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REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS DE MUSEROS 

 

Els OBJECTIUS del present reglament son els següents: 

• Regulació de l'ús i gaudi de les instal·lacions esportives municipals (IEM). 
• Establiment de criteris per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals per 

a activitats “no esportives”. 
•  Racionalització de l'ús de les IEM, per a l´optimització dels costos de funcionament i 

activitat. 
• Adequació de l'ús de les IEM, a les modificacions que introdueix la Llei de l'Esport de la 

Comunitat Valenciana, 2/2011, de 22 de març. 
• Establiment de criteris d'ús i gestió amb els centres escolars per a la cessió de les 

seues IEM fora d'horaris lectius. 
• Creació d´un marc legal de referència per a futures instal·lacions esportives en el 

municipi, així com al règim jurídic al qual han de sotmetre's. 
• Establiment del règim jurídic sancionador corresponent, per ús negligent o indegut  de 

les IEM. 
• Promoció d'activitats físic -esportives en les IEM, establint el marc legal de drets i 

obligacions dels usuaris i usuàries. 
• Regulació del funcionament de les activitats esportives i no esportives, que es realitzen 

per part de particulars i per entitats en les IEM de Museros. 
• Afavoriment en la planificació dels programes de les entitats esportives municipals, 

regulant l'ús de les IEM que posteriorment sol·licitaran a l'Ajuntament de Museros.  
 

Aquest Reglament es crea seguint els següents valors i aspectes: 

• Participació dels ciutadans i ciutadanes, i associacions. 
o Accessibilitat, equitat i igualtat d’oportunitats en la pràctica esportiva. 
o Foment de l'associacionisme. 
o Esport igualitari entre homes i dones. 
o Esport per la diversitat social, cohesió i relació social. 
o Tradició esportiva. 

• Cultura de col·laboració i treball en equip. 
o Sentit de pertinença. 
o Confiança i credibilitat. 
o Comunicació i transparència. 

• Responsabilitat en la gestió. 
o Professionalitat en la planificació, organització i execució. 
o Consciència i sostenibilitat del sistema. 
o Flexibilitat i adaptació. 
o Donar resposta a les necessitats esportives de la població. 

• Cultura de pràctica esportiva per a tots. 
o Adquisició d´hàbits saludables. 
o Orientació educativa multi esportiva. 
o Esport sense barreres. 
o Dona i esport. 
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o Integració i diversitat social. 
• Compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat. 

o Consciència de recursos limitats. 
o Seguretat i higiene. 

• Compromís amb la qualitat, la innovació i la creativitat. 
o Cerca de l'excel·lència. 
o Noves tecnologies. 
o Sentit d'anticipació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

PART I – NORMES GENERALS 

- ÀMBIT D´APLICACIÓ 
- CONCEPTE D´INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL (IEM) 

- NORMES ESPECÍFIQUES PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ELEMENTALS (IEE) 

- TITULARITAT DE LES INSTAL·LACIONS 

- QUALIFICACIÓ JURÍDICA DELS BÉNS DESTINATS A la REGIDORIA D'ESPORTS 

- ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

- ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

- INFORMACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 

PART II – GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 

- FORMES DE GESTIÓ. 

- GESTIÓ DIRECTA I GESTIÓ INDIRECTA. 

- GESTIÓ MIXTA. 

- CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS. 

- MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

- INVENTARI DE MATERIALS I EQUIPS. 

 

PART III - PUBLICITAT I IMATGE DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

- TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ. 

- IMATGE DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

- PATROCINI D'ACTIVITATS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

- LOGOTIPS I ALTRES FIGURES RELATIVES A L'ÚS DE MARQUES. 

- RENDIMENTS GENERATS PER LA PUBLICITAT EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

 

PART IV- DE LES FORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

- CONCEPTE DE “USUARI I USUÀRIA” DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

- LES DIFERENTS FORMES D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
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- EDATS PER A ACCEDIR AL RECINTE ESPORTIU. 

- ÚS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS SEGONS LA SEUA FINALITAT. 

- ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS SEGONS LA FORMA DE GESTIÓ 

- PROCÉS D'ATORGAMENT DE PERMISOS I RESERVES/LLOGUERS. 

- PROGRAMES PRIORITARIS A DESENVOLUPAR EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

- INCOMPATIBILITAT DE SOL·LICITUDS. 

- ANUL·LACIÓ DE PERMISOS. 

- QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS. 

 

PART V- ELS DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS. 
 

- CONCEPTE D'USUARI I USUÀRIA. 

- DRETS DELS USUARIS I USUÀRIES. 

- OBLIGACIONS DELS USUARIS I USUÀRIES. 

- ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS EN QUALITAT D'ESPECTADOR I ESPECTADORA. VENDA D'ENTRADES. 

- RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS. 

- PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D'USUARI I USUÀRIA. 

- DRET D'ADMISSIÓ EN LES IEM. 

 

PART VI– ELS PREUS PÚBLICS, TAXES I TARIFES PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

- ELS PREUS PÚBLICS. 

- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT PER L'ÚS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

- MOTIUS D'EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS, TAXES O TARIFES. 

 

PART VII – NORMES GENERALS D'UTILITZACIÓ ESPAIS ESPORTIUS. 
 

- NORMES COMUNES A TOTES LES IEM.  

- ÚS DE LA PISCINA: NORMES ESPECÍFIQUES. 
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- ÚS DE SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES 

- ÚS DE MAGATZEMS, QUARTS DE MATERIAL, SALES TÈCNIQUES, DESPATXOS I ALTRES ESPAIS ANNEXOS. 

- ÚS DE VESTUARIS I ZONES ANNEXES. 

- ÚS DE PISTA POLIESPORTIVA. 

- ÚS DEL CAMP DE FUTBOL. 

- ÚS DEL CARRER DEL TRINQUET. 

- ÚS DEL FRONTÓ. 

- ÚS D´ALTRES ESPAIS ESPORTIUS: ESPAIS OBERTS I LLIURE ÚS DE MUSEROS  

- NORMES GENERALS DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA COMPETITIVA O NO COMPETITIVA. 

 

PART VIII– RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR. 
 

- POTESTAT REGLAMENTÀRIA, FUNCIONS DE VIGILÀNCIA I CONTROL. 

- COMPETÈNCIA D'INSPECCIÓ. 

- BASES LEGALS DE LA TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS. 

- TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS. 

- PROCEDIMENT SANCIONADOR. 

- INCOMPATIBILITATS DERIVADES DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. 

- SANCIONS. 

- LEGISLACIÓ APLICABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

PART I – NORMES GENERALS 
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1. ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

1.1. El present Reglament té per objecte regular el règim jurídic, gestió, ús i utilització de 
les Instal·lacions esportives amb titularitat de l'Ajuntament de Museros i es dicta a 
l'empara legislatiu de: 

• Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat Valenciana, de l'Esport de la 
Comunitat Valenciana. 

• Llei 7/85, de 7 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
• 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. 
• Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat 

Ciutadana; entre una altra normativa supletòria. 
 

1.2. El present Reglament serà aplicable a la totalitat de les Instal·lacions esportives 
municipals, així com a totes les activitats que es desenvolupen en elles. 

 

2. CONCEPTE D´INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL 
 

2.1. S'entén per Instal·lació Esportiva Municipal tota instal·lació i/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 
 

2.2. S'entendrà també per IEM aquells espais oberts a l'ús públic, situats en zones de 
domini públic, on la titularitat o la gestió del qual corresponga a l'Ajuntament. 
 

2.3.  Podran tindre la condició d'Instal·lacions esportives municipals aquelles cedides, per 
qualsevol títol jurídic, a l'Ajuntament de Museros per a la seua gestió i utilització, ja 
fora puntual o per una duració determinada.  
 
 

3. NORMES ESPECÍFIQUES PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ELEMENTALS (IEE) 

Tindran la consideració d'Instal·lacions Esportives Elementals (IEE), aquelles situades en 
espais oberts al públic i població en general, les quals seran utilitzades amb criteris de civisme i 
bon ús esportiu, aplicant específicament les següents normes: 

a) Les Instal·lacions Esportives Elementals es destinaran exclusivament a les 
activitats esportives per a les quals estiguen habilitades i, excepcionalment, per a activitats 
diferents, siguen o no esportives, degudament autoritzades i amb conformitat per part de 
l´Ajuntament. 

b) Amb la finalitat de compatibilitzar l'ús de la Instal·lació Esportiva Elemental amb 
la convivència ciutadana, l'horari per al seu ús es fixarà per la Regidoria d´Esports. 

 

4. TITULARITAT DE LES INSTAL·LACIONS 
 

4.1. Correspon a l´Ajuntament de Museros i els seus serveis tècnics municipals, vetlar pel 
compliment del present Reglament.  
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La Regidoria d'Esports podrà dictar les normes i instruccions que siguen necessàries 
per a aplicar aquest Reglament. 
 

4.2. Una vegada aprovades, estaran exposades en lloc visible per a coneixement de tots els 
usuaris i usuàries de la instal·lació. 

 

5. QUALIFICACIÓ JURÍDICA DELS BÉNS DESTINATS A la REGIDORIA D'ESPORTS 
 

5.1. L'Ajuntament de Museros gestiona, administra, conserva, millora i inspecciona el 
patrimoni municipal destinat a ús esportiu.  
 

5.2. Les IEM tindran la qualificació de béns de domini públic. 
 

5.3. En tot cas, les IEM hauran de complir les normes urbanístiques, les de seguretat i 
higiene, les mediambientals, les d'accessibilitat i adaptació per a persones amb 
diversitat funcional, així com Normativa Bàsica d'Instal·lacions Esportives en matèria 
de construcció, ús i manteniment d'instal·lacions i equipament esportiu d'acord amb la 
Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana. Quan en les Instal·lacions esportives 
municipals es realitzen competicions oficials, podran adaptar-se als reglaments 
federatius propis de cada modalitat esportiva. 

