establir la compensació
corresponent o a la devolució de les quotes ingressades anticipadament.

Article 45
Tots els usuaris, clubs, entitats, associacions, societats esportives, centres escolars,
federacions, i usuaris en general han d'abonar les tarifes previstes per l'ús de les IEM, en
els termes previstos en la corresponen ordenança reguladora dels preus públics d’us
esportiu, i sens perjudici dels termes que es pactin en els eventuals convenis subscrits
per l’Ajuntament de Mutxamel.
Article 46
La regulació dels preus públics serà la continguda en l'ordenança que sobre els
esmentats preus estiga vigent en cada moment.

Article 47
1. L'ús d'una instal·lació o un espai esportiu s'efectuarà contra l'abonament, per
anticipat, dels preus públics corresponents, els quals es faran públics i estaran visibles
en cada instal·lació municipal.
2. Quan es tracte d'un sol partit, sessió d'entrenament, etc., l'abonament s'efectuarà en
l'instant d'utilitzar la instal·lació o en el moment de la reserva.
3. Quan es tracte d'una cessió plurimensual, anual, o de temporada, l'abonament
s'efectuarà mensualment i igualment per anticipat la primera setmana de cada mes.
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Article 48
L’accés del públic per a presenciar les activitats que se celebrin a les IEM tindrà
caràcter gratuït, a excepció d’aquelles en les que s’estableixi el pagament d’un entrada,
sempre que la Regidoria d’Esports ho autoritzi amb anterioritat.
Article 49.
Els ingressos per la venda de tiquets d'ús o d'un altre tipus que es produïsquen en les
IEM correspondran íntegrament a l'Ajuntament de Mutxamel.
Els ingressos per la venda d'entrades per a esdeveniments no organitzats per
l’ajuntament seran íntegrament per a l'entitat organitzadora, i es tindrà en compte que,
amb caràcter previ, aquesta ha d'haver satisfet el preu corresponent per l'ús de la
instal·lació, d'acord amb les ordenances municipals aplicables.
Article 50
En els supòsits de reserva d’ús col·lectiu de les IEM les quotes bonificades establertes
en l’ordenança municipal reguladora dels preus respecte dels titulars de la targeta de veí
de Mutxamel s’aplicaran a tots els esportistes integrants dels equips, sempre i en tot cas
que en el moment de sol·licitar la reserva acreditin, a través del mitjans que
s’estableixin, que tots els seus membres són titulars de l’esmentada targeta identificativa
de residència en el municipi

Capítol II.- Sobre els programes esportius
Article 51
A les IEM s'oferiran programes esportius destinats a la població en general i englobats
dins d’allò que es coneix com Escoles Esportives Municipals de manera que es
garantisca en tot moment la possible participació sense exigències de nivells tècnics
propis de l'esport d'alt rendiment.
Article 52
En cada instal·lació s'oferiran programes segons les característiques dels espais
esportius existents i de les àrees susceptibles d'aprofitament esportiu. Els esmentats
programes es faran públics al començament de cada temporada.

Av. Carles Soler núm. 46 03110 Mutxamel Tel. 965956960 Fax 965955030

NIF P0309000H

Capítol III.- Sobre el manteniment de les IEM
Article 53
La Corporació vetllarà per la bona conservació i el correcte manteniment de les IEM i
del material corresponent a cadascuna, per tal que es garantisca, en tot moment i durant
el període de vida útil de l'edifici i del material la possibilitat de prestació del servei per
a la qual foren construïdes o adquirides.

Article 54
La corporació determinarà i dictarà les normes específiques adequades tant per a l'ús de
les diferents dependències com per al seu manteniment, les quals seran d'obligat
compliment.
Per al compliment d'això, en cada IEM existirà un Pla de Manteniment en què figuraran
tots els treballs de manteniment que requerisca cada infraestructura, cada material,
màquina, etc. per a la seua conservació i manteniment.
Cada instal·lació disposarà del seu propi pla i programa de manteniment en què es
reflectiran amb la periodicitat convenient, els treballs a efectuar sobre cada material.
D'aquesta forma es coneixerà en tot moment l'estat de conservació de cadascun.