 

6. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

6.1. Les IEM tenen com a fi 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. 
 

6.2. Les IEM podran acollir actes no esportius diferents dels establits en l'apartat anterior, 
així com activitats no esportives que tinguen una finalitat cultural o social. 

 

7. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

7.1. Les Instal·lacions esportives municipals, independentment de la forma de gestió, són 
d'accés lliure per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense altres limitacions que les 
establides en les Lleis o en aquest Reglament. 
 

7.2. Les Instal·lacions esportives municipals s'utilitzaran per a la pràctica esportiva, l'oci, el 
desenvolupament de programes de promoció, iniciació, entrenament o competició 
esportiva, tinguen o no caràcter municipal, així com altres actes de tipus esportiu-
recreatiu. 
 

7.3. Els horaris d'obertura i tancament, estaran exposats en lloc visible de la instal·lació per 
a informació de tots els usuaris i usuàries. 

8. INFORMACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 



8 
 

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport de la 
Comunitat Valenciana, en totes les Instal·lacions esportives municipals de Museros , haurà de 
figurar en lloc visible i llegible al públic, un cartell confeccionat i indicatiu del següent: 

a) Denominació de la instal·lació. 

b) La titularitat municipal de la instal·lació i, en el seu cas, de l'explotació. 

c) Llicència municipal si fóra exigible per la normativa vigent. 

d) Característiques tècniques de la instal·lació i del seu equipament. 

e) Aforament màxim permés. 

f) Activitats fisico-esportives que s'ofereixen. 

g) Nom i titulació de les persones que presten serveis en ella. 

h) Els preus públics vigents. 

i) Normes d'ús i funcionament. 

j) Cobertura de riscos. 

k) Qualssevol altres circumstàncies que s'exigisquen per les normes reglamentàries 
dictades en desenvolupament de les Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport de la 
Comunitat Valenciana. 
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PART II – GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 

9. FORMES DE GESTIÓ. 
 

9.1. La gestió de les IEM podrà realitzar-se de manera directa o indirecta. Quan es tracte 
d'Instal·lacions Esportives cedides per l'Ajuntament de Museros per a la seua gestió o 
explotació, la gestió de la mateixa s'ajustarà a l'estipulat en l'instrument que regula la 
cessió. 
 

9.2.  L'Ajuntament de Museros podrà determinar fórmules de gestió indirecta o mixta, en 
funció dels seus interessos. 
 
 

10. GESTIÓ DIRECTA I GESTIÓ INDIRECTA 
 

10.1. Les IEM i les IEE, es gestionen de manera directa o indirecta a través de 
la Regidoria d´Esports  o l'òrgan que es determine. 
 

10.2. Les IEM i IEE podran ser gestionades indirectament, mitjançant les diferents formes 
de gestió indirecta, previstes per al contracte de gestió de serveis públics en la 
legislació vigent.  
 

10.3. La Regidoria d´Esports exercitarà, en tots els aspectes tècnics i jurídics, les potestats 
administratives que preveu l'ordenament vigent a l'efecte de control i supervisió de 
l'activitat realitzada per l'adjudicatària de la gestió. 
 

10.4. La Regidoria d´Esports de Museros, i la/les persones  o entitat/s responsables de la 
gestió d'una instal·lació esportiva municipal podran proposar normes de règim intern, 
d'aplicació exclusiva a aquesta instal·lació. 

 

11. GESTIÓ MIXTA 

En funció de la mena d'instal·lació i buscant criteris d'eficiència, eficàcia així com 
l'optimització de costos de funcionament i operativitat, l´Ajuntament de Museros podrà 
proposar fórmules de gestió mixtes, entre la gestió directa i indirecta. Aquesta gestió, haurà de 
formalitzar-se per escrit distingint els drets i obligacions del consistori, així com els dels tercers 
implicats en la gestió de la instal·lació. 

 

12. CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS. 
 

12.1.  La Regidoria d´Esports vetlarà per la bona conservació i el correcte manteniment de 
les IEM, i del material i equipament adscrit a elles, garantint durant el període de vida 
útil de la instal·lació, la possibilitat de prestació del servei per al qual van ser 
construïdes o adquirides. 
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12.2.  L'obligació del manteniment, bon ús i cura de les instal·lacions esportives i els seus 
materials i equipaments, s'estén a aquelles empreses, professionals, autònoms, 
entitats i clubs que presten els seus serveis a l'Ajuntament de Museros. 
 

12.3.  El lloguer d'espais esportius no implica la cessió de material esportiu.  
 

12.4.  En cas de préstec de material esportiu, l'Ajuntament, podrà sol·licitar el pagament 
del lloguer corresponent i/o una fiança econòmica. 
 

12.5.  Aquells particulars, autònoms, empreses i entitats de qualsevol tipus que hagen 
sol·licitat l'ús de les instal·lacions esportives o de material/equipament esportiu, i 
conseqüència del seu ús negligent, resulten danyats o deteriorats tant el material com 
les instal·lacions o algun dels seus elements; es podrà produir la pèrdua de la fiança 
corresponent; sense perjudici de quantes accions legals d'ofici poguera emprendre el 
consistori per a la reparació dels danys ocasionats. 
 

12.6.  A més, el present Reglament atorga la competència a la Regidoria d´Esports, per a 
sancionar previ informe tècnic aquelles situacions i conductes dels usuaris i usuàries 
de les IEM i els seus equipaments, així com dels responsables, monitors i monitores, 
conserges, entitats que incórreguen en desistiment de funcions; les quals, deriven per 
a la seua esmena d'un cost econòmic produït per avaries, trencaments, reparacions, 
etc. 
 

12.7. L'àmbit d'aplicació d'aquest article s'estén tant a persones jurídiques com físiques.  
 
 
 
 

13. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

13.1. La Regidoria d´Esports de Museros, elaborarà les directrius que establiran les normes 
tècniques de manteniment i conservació de les diferents  instal·lacions esportives 
municipals. 
 

13.2.  El Pla de manteniment (preventiu i correctiu) específic per a cada IEM gestionada de 
manera directa s'elaborarà per l'Ajuntament. 
 

13.3.  Quan es tracte d´IEM en règim de gestió indirecta, l'entitat adjudicatària presentarà 
a la Regidoria d'Esports, per a la seua aprovació, un Pla de manteniment específic per 
a aquesta instal·lació (tant preventiu com correctiu). 
 

13.4. Amb les instal·lacions cedides o conveniades amb clubs esportius locals, l'entitat 
haurà de presentar a final de cada temporada a la Regidoria d´Esports, una memòria 
anual de manteniment on es detecten problemàtiques, desperfectes i necessitats 
relacionades amb el manteniment de les instal·lacions i equipaments. 
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14. INVENTARI DE MATERIALS I EQUIPS. 
 

14.1. En cada Instal·lació Esportiva existirà, permanentment actualitzat, un inventari 
exacte dels béns adscrits a ella. Aquest inventari haurà de ser realitzat pels 
responsables de cada instal·lació o en cas de ser materials i equipaments dels clubs 
esportius, seran ells els responsables de fer el propi inventari. Aquestes directrius 
seran d'obligat compliment en totes les instal·lacions, tant en règim de gestió directa 
com indirecta. 
 

14.2.  El Pla de manteniment específic per a cada IEM gestionada de manera directa 
s'elaborarà per l´Ajuntament. 
 

14.3. Quan es tracte d´IEM en règim de gestió indirecta, l'entitat adjudicatària presentarà a 
la Regidoria d'Esports, per a la seua aprovació, un Pla de manteniment específic per a 
aquesta instal·lació, incloent inventaris de material i equipaments, amb les valoracions 
i observacions específiques. 
 

14.4. D'igual manera, ocorrerà amb instal·lacions cedides o conveniades amb clubs 
esportius locals. En aquests casos, l'entitat haurà de presentar a final de temporada 
una memòria general relacionada amb els equipaments, materials i instal·lacions 
(necessitats, problemàtiques, solucions...). 
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PART III - PUBLICITAT I IMATGE DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

15.  TITULARITAT DE LA INSTAL·LACIÓ. 

En totes les IEM, qualsevol que siga la seua forma de gestió, haurà de figurar en lloc visible 
el logotip de la Regidoria d´Esports  i de l´Ajuntament, acreditant la titularitat municipal de la 
instal·lació. 

 

16.  IMATGE DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

16.1. Qualsevol difusió íntegrament o part de la imatge d´IEM, així com de les activitats 
realitzades en elles, pels seus propis practicants o per tercers precisarà el permís 
corresponent, especialment amb imatges de menors d'edat. 
 

16.2.  La publicació i/o difusió total o parcial en qualsevol mitjà, de qualsevol imatge o 
marca de les IEM o de les activitats realitzades en elles, autoritzarà el consistori a la 
utilització de les citades imatges per a la difusió i comunicació dels seus propis 
objectius de promoció i foment de l'esport i l'activitat física, sense obligació de 
pagament de cap mena de cànon o dret. 
 

16.3. La publicació d´imatges i qualsevol tipus de contingut en xarxes socials per parts dels 
clubs esportius que ofereixen els serveis, hauran de esmentar a la Regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament de Museros i utilitzar l´eslògan determinat. 
 
 

17.  PATROCINI D'ACTIVITATS EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

17.1. En cap de les IEM es podran realitzar accions de patrocini, publicitat, esponsorització 
o similars de qualsevol tipus, sense previ consentiment de l´administració i pagament 
de la taxa corresponent (si es dona el cas) de l'Ajuntament de Museros (existint la 
possibilitat per raons d'interés social l'exempció del pagament).  
 