Article 55
En cada instal·lació hi haurà, permanentment actualitzat, un inventari exacte del conjunt
de béns adscrits a aquesta, amb les incidències que hi haguera, que es trobarà sota la
directa responsabilitat del responsable de cada IEM.
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TITOL III
CAPÍTOL I.- DEL SEGUIMENT I CONTROL DEL
REGLAMENT.
Article 56
El control de l’aplicació i compliment del present reglament s’efectuarà pel responsable
de cada IEM així com sota les seves directrius per part del personal de consergeria.
Mensualment el responsable de cada IEM farà arribar a la regidoria d’esports un
informe de control que reflecteixi les incidències ocorregudes així com les propostes de
millora i queixes presentades.
Article 57
En la regidoria d’esports es crearà una comissió d’instal·lacions esportives, composta
pels responsables de les IEM, el director de l’àrea de serveis a la persona i el regidor
d’esports, així com un representant per cadascuna de les empreses adjudicatàries dels
serveis esportives de les IEM, que es reunirà mensualment, almenys, a fi de fer-ne un
seguiment i control del funcionament de les IEM i dels diversos programes esportius
municipals, i proposar-ne les resolucions i sanciones que cregui oportunes.
Igualment correspon a la comissió d’instal·lacions esportives la facultat d’interpretar en
primera instància el present reglament, així com el dret a consulta en totes aquelles
propostes elaborades per l’ajuntament que afectin a la planificació, modificació o
reforma de les IEM.
Els òrgans competents municipals actuaran en última instància, cadascun en l’exercici
de les seves pròpies competències, acordant eventualment les propostes que elevi
l’esmentada comissió.

CAPÍTOL II.- DEL RÈGIM SANCIONADOR
Article 58
Constitueixen infraccions administratives les accions o omissions amb dolo, culpa o
negligència simple tipificades en aquest reglament.

Article 59
1.- Las infraccions podran ser lleus, greus i molt greus.
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2.- Es consideren infraccions lleus les següents:
- embrutar les instal·lacions i espais esportius.
- produir desperfectes lleus en les IEM.
- realitzar un consum excessiu d’aigua en els vestidors.
- la falta de consideració cap els empleats i responsables municipals.
- consumir begudes o menjars dins els terrenys de joc i en zones no admeses.
- demorar-se intencionadament en l’abandonament de les instal·lacions.
- molestar els usuaris i públic en general.
- l’entrada d’animals a les IEM.

3.- Es consideren infraccions greus:
- provocar danys econòmicament importants a les instal·lacions i material.
- faltar greument el respecte o agredir físicament o verbalment a altres usuaris o
públic en general.
- llençar objectes al terreny de joc durant la celebració dels partits o
entrenaments.
- utilitzar calçat o altres objectes que produeixin danys als terrenys de joc.
- la comissió de tres infraccions lleus durant un any o temporada.
- aquelles altres establertes per normes de rang legal sectorial.
4.- Seran considerades infraccions molt greus les següents:
- causes destrosses intencionades en les IEM.
- llençar petards o bengales o objectes perillosos al terreny de joc durant els
partits o entrenaments.
- la comissió de tres infraccions greus en el termini d’un any o temporada.
- aquelles altres establertes per normes de rang legal sectorial.

Article 60
Seran circumstàncies modificatives de la responsabilitat administrativa que graduaran la
imposició de les sancions la intencionalitat del subjecte, la reiteració de les conductes, la
naturalesa dels perjudicis causats i la repercussió social de la infracció.
Article 61
Les infraccions lleus prescriuen als sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus als
tres anys des del dia de la comissió de la infracció.
Article 62
Són persones responsables de les infraccions d’aquest reglament els autors materials de
les conductes.
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Es consideraran responsables solidaris els administradors, entrenadors, delegats d’equip
i delegat de camp dels clubs i entitats sempre que no duguen a terme accions
preventives que evitin la comissió de les infraccions.
Article 63
Per a la imposició de les sanciones es guardarà la deguda proporcionalitat entre la
gravetat dels fets i la sanció aplicable.