17.2. La Regidoria d´Esports, podrà autoritzar la col·locació de publicitat per un període 
temporal concret, amb motiu de l'organització d'esdeveniments esportius puntuals o 
de llarga duració, ja siga per la seua part o per prèvia petició d´altra entitat 
organitzadora.  
 

17.3. En tot acte o esdeveniment esportiu o no esportiu, en el qual la Regidoria d´Esports 
de Museros col·labore cedint qualsevol instal·lació esportiva municipal, haurà de 
figurar en la difusió corresponent a tal esdeveniment (logotip de l´Ajuntament, de la 
Regidoria d´Esports i eslògan que es determine en cartelleria, internet, xarxes socials, 
ràdio, premsa, entrades, etc) com a entitat col·laboradora, patrocinadora o 
organitzadora segons el cas que siga. 
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18. LOGOTIPS I ALTRES FIGURES RELATIVES A L'ÚS DE MARQUES. 
 

18.1.  Correspon a l'AJUNTAMENT DE MUSEROS l'ús i explotació dels logotips i imatge de 
les IEM, així com de les altres figures regulades en la legislació de marques que siguen 
de la seua titularitat. 
 

18.2. Quedarà a potestat del consistori les condicions d'ús de les seues pròpies imatges, 
marques i noms de les instal·lacions esportives municipals per tercers . 

 

19. RENDIMENTS GENERATS PER LA PUBLICITAT EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
 

19.1. La publicitat en les IEM, mitjançant l'exposició de qualsevol element permanent o 
puntual, mòbil o estàtic, es durà a terme d'acord amb la normativa general de 
publicitat i l'específica sobre menors, alcohol, tabac i substàncies estupefaents. 
 

19.2. La contractació d'espais de publicitat es durà a terme d'acord amb la normativa de 
contractació vigent en les ordenances municipals corresponents de Museros. 
 

19.3.  Els drets econòmics generats per la contractació de publicitat s'ingressaran en les 
arques municipals d'acord amb el que s'estableix en la normativa sobre Hisendes 
Locals. 
 

19.4. Les publicitats instal·lades puntual o per duració determinada, en qualsevol de les 
instal·lacions municipals atorgarà el dret al consistori a sol·licitar a l'anunciant les taxes 
establides en les ordenances vigents.  
 

19.5. Si les publicitats hagueren sigut instal·lades per entitats locals, i no s'haguera realitzat 
el pagament de la taxa corresponent, també es podrà minorar qualsevol tipus de 
subvenció municipal amb la citada entitat per l'import equivalent al de la instal·lació 
de la publicitat. 
 

19.6. L'Ajuntament es reservarà el dret i la prioritat d'instal·lació de qualsevol 
publicitat o espònsor que poguera aconseguir. La instal·lació de publicitats sense previ 
consentiment o comunicació a la Regidoria d'Esports, podrà suposar una infracció 
greu. 
 

19.7. D'igual manera, la retirada sense permís de la Regidoria d´Esports, de qualsevol 
publicitat, especialment, “publicitat institucional” podrà suposar una infracció molt 
greu al present reglament. 
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PART IV- DE LES FORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

 
20. CONCEPTE DE “USUARI I USUÀRIA” DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 

 
20.1. A l'efecte del present Reglament, s'entén per usuari i usuària de les Instal·lacions 

Esportives Municipals tota persona física o jurídica que realitze qualsevol dels usos al 
qual es refereix el mateix. 
 

20.2. Només els usuaris i usuàries podran fer ús de les instal·lacions esportives municipals i 
dels serveis adscrits a aquestes. Els acompanyants dels usuaris i usuàries, així com als 
espectadors i espectadores, quan estiga permés el seu accés a la instal·lació i mentre 
romanguen en aquesta, se'ls aplicarà les normes pertinents del present Reglament i, 
en el seu cas, les normes de règim internes aplicables a cada instal·lació esportiva 
municipal. 
 
 

21. LES DIFERENTS FORMES D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

21.1.  L'accés a les Instal·lacions Esportives Municipals, de manera individual com a 
col·lectiva, suposa l'acceptació de totes les normes contingudes en el present 
reglament. 
 

21.2. Així mateix, l'accés i/o ús de les Instal·lacions Esportives Municipals exigirà el previ 
pagament del preu públic establit per al seu ús, aprofitament o realització d'activitats, 
excepte aquelles IEM d'ús i accés lliure i els supòsits d'exempció o bonificació previstos 
en la corresponent Ordenança. 
 

21.3.  Es podrà suspendre provisionalment el dret a l’ús de les IEM a qualsevol 
usuari/usuària o entitat, que: 
a) Tinga qualsevol tipus d'expedient sancionador per incompliment del present 
reglament. 
b) Tinga pendent pagaments de lloguers i/o quotes  anteriors de qualsevol activitat i/o 
servei. 
c) Qualsevol dels supòsits contemplats en la Llei de Seguretat Ciutadana, especialment 
els articles referents al Dret d'Admissió. 
d) Qualsevol dels supòsits contemplats en la Llei d'Espectacles públics i Activitats 
públiques. 
e) Qualsevol altra situació, que per qüestions de seguretat per als usuaris, usuàries o 
públic en general pogueren aconsellar cautelarment la negació d'ús de la instal·lació. 
f) No deure pagaments amb l’Ajuntament de Museros. 
 

21.4. Per a l'ús de les IEM per a esdeveniments o jornades, es requerirà l'autorització 
especial de la Regidoria d'Esports, el compliment del pagament corresponent segons 
l'ordenança vigent, aportació de la fiança respectiva si és necessari, obtenció 
d'assegurances especials per a realitzar l'activitat sol·licitada, aportació de les mesures 
de seguretat i protecció de la instal·lació o d'alguna de les seues parts que fóra 
necessària, etc. 
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22. EDATS PER A ACCEDIR AL RECINTE ESPORTIU. 
 

22.1. Amb caràcter general, els menors de 12 anys hauran d'accedir a les Instal·lacions 
esportives municipals acompanyats en tot moment d´una  persona major d'edat que 
es responsabilitze de la guarda i custòdia d'ell o ella.  
 

22.2.  Tractant-se de piscines municipals no es permetrà l'accés a menors de 12 anys si no 
van acompanyats del seu pare i/o mare o de persona major d'edat que es 
responsabilitze de la guarda i custòdia d'ell o ella. Es disposarà el contemplat en el 
Decret de Piscines i Instal·lacions Aquàtiques de la C.V 
 

22.3. Tractant-se d´activitats dirigides d’adults (pilates, ioga, ...) no es permetrà l'accés als 
menors de 16 anys. Als menors en edats compreses entre els 16 i 18 anys se'ls 
permetrà l'accés i inscripció dins de l'horari establit. El personal de la instal·lació podrà 
requerir a l'usuari o usuària en qualsevol moment l’acreditació de la seua edat 
mitjançant la utilització de documents expedits per les autoritats públiques objecte del 
qual és identificar a les persones. 
 
 

23. ÚS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS SEGONS LA SEUA FINALITAT. 

L'ús de les IEM podrà ser individual o col·lectiva, i l'atorgament de permisos quedarà 
reflectit en “permisos puntuals” o “permisos de duració determinada”. A més, segons la 
finalitat d'ús, aquests es conceptualitzaran en: 

23.1. Ús ordinari quan: 
a) S'utilitza per a desenvolupar la/les activitat/s o modalitat/s esportiva/es per a les 
quals han sigut expressament dissenyats els diferents espais esportius. 
b) S'utilitza per a activitats i entrenaments de clubs i entitats, a les quals s'ha cedit un 
tram d’horari. 
c) S'utilitza per a realitzar en aquestes instal·lacions la programació anual d'activitats 
organitzada per la Regidoria d´Esports de Museros, o per la persona o entitat 
adjudicatària de la gestió en els supòsits d'instal·lacions en règim de gestió indirecta. 
 

23.2. Ús extraordinari en els casos no previstos en l'apartat anterior, i particularment: 
a) S'utilitza per a desenvolupar la/les activitat/s o modalitat/s esportiva/es per a les 
quals NO han sigut expressament dissenyats els diferents espais esportius. 
b) Quan es tracte d'activitats puntuals organitzades per la Regidoria d´Esports, i 
desenvolupades per si mateixa, per l'entitat adjudicatària o per una altra persona 
degudament autoritzada. 
c) Quan es tracte d'una activitat o modalitat esportiva diferent però compatible amb el 
disseny de l'espai esportiu en el qual es realitzarà. 
d) Quan es tracte d'una activitat no esportiva que puga realitzar-se en els espais 
esportius.  
 
L'ús extraordinari d'instal·lacions esportives municipals, llevat que es tracte d'activitats 
puntuals, exigirà la prèvia autorització en la qual s'establiran les condicions 
específiques d'ús de la instal·lació, d'acord amb els informes emesos pels diferents 
Serveis Tècnics de l'Ajuntament i la normativa específica de l'activitat a desenvolupar.  
 
A més es tindrà en compte que: 
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- Aquestes autoritzacions tindran caràcter discrecional i s'extingiran en complir-se el 
termini establit. També es quedaran sense efecte per incompliment de les obligacions 
generals establides en aquest Reglament o per les particularitats establides en l'acte 
d'autorització. 
 
- Podran ser revocades en qualsevol moment per raons d'interés públic, sense generar 
dret a indemnització,quan resulten incompatibles amb les condicions generals 
aprovades amb posterioritat, produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la 
seua utilització per a activitats de major interés públic o menyscaben l'ús general. 
 
- La Regidoria d´Esports, posarà a la disposició dels interessats els models de sol·licitud 
per a la concessió d'aquesta mena d'autoritzacions, en els quals s'indicarà l'antelació 
amb la qual ha de presentar-se i la documentació que ha d'acompanyar-se perquè 
procedisca la seua tramitació. 
 
- En tot cas, el beneficiari estarà subjecte a l'estricte compliment legislatiu 
(assegurances,  control de l'aforament màxim permès, etc.). 

 

24. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS SEGONS LA FORMA DE GESTIÓ.  

D'acord al que s'estableix en el present Reglament, les Instal·lacions esportives municipals 
podran utilitzar-se: 

24.1. Usos de manera lliure: quan les característiques de l'ús o activitat ho permeten, o bé 
a través dels programes d'activitats esportiva oferides per la Regidoria d´Esports o 
persona o entitat degudament autoritzada, o a través de la pràctica esportiva 
autònoma. 
 

24.2. Usos puntuals: quan les característiques de l'activitat la delimiten com a activitat 
concreta,determinada i delimitada en el temps. 
 

24.3. Usos conveniats :les IEM, podran també cedir-se (íntegrament o en part) o reservar-
se per al seu ús ordinari per setmanes, mensualitats, anualitats o temporades 
esportives. 
 

24.4. Usos per gestió indirecta : en el cas d'instal·lacions gestionades de manera indirecta, 
la programació d'usos i activitats esportives serà proposada per la persona o entitat 
adjudicatària de la gestió, corresponent la seua aprovació, inspecció, control i 
supervisió de la Regidoria d'Esports. 

 

25.  PROCÉS D'ATORGAMENT DE PERMISOS I RESERVES/LLOGUERS. 

Per a la reserva i lloguer de pistes de joc es seguirà el següent procés: 
Figura conserge 

Fianza en caso necesario y valorable por el Ayuntamiento. 
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26. PROGRAMES PRIORITARIS A DESENVOLUPAR EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 

Tenen caràcter prioritari els programes que es desenvolupen en les Instal·lacions 
esportives municipals i tinguen per objecte fomentar, promoure i difondre l'esport en els 
següents àmbits (l'ordre no implica preferència): 

- Els programes esportius dirigits a menors en edat escolar. 
- Els programes esportius dirigits a persones o col·lectius d'especial atenció social. 
- Els programes esportius dirigits a persones afectades per qualsevol diversitat 

funcional. 
- Els programes esportius dirigits a fomentar l'esport entre persones de la tercera edat. 
- Els programes esportius que tinguen per objecte la prevenció i millora de la salut. 
- Els programes esportius que tinguen per objecte desenvolupar els esports autòctons 

valencians. 
- Els programes esportius dirigits al foment de l'esport d'oci i recreatiu. 
- Els programes esportius dirigits al foment de l'associacionisme esportiu i esport 

federat. 
- Realització de les activitats programades pels Clubs/Entitats esportives. 
- Desenvolupament de l'assignatura d'Educació Física. 

 

27.  INCOMPATIBILITAT DE SOL·LICITUDS. 

Quan concórreguen sol·licituds per als usos extraordinaris a què fa referència el present 
Reglament, la Regidoria d´Esports, resoldrà tenint en compte les circumstàncies d'índole social, 
cultural o esportiva que puguen concórrer i, en tot cas, tindran preferència les activitats 
organitzades pel consistori. 

 

28. ANUL·LACIÓ DE PERMISOS. 

a) La duració dels permisos d'ús atorgats caducaran en el mateix dia que figure en el 
corresponent document. 

b) En cas d'existir voluntat de renovació, s'haurà de tornar a sol·licitar en les formes i 
terminis estipulades, llevat que l'Ajuntament de Museros dispose una altra cosa.  

c) Les persones físiques o jurídiques amb un permís, hauran de coordinar les accions 
de neteja posterior o recollida de material dins dels trams horaris concedits i no després.  

d) Serà motiu de no devolució de fiança (en cas que siga necessari) el no retornar 
les IEM en les mateixes condicions en les quals van ser cedides. 

e) En aquells casos, que s'hagen cedit claus d'accés a les IEM, serà obligació 
d'immediata devolució de les mateixes en les següents 24h a la finalització del permís o 
següent dia hàbil. 

f) Un permís d'ús en les IEM, podrà quedar automàticament anul·lat, si s'estima que 
existeixen o poden produir-se situacions de perill per a la resta d'usuaris, usuàries o de la 
instal·lació. Aquesta anul·lació podrà ser realitzada verbalment pels responsables de la 
instal·lació, cossos de seguretat, càrrecs tècnics de l'Àrea d'Esports o Regidor d'Esports. Deurà 
en aqueixos casos ser d'obligat compliment des de la seua comunicació. 
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29. QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS. 

PROCESO PARA HACERLAS? CUÁL ES? 
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PART V- ELS DRETS I OBLIGACIONS DELS USUARIS. 
 

30. CONCEPTE D'USUARI I USUÀRIA. 
 

30.1.  S'entendrà com a usuari i/o usuària tant les persones físiques com jurídiques 
descrites en els articles 20 i següents d´aquest reglament. 
 

30.2. Les obligacions dels usuaris i usuàries amb les IEM, seran d'obligat compliment sense 
necessitat de comunicació prèvia per l'Àrea d'Esports de Museros, havent de ser el 
propi usuari i/o usuària el coneixedor de les mateixes prèviament a l'ús de les IEM. 
 

30.3. Les normes contemplades en el Reglament no són excloents amb la reglamentació 
laboral, fiscal o d'un altre tipus que pogueren derivar-se en funció de l'activitat que 
l'usuari realitzara en les IEM. 

 

31. DRETS DELS USUARIS I USUÀRIES. 

Són drets dels usuaris i usuàries, sense perjudici dels reconeguts d'acord amb la normativa 
vigent en les seues relacions amb les Administracions Públiques: 

a) Ser tractats amb respecte i deferència per tot el personal que presta els seus serveis 
en la instal·lació esportiva. 

b) Usar i gaudir, d'acord amb les normes d'ús establides i previ pagament del preu 
públic establit per l'ús (en cas necessari), aprofitament o realització d'activitats, qualsevol que 
siga la seua forma de gestió. 

c) Gaudir de les instal·lacions, mobiliari i equipament esportiu en bones condicions 
d'ús. 

d) Presentar reclamacions o suggeriments que estimen convenients, per escrit i 
formalment en el propi ajuntament. 

e) Ser informat sobre les condicions d'ús de les Instal·lacions esportives municipals, així 
com sobre els programes esportius oferits en elles. 

f) Ser informat de qualsevol problemàtica, canvi, desperfecte o novetat en les 
instal·lacions esportives municipals. 

 

32. OBLIGACIONS DELS USUARIS I USUÀRIES. 
 

Són obligacions dels usuaris i usuàries: 

a) La utilització de les IEM amb actitud positiva i de respecte cap als altres usuaris, 
usuàries i personal de la instal·lació. 

b) Fer ús, proveït de vestit i calçat adequat, en qualsevol de les instal·lacions i espais 
esportius d'acord amb les normes generals establides en aquest Reglament o les específiques 
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segons l'espai esportiu i, en el seu cas, de les instruccions donades pel personal de la 
instal·lació. 

c) Abonar en el cas necessari del preu públic per l'ús, aprofitament, servei o realització 
d'activitats, dins dels terminis i normes que s'establisquen en l'Ordenança aprovada per l'òrgan 
competent de l'Ajuntament. 

d) Complir la legislació vigent aplicable en les instal·lacions esportives en matèria de 
seguretat d'espectacles públics, activitats en locals de lliure concurrència, tabaquisme, 
begudes alcohòliques i substancies estupefaents. 

e) Seguir en tot moment les indicacions del personal de la instal·lació, monitors i 
monitores, tècnics i tècniques, entrenadors i entrenadores, així com personal de l'Àrea 
d'Esports. 

f) Utilitzar les instal·lacions així com els seus espais auxiliars de vestuaris i altres, amb 
responsabilitat i actitud d'estalvi de subministrament elèctric i d'aigua potable, i respecte al 
medi ambient. 

g) Comunicar als responsables de les instal·lacions qualsevol defecte, trencament, 
avaria que estimen o detecten. 

h) Qualsevol altra norma, que facilite un ús responsable i cívic de les instal·lacions, així 
com dels seus elements; sense perjudici, del que s'estableix en la Llei de l'Esport de la 
Comunitat Valenciana, Llei de Seguretat Ciutadana i Llei d'Espectacles públics. 

 

33. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS EN QUALITAT D'ESPECTADOR I ESPECTADORA. VENDA 
D'ENTRADES. 
 

33.1. L’Ajuntament de Museros determinarà, en funció de les particularitats de cada 
instal·lació, els supòsits en que el públic podrà accedir a tots o algun dels espais 
esportius en qualitat d'espectador i/o espectadora a fi de presenciar entrenaments, 
partits i competicions. 
 

33.2. Quan una persona o col·lectiu desitgen conèixer una determinada instal·lació 
esportiva podran concertar una visita amb el personal responsable de la instal·lació a fi 
que la mateixa no perjudique l'activitat i usos que es realitzen en aquella. 
 

33.3. Correspondrà a l'Ajuntament autoritzar la venda d'entrades o inscripcions, per a 
l'assistència a entrenaments, partits, competicions o qualsevol tipus d'activitat o 
esdeveniment que es realitze en les IEM, tant en règim de gestió directa, indirecta o 
conveniada. A aquest efecte, es tindrà en compte fonamentalment la participació del 
sol·licitant en competicions de caràcter oficial o la finalitat benèfica, cultural o social 
de l'activitat que es vaja a realitzar. 
 