Article 64
Les sancions que s’estableixen per la comissió de les infraccions tipificades en aquets
reglament tenen caràcter pecuniari, tret de les sancions previstes en aquest article per a
les infraccions de caràcter lleu, i sens perjudici de les expulsions de la instal·lació en
exercici del dret d’admissió.
a) Les sancions per infraccions molt greus es sancionaran amb multa de 600€ a
3000 €.
b) Les sancions per infraccions greus es sancionaran amb multa de 150 a 599 €.
c) Les sanciones per infraccions lleus es sancionaran alternativament amb multa de
60 a 149 € o la prohibició d’accedir a les IEM durant un termini d’un a dos
mesos
Article 65
Les sancions prescriuran en els mateixos terminis que la prescripció de les infraccions, a
comptar des del dia que adquireixi fermesa la resolució sancionadora imposada per
l’òrgan municipal competent.
Article 66
Les sancions són independents de l’obligació dels infractors de reparar els danys causats
i de satisfer les eventuals indemnitzacions.
Article 67
El procediment sancionador serà el previst en la normativa reguladora de la potestat
sancionadora aplicable als ens locals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En el marc de la regulació continguda en aquest reglament bàsic d’instal·lacions
esportives, la regidoria d’esports aprovarà les normes específiques relatives a l’ús de
cada una de les IEM, les quals seran convenientment exposades en el tauler d’anuncis
de cada instal·lació per a coneixement dels seus usuaris.
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DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest reglament, aprovat pel Ple municipal, entrarà en vigor a partir dels quinze dies
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, i regirà mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
L’Alcaldessa

El Secretari,
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Annexos
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ANNEX I.- RELACIÓ DE LES IEM DE MUTXAMEL.
CENTRO SOCIAL " LA HUERTA ":
Una pista polideportiva descubierta
URBANIZACIÓN " VALLE DEL SOL ":
Una pista polideportiva descubierta
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL " ELS OMS ":
Una pista polideportiva semi cubierta
Dos pistas polideportivas descubiertas
Cuatro pistas de Tenis ( dos de resina y dos de césped artificial )
Una sala multiusos de 300 m2
Una sala multiusos de 50 m2
Una piscina de enseñanza de 25 x 12,5 m
Una piscina de chapoteo
Una pista de Atletismo ( 400 m )
Un Frontón
Un campo de Fútbol 11 ( y dos de Fútbol 7 ) de cesped artificial
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ANNEX II.- MODELS DE SOL·LICITUDS.
SOL·LICITUD D'ÚS D'INSTAL·LACIÓ PER A UNA TEMPORADA
........................................................................................................., amb DNI
............................ i domiciliat a ............................................, de la població d
..........................., telèfon .................................................., en representació d...........
.............................................................................................................................................
entitat adscrita a ..........................................................................................................
i registrada a ................................................................, amb el número.................
SOL· LICITE:

La reserva de la instal·lació esportiva
.........................................................................................
del Poliesportiu Municipal per a la temporada
...........................................................................,
els dies ..................................................................... de la setmana, en horari d
..........................................................................., per a entrenaments i per als dies
........................................................................, en horari d......................................per .
per al joc de partits, per tal de dur endavant un programa esportiu consistent en
.......................................................................................................................................
Així mateix, alternarem o, si cal, compartirem l'ús de l'esmentada instal·lació amb
l'entitat
......................................................................................................................................
coordinant-se ambdues activitats.
A tal efecte, em compromet a respectar la legislació vigent que afecta la pròpia activitat
així com el Reglament de les Instal·lacions Esportives Municipals de l'Ajuntament de
Mutxamel.
OBSERVACIONS:

............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Mutxamel, ................ d................................... de 2001

Documents que s'adjunten:

Firma del sol·licitant.

Fotocòpia del document de registre de l'entitat
Relació nominal de les persones autoritzades
Calendari de competicions
Titulació dels responsables i tècnics
Descripció breu de l'activitat
Altres
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