33.4. Quan es tracte de competicions incloses en una lliga professional es seguiran  les 
normes específiques que es contenen en la Lleis reguladores de l'Esport. 
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34. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS. 
 

34.1.  La responsabilitat pels danys i perjudicis causats pel mal ús o ús negligent de 
les IEM i els seus equipaments, s'exigirà d'acord amb la normativa regulada de la 
responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, a més del contemplat en 
aquest Reglament. 
 

34.2. En tot cas, l'Administració no serà responsable dels danys i perjudicis derivats de 
l'incompliment per part dels usuaris i usuàries de les normes generals establides en 
aquest Reglament o les específiques de cada espai esportiu. 
 

34.3. Quan es tracte d'Instal·lacions en règim de gestió indirecta, la responsabilitat pels 
danys i perjudicis causats es regirà pel que s'estableix en la legislació corresponent. 
 

34.4.  Quan es tracte dels usos extraordinaris i d´esdeveniments, i l'activitat autoritzada 
puga comportar un risc per a tercers, s'exigirà la presentació de la documentació que 
acredite la formalització d'un contracte d'assegurança que cobrisca les responsabilitats 
pels danys i perjudicis que puguen causar-se. 
 

34.5. La responsabilitat per actes comesos pels menors, quan puguen accedir a les 
Instal·lacions esportives municipals sense necessitat d'una persona que assumisca la 
seua guarda i custòdia, es regirà per les normes específiques establides en la legislació 
civil i penal. 
 

34.6. D'igual manera, l'Ajuntament de Museros podrà demanar responsabilitats a aquells 
clubs esportius, on els esportistes dels quals, entrenadors, delegats, monitors, 
directius, familiars, etc; que per deixadesa, negligència, dol o incompliment de les 
seues funcions, pogueren ocasionar danys en les instal·lacions. A més, la no previsió 
d'aquestes conductes per part dels clubs locals podrà ser motiu de la sanció 
corresponent. 
 

34.7. Aquesta responsabilitat per falta de previsió i/o cura també serà extensiva als clubs 
locals, quan les conductes foren comeses per equips i esportistes que actuen com a 
visitants; sense perjudici de les accions legals que el consistori poguera exercir per a la 
defensa dels seus interessos. 
 
 

35. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D'USUARI I USUÀRIA. 
 

35.1. Es considerarà usuari i usuària de les IEM, tant a la persona física com jurídica, 
incloses les entitats esportives i d'una altra índole que utilitzen les mateixes. 
 

35.2. L'incompliment del que s'estableix en les disposicions contingudes en el present 
reglament i de les obligacions imposades als usuaris i usuàries, portarà amb si la 
pèrdua de la condició d'usuari o usuària, amb la conseqüent obligació d'abandonar o 
prohibició d'accedir a les instal·lacions esportives municipals de Museros. 
 

35.3.  La pèrdua de condició d'usuari i/o usuària podrà ser: 
- Diària o puntual (no major d'un dia). 
- Setmanal. 
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- De duració determinada. 
- Definitiva. 
 
 

35.4. Sense perjudici del que s'estableix en l'apartat anterior, es perdrà la condició d'usuari 
i/o usuària de les IEM, així com de les activitats que en elles es realitzen: 
 
1. Per la falta de pagament del preu públic segons l'Ordenança vigent. 
 
2. Per prescripció mèdica, podran ser donats de baixa aquells usuaris i/o usuàries que 
per problemes de salut estiga contraindicada la realització de les activitats en les 
diferents instal·lacions esportives municipals. A aquest efecte, quan s'advertisca que 
un usuari i/o usuària pot patir qualsevol tipus de malaltia o lesió incompatible amb 
l'activitat física que pretenia realitzar o que poguera comportar un risc per a la resta 
d´usuaris i/o usuàries, personal o béns de la instal·lació, podrà exigir-se informe metge 
en el qual s'acredite aquesta compatibilitat, no podent accedir mentrestant a les 
instal·lacions esportives municipals. Es posarà en pràctica en els següents casos:  
 
- Per no acreditar o sobrepassar l'edat establida per a cada activitat. 
-Per renúncia expressa de l'usuari i/o usuària, amb el temps establit per a això. 
- Per resolució d'expedient disciplinari. 
- Per detectar pel personal en l´usuari i/o usuària qualsevol tipus de problema o risc. 

 

36.  DRET D'ADMISSIÓ EN LES IEM. 
 

36.1. Els responsables de les instal·lacions esportives podran exercir el “Dret d'Admissió” a 
les mateixes si consideren que perilla la seguretat, el correcte ús, el civisme o les 
condicions d'ús de la instal·lació per a la resta d'usuaris i/o usuàries. En aquest cas, 
hauran d'informar als Serveis Tècnics Municipals i/o a la Policia Local.  
 

36.2.  L'Ajuntament de Museros podrà determinar també mesures cautelars de prohibició 
d'accés puntualment o per un temps determinat a les instal·lacions esportives 
municipals, en aquells casos que es considere que pot veure's en perill la seguretat o 
integritat física dels usuaris i/o usuàries. 
 

36.3. En el cas d'entitats esportives o d´altre tipus, també se'ls podrà aplicar el “Dret 
d'Admissió”, mesures cautelars de prohibició en l'ús de les IEM, revocació de permisos 
i horaris assignats per al desenvolupament de les seues pròpies activitats. 
 

36.4.  La pèrdua de la condició d'usuari i/o usuària com a persona física o jurídica, 
imputable exclusivament a aquest/a, donarà lloc a la no devolució de l'import satisfet 
per l'ús de la Instal·lació Esportiva Municipal. 
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PART VI– ELS PREUS PÚBLICS, TAXES I TARIFES PER L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 

37.  ELS PREUS PÚBLICS. 

El present punt es remetrà a la normativa vigent, de conformitat amb el que es preveu en 
l'art. 41 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es determinen els criteris i les quantitats 
que s'aplicaran de preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives municipals 
existents al municipi de Museros, que es regirà per la present Ordenança. 

 

38.  OBLIGACIÓ DE PAGAMENT PER L'ÚS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
 

38.1. Estan obligats al pagament del preu públic corresponent, qui es benefici dels serveis 
o activitats prestades o realitzades per l'Ajuntament de Museros, en qualsevol de les 
seues modalitats de gestió i en qualsevol de les instal·lacions esportives existents. 
 

38.2.  La utilització de qualsevol de les IEM o les activitats prestades en elles, sense el 
pagament corresponent del preu públic establit, serà una infracció greu al present 
reglament. 

 

39.  MOTIUS D'EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS, TAXES O TARIFES. 
 

39.1.  En aquells casos que procedisca, l'Ajuntament podrà eximir del pagament 
corresponent a persones físiques o jurídiques per motius d'interés social. 
 

39.2. L'exempció del pagament no correspondrà a aquelles activitats amb una finalitat 
lucrativa, entenent-se aquestes com aquelles que obtinguen qualsevol tipus de 
benefici. 
 

39.3. L'Ajuntament de Museros podrà exercir actuacions de fiscalització i control per a 
demostrar la finalitat no lucrativa de les activitats amb exempcions de pagament en 
aplicació del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

39.4. L'Ajuntament podrà aplicar “Preus bonificats reduïts” en els casos i 
imports que regule la corresponent ordenança, segons els casos que es crega 
convenient per algun motiu d´interés social. 
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PART VII – NORMES GENERALS D'UTILITZACIÓ ESPAIS ESPORTIUS. 
 
 

40. NORMES COMUNES A TOTES LES IEM.  

Independentment de la normativa específica d'ús de cada espai esportiu, la gestió i/o 
utilització dels mateixos haurà de contemplar els mínims establits en el present apartat. 

• L'Ajuntament de Museros podrà establir, aclarir i ampliar qualsevol de les normes 
generals d'ús contemplades en el present apartat, que es dirigeix a l'objectiu 
d'optimitzar l'ús de la instal·lació. Aquestes actuacions hauran de publicar-se en espais 
visibles amb la imatge de la Regidoria d´Esports i/o Àrea d'Esports. 

• Les Instal·lacions Esportives Municipals (IEM) es destinaran exclusivament a les 
activitats esportives per a les quals estiguen habilitades i, excepcionalment per a 
activitats diferents (siguen o no esportives), degudament autoritzades per 
la Regidoría d'Esports. No es podrà practicar en elles altres esports que els específics 
de cada instal·lació. 

•  Estarà prohibida la filmació i/o fotografies a persones, instal·lacions o activitats, 
especialment amb els menors d´edat, sense autorització corresponent dels tutors 
responsables en cas de presència d´aquestos, devent en tot cas respectar la Llei de 
Protecció de Dades de caràcter personal. 

• Estarà prohibida la venda ambulant, publicitat o un altre tipus d'activitat comercial i/o 
públiques, fora de l'ús previst de les instal·lacions esportives sense autorització 
expressa. 

• Per a l'ús de qualsevol IEM (a no ser que siga d´ús lliure), s'haurà d'obtindre el permís 
de l'Àrea d'esports, i abonar prèviament la taxa corresponent (si escau). 

• S'hauran de deixar les instal·lacions en perfecte estat de conservació tal com van ser 
cedides. 

• S'haurà de seguir en tot moment les indicacions del personal de la instal·lació 
(conserges, monitors i monitores, tècnics de l'àrea d'esports i/o regidor d'esports). 

• Per raons de convivència queden prohibits els jocs perillosos i/o molestos per a la resta 
d´usuaris i/o usuàries. 

• Els menors de 12 anys, hauran d'anar acompanyats de persones majors d'edat. 
• Els pares, mares i/o tutors dels que romanguen en les IEM, mentre aquests i aquestes 

realitzen les seues activitats hauran d´estar en les zones de públic que es determinen. 
En aquest cas, els monitors/monitores i encarregats/encarregades de les IEM tindran 
la competència de determinar segons l'activitat i l'edat dels esportistes les zones 
d'espera per als responsables dels menors al seu càrrec. 

• No es permet l'entrada d'animals, excepte gossos guia. 
• S'hauran de respectar en cada instal·lació les NORMES D'ÚS ESPECÍFIC. Davant 

possibles dubtes podran consultar als encarregats de les instal·lacions o de l'Àrea 
d'Esports. 

• Queda expressament prohibit la introducció i/o consum de begudes alcohòliques i 
fumar en tot el recinte esportiu. Aquest consum en actes no esportius s'ajustarà al que 
establisca la legislació específica. 

• Aquelles persones en estat d'embriaguesa o estats similars, que ocasionen molèsties a 
esportistes, espectadors o usuaris podran ser obligats a abandonar la instal·lació pel 
personal d'aquesta. 

• No es permet menjar ni beure en el terreny de joc, banquetes, vestuaris, zones 
pròximes a la pista de joc, gots de piscina, i/o en qualsevol espai tancat de la 
instal·lació. 
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• Està prohibit el consum d'aliments (especialment productes amb corfa) fóra de les 
zones destinades a això, i especialment dins de les pistes i terreny de joc o en les seues 
proximitats. 

• És obligat l´ús de les papereres, quedant totalment prohibit tirar fem o qualsevol altre 
element al sòl. 

• Queda expressament prohibit introduir en zones de joc, vestuaris, WC, platges de 
piscina etc. qualsevol element de cristall o similar ( botelles, espills, gots, etc.) que 
puguen produir lesions als usuaris i/o usuàries en cas de trencament. 

• Queda prohibit introduir elements (esportius o no), que perjudiquen o danyen el 
paviment esportiu o les zones de joc així com les seues proximitats. 

• S'utilitzarà la vestimenta i el calçat adequat per a la pràctica de cada esport. Queda 
prohibit la pràctica esportiva amb calçat i roba de carrer i de vestir. 

• L'usuari i/o usuària respectarà les normes de manteniment  (manteniment d'aigües, 
instal·lacions tècniques, abonats, sembrats, regats, jardineria, marcatges de camps, 
enllumenats, il·luminació interior i exterior, etc.), quedant expressament prohibit, la 
manipulació d'aquests sistemes a personal no autoritzat, especialment la il·luminació i 
reg. 

• Les estades en vestuaris no sobrepassaran com a màxim els 30min, després de l'ús de 
la franja horària assignada. 

• La Regidoría d'Esports es reserva el dret de variar els criteris anteriors en funció de la 
millora del servei. 

• La Regidoria d´Esports podrà sol·licitar la signatura d'un “Compromís de bon ús” a tots 
els usuaris i usuàries de les IEM, tant a clubs esportius de Museros com als que no 
siguen de Museros. 

 

41. ÚS DE LA PISCINA: NORMES ESPECÍFIQUES. 
 

• No es permet l'entrada a menors de 12 anys si no van acompanyats de persones 
majors d'edat que assumisquen la seua responsabilitat. 

• Com a mesura de salut higiènica, no es permet l'accés al recinte de la piscina a 
persones amb malalties infecto-contagioses, excepte informe mèdic en sentit contrari. 

• Se seguirà en tot moment les indicacions del personal de la piscina i dels socorristes. 
• És obligat la utilització de roba de bany per a ficar-se dins de l´aigua.  
• És obligat dutxar-se abans d'introduir-se en l'aigua. 
• No es permet tirar o introduir en l'aigua peces de roba ni objectes que no siguen els 

estrictament esportius referits a la natació. 
• No es permet menjar en el recinte de la piscina fora de la zona específica per a 

menjar. 
• Queda prohibit fumar en tot el recinte. 
• No es permet introduir ombrel·les, taules, cadires i altres elements. 
• Queda expressament prohibit introduir en vestuaris, serveis, platges de piscina, etc., 

qualsevol element de cristall o similar(botelles, espills, gots, etc.) que puguen produir 
lesions als usuaris i/o usuàries en cas de trencament. 

• Es prohibeix l'ús d´ulleres de busseig de cristall, aletes, matalassos pneumàtics, etc., 
excepte en activitats organitzades per l'Ajuntament, ja fora directament o per gestió 
indirecta. 

• Per raons de convivència i seguretat queden prohibides les carreres per les platges de 
la piscina, els jocs molestos i perillosos. 
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• No es permetrà llançar-se de manera violenta i descontrolada a la piscina,ja que pot 
ser perillós per als i les banyistes pròximes i als que pogueren estar submergits. 

• Els aparells musicals, en cas d'introduir-se, moderaran el seu volum sense causar 
molèstia a la resta d´usuaris i usuàries. 

• Per raons de seguretat, no estarà permés l'ús d'ulleres de vista (cristall) dins de la 
piscina. 

 

42. ÚS DE LES SALES DE LES ACTIVITATS DIRIGIDES D´ADULTS. 
 

• S'ha d'utilitzar el material correctament per a evitar la seua deterioració, així com 
respectar i fer un bon ús de tot l’equipament i instal·lacions. 

• Per motius d´higiene, és obligatori l´ús de tovallola per a qualsevol tipus d´activitat 
dins de les sales. 

• L'usuari i/o usuària haurà de deixar en el seu lloc tot el material utilitzat. 
• Queda prohibit cridar o donar veus que pogueren molestar a la resta d’usuaris i/o 

usuàries. 
• Queda prohibit utilitzar materials que poden deixar residus com a resines, magnesi, 

etc. 
• És obligatori el compliment de les indicacions, instruccions i recomanacions del 

personal tècnic. 
• No es permet l'ús d'aquest espai i les seues activitats a menors de 16 anys (es podrà 

valorar l’entrada a menors de 16 anys amb una certificació mèdica de recomanació 
específica per qüestions de salut, on s´especifique el problema concret i el tipus 
d´activitat recomanada). 

• Serà obligatori la neteja de restes de suor en els espais i sales utilitzades. 
• El tracte del material i equipament serà acurat i responsable, estant prohibits aquells 

exercicis que impliquen deixar caure el pes lliure sense control o bruscament contra el 
sòl. 

• L´Àrea d´Esports es reserva el dret d´admissió i d´obertura dels espais on es realitzen 
aquestes activitats per qüestions de salut, seguretat, incompliment de les normes o 
per qualsevol altre aspecte pel qual ho considere oportú.  

 

43. ÚS DE MAGATZEMS, QUARTS DE MATERIAL, SALES TÈCNIQUES, DESPATXOS I ALTRES 
ESPAIS ANNEXOS. 

Estarà prohibit l'accés a personal no autoritzat a magatzems, quarts de material, sales 
tècniques, sales de calderes, dependències privades, etc. S'entén per personal autoritzat en 
les IEM als conserges d'instal·lacions o monitors esportius (aquests últims amb el permís 
corresponent del conserge i/o responsable de la instal·lació). 

• Els conserges de les IEM realitzaran les inspeccions puntuals de les zones diàriament 
per a certificar el bon estat d'aquestes.  

• Els esportistes, solament podran accedir als magatzems de material amb el vistiplau 
del seu monitor/a per a col·laborar en la recollida o devolució del material. 

 

 



27 
 

44.  ÚS DE VESTUARIS I ZONES ANNEXES. 
 

• Queda expressament prohibit introduir en els vestuaris qualsevol element de cristall o 
similar(botelles, flascons, espills, gots, etc.) que puguen produir lesions als usuaris i/o 
usuàries en cas de trencament. 

• És recomanable la utilització de xancletes en els vestuaris i les dutxes. 
• Estarà prohibit afaitar-se, depilar-se, tenyir-se el pèl i similars en els vestuaris i dutxes 

de les IEM. 
• Per raons de convivència i seguretat queden prohibits els jocs molestos o perillosos 

dins dels vestuaris i dutxes. 
• En cas que no existisquen vestidors específics a aquest efecte,  podran accedir als 

servicis, a fi de realitzar les funcions de vestimenta, d'acord amb les normes 
específiques que a aquest efecte establisca la Regidoria d´Esports. 

• Per seguretat, no es permet l'ús d'aparells elèctrics en vestuaris. 
• Està prohibit jugar amb pilotes pels corredors d'accés a vestuaris i vestuaris i dins 

d´ells. 
• Per a la cessió d'una clau de vestuari, el Conserge podrà sol·licitar el DNI, als delegats 

d'equips i/o esportistes, procedint a la seua devolució després de la revisió del vestuari 
per ell mateix. 

• L'Ajuntament no es farà responsable dels objectes extraviats, sostrets o oblidats en els 
vestuaris. Per això es recomana no introduir en la instal·lació objectes de valor. 

• Els usuaris i/o usuàries mantindran en tot moment la higiene i neteja del vestuari. 
• No es permet la permanència en el vestuari excepte el temps necessari per a canviar-

se de roba i/o dutxar-se. El temps màxim de dutxa per equip és de 20-30 minuts. Una 
vegada finalitzada la dutxa és obligatori revisar totes les dutxes per a comprovar que 
estan perfectament tancades i no hi ha pèrdues d'aigua. 

• Una vegada finalitzat l'ús del vestuari és obligatori tancar les llums. 
• L’ incompliment de la normativa d'ús dels vestuaris suposarà sancions tant per a 

les/els responsables de la infracció com per al Club al qual pertany. Qualsevol 
deterioració o ruptura d'elements del vestuari serà a càrrec del responsable d'aquesta 
acció, siga com siga el seu cost. 

 

 
45.  ÚS DE PISTA POLIESPORTIVA  

 
• S'haurà d'emportar una vestimenta i calçat esportiu adequat per a evitar 

deterioracions i desperfectes en el camp. No es permetrà l'entrenament i jugar sense 
vestimenta adequada o tors nu. 

• Queda prohibit menjar i beure dins de la pista. 
• Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques i fumar en tot el 

recinte esportiu. 
• Les pista poliesportiva és un espai esportiu d´ús lliure, no obstant això, tenen prioritat 

d´ús els Clubs esportius de Museros per a entrenaments o competicions, i/o els 
lloguers de la pista. 

• Tindran prioritat d´ús d´aquest espai esportiu qualsevol activitat esportiva organitzada 
per part dels Clubs esportius de Museros o per part de l´Ajuntament de Museros. 

• Per raons de convivència i seguretat queden prohibits els jocs molestos o perillosos 
dins de la pista. 

• Queda prohibit cridar o donar veus que pogueren molestar a la resta d’esportistes. 
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• S'hauran de deixar les instal·lacions en perfecte estat de conservació tal com van ser 
cedides. 

• En les hores i dies de competició i entrenaments, els usuaris i/o usuàries que no siguen 
part d’elles, hauran de romandre en les zones destinades a públic. 

• Per a tindre prioritat i poder organitzar i planificar partits amistosos i/o entrenaments, 
es recomana el lloguer de la pista. 

• Queda prohibida l´organització i disputa de partits i/o competicions sense previ avís i  
el consentiment de l´Ajuntament de Museros. 

• El lloguer de pistes es farà per part de l´Ajuntament de Museros.  
• L´Àrea d´Esports es reserva el dret d´admissió i d´obertura per qüestions de salut, 

seguretat, incompliment de les normes o per qualsevol altre aspecte pel qual ho 
considere oportú.  

 

46. ÚS DEL CAMP DE FUTBOL. 
 

• L'ús del camp de gespa artificial es regularà per la present normativa que es completa 
amb el que s'estableix en les normatives generals d'ús de les instal·lacions esportives 
municipals. 

• Tindran prioritat d´ús d´aquest espai esportiu qualsevol activitat esportiva organitzada 
per part dels Clubs esportius de Museros o per part de l´Ajuntament de Museros. 

• El camp de futbol és un espai esportiu d´ús lliure, no obstant això, tenen prioritat d´ús 
els Clubs esportius de Museros per a entrenaments o competicions, i/o els lloguers de 
la pista. 

• És obligatori seguir les indicacions del personal de manteniment de la instal·lació i del 
personal del club de futbol local. 

• Queda prohibida la introducció en el camp de gespa artificial d'utensilis o artefactes no 
autoritzats (pals, tisores…). 

• És obligatori l'ús de calçat esportiu adequat (botes multitacs o tacs de plàstic). 
• Està expressament prohibit l'ús de botes que tinguen tacs d'alumini i es desaconsella 

l'ús de sabatilles esportives.  
• Està prohibit fumar, menjar i tirar fem al camp. 
• Està prohibit introduir recipients de vidre o material tallant. 
• Està prohibit l'accés al camp d'animals (excepte gossos-guia). 
• Està prohibit l'accés amb bicicletes, patins i qualsevol vehicle. 
• Els desperfectes que produïsquen pel mal ús de la instal·lació hauran de ser abonades 

per l'usuari. 
• Per a tindre prioritat i poder organitzar i planificar partits amistosos i/o entrenaments, 

es recomana el lloguer del camp de futbol. 
• Queda prohibida l´organització i disputa de partits i/o competicions sense previ avís i  

el consentiment de l´Ajuntament de Museros. 
• El lloguer del camp de futbol es farà per part de l´Ajuntament de Museros.  
• L'ús de la instal·lació suposa l'acceptació d'aquesta normativa. Qualsevol persona que 

no complisca aquesta normativa podrà ser expulsada de la instal·lació. 
 

47.  ÚS DEL TRINQUET 
• S'haurà d'emportar una vestimenta i calçat esportiu adequat per a evitar 

deterioracions i desperfectes en el trinquet. No es permetrà l'entrenament i jugar 
sense vestimenta adequada o tors nu. 
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• Queda prohibit menjar i beure dins de la instal·lació. 
• Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques i fumar en tot el 

recinte esportiu. 
• El trinquet no és un espai esportiu d´ús lliure, per la qual cosa, la seua utilització queda 

subjecta al lloguer de les pistes i a la utilització de les mateixes per part de 
l´Ajuntament de Museros. 

• Tindran prioritat d´ús d´aquest espai esportiu qualsevol activitat esportiva organitzada 
per part dels Clubs Esportius de Museros o per part de l´Ajuntament. 

• Per raons de convivència i seguretat queden prohibits els jocs molestos o perillosos 
dins del trinquet. 

• Queda prohibit cridar o donar veus que pogueren molestar a la resta d’esportistes. 
• S'hauran de deixar les instal·lacions en perfecte estat de conservació tal com van ser 

cedides. 
• En les hores i dies de competició i entrenaments, els usuaris i/o usuàries que no siguen 

part d’elles, hauran de romandre en les zones destinades a públic. 
• Per a tindre prioritat i poder organitzar i planificar partits amistosos i/o entrenaments, 

es recomana el lloguer del trinquet. 
• Queda prohibida l´organització i disputa de partits i/o competicions sense previ avís i  

el consentiment de l´Ajuntament. 
• El lloguer del trinquet es farà per part de l´Ajuntament. 
• L´Àrea d´Esports es reserva el dret d´admissió i d´obertura per qüestions de salut, 

seguretat, incompliment de les normes o per qualsevol altre aspecte pel qual ho 
considere oportú.  

 

 

48. ÚS DEL FRONTÓ  
 

• S'haurà d'emportar una vestimenta i calçat esportiu adequat per a evitar 
deterioracions i desperfectes en la pista. No es permetrà l'entrenament i jugar sense 
vestimenta adequada o tors nu. 

• Queda prohibit menjar o beure dins del frontó. 
• Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques i fumar en tot el 

recinte esportiu. 
• La pista de frontó és un espai esportiu d´ús lliure, no obstant això, tenen prioritat d´ús 

l´Ajuntament i els Clubs esportius de Museros per a entrenaments o competicions, i/o 
els lloguers de la pista. 

• Tindran prioritat d´ús d´aquests espais esportius qualsevol activitat esportiva 
organitzada per part dels Clubs esportius o activitats organitzades per part de 
l´Ajuntament. 

• Per raons de convivència i seguretat queden prohibits els jocs molestos o perillosos 
dins de la pista de frontó. 

• Queda prohibit cridar o donar veus que pogueren molestar a la resta d’esportistes. 
• S'hauran de deixar les instal·lacions en perfecte estat de conservació tal com van ser 

cedides. 
• En les hores i dies de competició i entrenaments, els usuaris i/o usuàries que no siguen 

part d’elles, hauran de romandre en les zones destinades a públic. 
• Queda prohibida l´organització i disputa de partides oficials i/o competicions sense 

previ avís i el consentiment de l´Ajuntament. 
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• Per a tindre prioritat i poder organitzar i planificar partits amistosos i/o entrenaments, 
es recomana el lloguer del frontó. 

• El lloguer dels frontó es farà per part de l´Ajuntament. 

 

49. ÚS D´ALTRES ESPAIS ESPORTIUS: ESPAIS OBERTS I LLIURE ÚS DE MUSEROS  
 

• S'haurà d'emportar una vestimenta i calçat esportiu adequat per a evitar 
deterioracions i desperfectes en els diferents espais esportius. No es permetrà 
l'entrenament i jugar sense vestimenta adequada o tors nu. 

• Queda prohibit menjar o beure dins dels espais esportius. 
• Queda expressament prohibit el consum de begudes alcohòliques i fumar en tot el 

recinte esportiu. 
• Tindran prioritat d´ús d´aquests espais esportius qualsevol activitat esportiva 

organitzada per part dels Clubs esportius de Museros o activitats organitzades per part 
de l´Ajuntament. 

• Per raons de convivència i seguretat queden prohibits els jocs molestos o perillosos 
dins dels espais esportius. 

• Queda prohibit cridar o donar veus que pogueren molestar a la resta d’esportistes i/o 
usuaris/usuàries. 

• S'hauran de deixar les instal·lacions i espais esportius en perfecte estat de conservació 
tal com van encontrades. 

 

 

50. NORMES GENERALS DURANT LA PRÀCTICA ESPORTIVA COMPETITIVA O NO 
COMPETITIVA 
 

50.1. Esportista. 
- Principi:respectar i valorar les normes bàsiques i l’esperit del Joc Net. 
- Pautes per al Joc Net i bon comportament: 

o Accepta les decisions. 
o Respecta al rival. 
o Saluda esportivament. 
o Respecta les instal·lacions esportives, així com el material esportiu. 
o Respecta als companys. 

 
50.2. Familiar i aficionat/ada. 
- Principi: motivar i acompanyar als esportistes. Gaudir de la contemplació de 

l’esdeveniment esportiu. 
- Pautes per al Joc Net i bon comportament: 

o Respecta el rival i evita tota falta de respecte. 
o Fes un bon ús de les instal·lacions esportives. 
o Accepta les observacions i decisions dels àrbitres. 
o Respecta les decisions de l’entrenador/a. 
o Limita’t a observar el joc i a animar. 
o Evita tota situació de risc. 

 
50.3. Professor/a, entranador/a, monitor/a. 
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- Principi: l’activitat esportiva en edat escolar ha de tindre un clar sentit educatiu i 
formatiu, estant orientat a la millora de les persones i de la societat. 

- Pautes per al Joc Net i bon comportament:   
o Fomenta un bon comportament. 
o Tracta les persones (esportistes) amb equitat. 
o Orienta l’activitat esportiva als valors pedagògics i educatius de l’esport. 
o Promou el respecte a les normes. 
o Talla amb immediatesa tota actuació intimidatòria. 
o Respecta totes les decisions dels àrbitres. 
o Valora l’esforç dels esportistes. 
o Anima l’esportista que falla. 
o Ignora tota provocació. 
o Evita les actituds inadequades i qualsevol manifestació de violència. 
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PART VIII– RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR. 

 
51. POTESTAT REGLAMENTÀRIA, FUNCIONS DE VIGILÀNCIA I CONTROL. 

La potestat reglamentària per a dictar normes complementàries o aclaridores al present 
Reglament correspon a la Regidoria d´Esports. 

 

52. COMPETÈNCIA D'INSPECCIÓ. 

Les funcions de vigilància i control del compliment de les disposicions del present 
reglament, s'atribueix al personal de l´Ajuntament  i els seus Serveis Tècnics Municipals, 
incloent la facultat d’advertir, i fins i tot, d'expulsar de les instal·lacions, a aquelles persones 
que no complisquen amb la conducta deguda, exercint el dret d'admissió legalment establit. 

 

53. BASES LEGALS DE LA TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS. 

Per al no disposat en aquest Reglament, es prendran com a principals bases legals 
d'interpretació del mateix a: 

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- La Llei 2/2011, de 22 de març, de l'Esport de la Comunitat Valenciana. 
- La Llei 10/90 de l'Esport. 
- La Llei General de Subvencions. 

 

54. TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS. 
 

54.1. MOLT GREUS . 
• Les contemplades en la Llei 2/2011, de 22 de març de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana  (art. 108 i 124) 
• Qualsevol conducta o actuació que ocasione de manera molt greu, immediata i directa 

una pertorbació rellevant de la normal convivència o del desenvolupament de les 
activitats i serveis que es desenvolupen en les instal·lacions esportives municipals que 
apareixen  en els tipus previstos  en la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana i en Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. 

• L'impediment de l'ús de les instal·lacions esportives per una altra o altres persones 
amb dret a la seua utilització. 

• Les actuacions de deterioració molt greu i rellevant de les instal·lacions i equipaments 
esportius municipals de Museros, de qualsevol dels seus elements (equipaments i 
materials), no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana, entenent per tals els 
que resulten d'impossible reparació o utilització per més de quinze dies. 

• L'ús d´Instal·lacions Esportives Municipals o de qualsevol dels seus equipaments, de 
manera negligent, dolosa o intencionada que produïsquen danys en les mateixes o en 
els seus usuaris i/o usuàries. 

• Haver sigut sancionat per resolució ferma per la comissió de tres o més infraccions 
greus en el període d'un any. 
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• Realitzar accions intencionades que produïsquen incompliment o incomplir les ordres i 
reglaments de la Regidoria d´Eports en qüestions d'ús d'espais esportius, manteniment 
d´Instal·lacions Esportives Municipals, compliment de normatives de seguretat i 
pagament de preus públics per l'ús d´ Instal·lacions Esportives Municipals. 

• Falsejar, ocultar o modificar qualsevol documentació oficial o d'un altre tipus 
sol·licitada per l´Ajuntament, amb l´objectiu d´obtindre qualsevol benefici d´ús de les 
Instal·lacions Esportives Municipals  en els diferents règims d´ús. 

• Retirar qualsevol tipus de publicitat, informació, documentació i/o alerta de les 
Instal·lacions Esportives Municipals sense autorització. 
 

54.2. GREUS. 
• Les contemplades en la Llei 2/2012, de 22 de març de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana (art. 109 i 125. Infraccions greus). 
• Les conductes que ocasionen de manera immediata i directa una pertorbació rellevant 

i greu de la normal convivència o del desenvolupament de les activitats en les 
Instal·lacions Esportives Municipals, previstos en el capítol IV de la Llei 1/1992, de 21 
de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

• La sostracció de pertinences i béns de les Instal·lacions Esportives Municipals o dels 
seus usuaris i/o usuàries (sense perjudici del que establisca la legislació civil i penal). 

• Els actes de deterioració de les instal·lacions, de qualsevol dels seus elements, siguen 
mobles o immobles, i equips, no derivats d'alteracions de la seguretat ciutadana, 
entenent per tals els que la seua reparació impossibilite la seua utilització per un 
període d'entre un i quinze dies. 

• La negativa o resistència a facilitar qualsevol treball i actuació al personal de 
l´Ajuntament de Museros. 

• L'organització o realització d'activitats no autoritzades per l´Ajuntament de Museros.  
• Haver sigut sancionat per resolució ferma per la comissió de tres o més infraccions 

lleus en el període d'un any. 

 
 

54.3. LLEUS. 
• Les contemplades en la Llei 2/2012, de 22 de març de l'Esport de la Comunitat 

Valenciana (art. 110. i 126. Infraccions lleus). 
• Les conductes lleus, la realització o l'omissió de les quals no suposen una alteració 

rellevant de la normal convivència o el desenvolupament de les activitats en les 
instal·lacions esportives. 

• La falta de cura en la utilització de les instal·lacions i el mobiliari o equips esportius. 
• La inobservança i no consideració de la normativa existent públicament exposada en 

cartells informatius en les instal·lacions. 
• La utilització de les instal·lacions sense la corresponent reserva, lloguer, inscripció, 

concessió, o autorització d'aquesta. 
• La utilització de les instal·lacions sense estar al corrent del pagament dels preus públics 

corresponents. 
• La cessió de qualsevol permís d'utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals a 

tercers, sense la prèvia autorització. 
• La no comunicació de renúncia o desistiment de l'ús d'algun espai esportiu cedit a 

entitats o usuaris particulars. 
• La pèrdua o extraviament de material esportiu cedit o baix pròpia custòdia. 
• Qualsevol comportament que constituïsca incompliment de les obligacions establides 

o de les prohibicions previstes en la present normativa, quan no puguen qualificar-se 
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de greus o molt greus. 
 
 

55. PROCEDIMENT SANCIONADOR. 
 

• L'òrgan instructor serà el Regidor de l'àrea d'Esports de Museros, i el Règim 
sancionador, s'ajustarà al procediment establit en la Llei de l'Esport de la Comunitat 
Valenciana. Especialment al que es disposa en els Articles 102 a 115. 

• En tot allò no regulat en la present llei serà aplicable la legislació de la Generalitat en 
matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. 

• L’exercici de la potestat sancionadora requerirà la prèvia tramitació d’un procediment 
ajustat als principis establits en el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

• El termini per a resoldre i notificar el procediment serà de sis mesos des de la seua 
iniciació. No obstant això, l’instructor de l’expedient podrà acordar la suspensió del 
termini màxim per a resoldre quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes i 
exigides per a això en l’article 42.5 de l’esmentada llei. 

• Seran sancionades per fets constitutius d’infracció les persones físiques o jurídiques 
que resulten responsables d’aquests a títol de dol, culpa o simple negligència. 

• Durant la tramitació del procediment sancionador es podran adoptar, mitjançant un 
acord motivat de l’òrgan instructor, mesures provisionals que asseguren l’eficàcia de la 
resolució que poguera recaure. Les dites mesures, que no tindran caràcter de sanció, 
podran consistir en: 
1. La prestació de fiances. 
2. La suspensió temporal de serveis, activitats o autoritzacions. 
3. El tancament d’instal·lacions esportives. 
4. Retirada de les entrades de la revenda o venda ambulant. 

 

56. INCOMPATIBILITATS DERIVADES DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 

56.1. Es podran establir mesures cautelars que impliquen la restricció de l'ús de 
les Instal·lacions Esportives Municipals per qüestions de seguretat, higiene o bona 
convivència amb la resta d'usuaris i usuàries. 
 

56.2. L'execució de sancions que impliquen multes econòmiques, portarà amb si mentre 
no es liquiden, la pèrdua dels requisits per a sol·licitar qualsevol tipus de subvenció 
municipal, conforme a la Llei General de Subvencions, i especialment al que es disposa 
en els Articles 11, 12, i 13. I també portarà la pèrdua de la possibilitat de reservar i/o 
participar de qualsevol activitat esportiva a les instal·lacions esportives municipals. 

 

57. SANCIONS. 

S'ajustaran al que s'estableix en l'Art. 127, 128, 129, 130 i 131 de la Llei de l'Esport de la 
Comunitat Valenciana, 2/2011 de 22 de març. 

 

58. LEGISLACIÓ APLICABLE  
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Per a tots els aspectes no previstos en aquest reglament, s’atendrà al disposat en la Llei 
2/2011, del 22 de març de l´Esport de la Comunitat Valenciana, o en el seu defecte, al disposat 
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú.  
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ANNEX I 

• POLIESPORTIU MUNICIPAL: 
o 1 camp de futbol de gespa artificial. 
o 1 pista poliesportiva. 
o 1 pista de frontó. 
o 1 trinquet. 
o 1 piscina municipal d´estiu. 

 
• SALES D´ACTIVITATS DIRIGIDES 

o 2 sales habilitades per a la realització d´activitats dirigides 
 

• ESPAIS OBERTS I D´ÚS LLIURE: 
o Pista de patinatge 
o Parc Oval 
o Parc parkour 
o Parc street workout 

 
• ALTRES ESPAIS CEDITS AMB GESTIÓ INDIRECTA 

o 2 pistes de pàdel. 
o 1 pista de tennis. 


