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REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
Capítol I - Disposicions Generals
Article 1. Consideracions Generals
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes, l’objectiu de la qual és promoure i
fomentar la pràctica esportiva en la població de Chilches/Xilxes. Entre altres fins té encomanada
la gestió, administració, conservació, millora i aprofitament integral dels béns, instal·lacions i
servicis afectes esta.
L’Ajuntament de Chilches/Xilxes posa a disposició de qualsevol persona o entitat, la possibilitat
d’accedir a les distintes Instal·lacions Esportives dependents del patrimoni municipal o aquelles
en règim de concessió per la Generalitat Valenciana, bé per a integrar-se en activitats dirigides per
ella, per a realitzar activitats lliures, entrenaments esportius, competicions o qualsevol altra forma
pràctica i/o manifestació esportiva sociocultural.
Per al millor compliment d’estos fins, l’Ajuntament de Chilches/Xilxes ha desenrotllat una sèrie
de normes que serviran, d’una part per a garantir els drets dels usuaris de les instal·lacions
esportives municipals i d’una altra, per a fixar les necessàries obligacions o deures d’estos amb el
personal, amb els altres usuaris o amb el propi equipament esportiu.
Article 2. Instal·lacions Esportives Municipals
Són Instal·lacions Esportives Municipals tots aquells edificis, dependències o recintes a l’aire
lliure, equipats per a desenrotllar la pràctica esportiva, i la gestió directa de la qual tinga
encomanada la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes.
Article 3. Usuaris
1. A l’efecte de la present Normativa s’entén per usuaris de les Instal·lacions Esportives
Municipals aquelles persones o entitats que utilitzen estes, bé participant en programes
promoguts i gestionats per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes o
bé participant a través de clubs, associacions o entitats esportives per autorització d’esta
en els dits espais esportius.
2. Quan l’usuari de la instal·lació siga un menor, seran responsables de les conseqüències
dels seus actes, els seus pares o tutors legals.
3. Per a poder utilitzar les instal·lacions esportives es necessita la preceptiva autorització de
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes.

Capítol II - Drets i Obligacions Generals dels Usuaris
Article 4. Drets dels Usuaris
1. Ser tractats amb educació i amabilitat per tot el personal que presta servicis en la
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes i les seues instal·lacions.
2. Disfrutar, d’acord amb les normes d’ús establides i de tots els servicis que preste
l’Ajuntament de Chilches/Xilxes i les seues instal·lacions.
3. Fer ús de les instal·lacions en els dies i horaris assenyalats en el programa o en el cas que
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes per necessitats de programació
o força major, poguera anul·lar o variar les condicions establides, a tindre comunicació de
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la variació produïda per part de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Chilches/Xilxes als afectats amb 24 hores d’antelació, excepte causes justificades
4. Fer ús dels servicis i espais complementaris com a vestidors, lavabos, etc. en els termes
que preveu el present Reglament o en les normes d’ús intern de cada una de les
instal·lacions.
5. Trobar les instal·lacions, el mobiliari i el material esportiu en perfectes condicions d’ús.
6. Presentar les queixes, suggeriments o reclamacions que estimen convenients per escrit a
través d’instància en les oficines de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes.
Article 5. Obligacions dels Usuaris
1. A utilitzar les instal·lacions, material i mobiliari adequadament, evitant possibles
deterioraments o danys en les instal·lacions o a la salut i drets dels altres usuaris.
2. Guardar el degut respecte als altres usuaris i al personal de les instal·lacions, així com
atendre en tot moment les indicacions del personal de les instal·lacions esportives, la
comesa de les quals és supervisar tota activitat que es realitze en el recinte i les seues
dependències.
3. Accedir a la instal·lació per a realitzar l’activitat amb indumentària esportiva completa,
observant-se especialment la necessitat de calçat adequat per a cada paviment. Esta norma
regix també per a les activitats a realitzar en pistes i instal·lacions a l’aire lliure.
4. Complir els horaris establits bé en els programes o bé en les sol·licituds d’ús
d’instal·lacions.
5. Abandonar les instal·lacions una vegada finalitzada l’activitat en què participe o es trobe
inscrit. L’accés als vestidors es permetrà 15 minuts abans de l’horari consignat com a
començament de l’activitat en el rebut corresponent. L’eixida serà com a màxim 20
minuts després de finalitzar el seu horari.
6. 6.- No està permés fumar, menjar ni consumir begudes alcohòliques en les instal·lacions
esportives.
7. No deixar objectes fora dels vestidors, així com ocupar amb roba, tovalles i altres
objectes, les dutxes o qualsevol altre espai dels vestidors. Només es podrà tindre ocupat el
vestuari durant la realització de l’activitat. la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Chilches/Xilxes no es responsabilitzarà dels objectes perduts en les instal·lacions.
8. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes no es farà responsable davant
de l’usuari en cas d’accidents o desperfectes derivats de l’incompliment per part d’este, de
les presents Normes; d’un comportament negligent d’un altre usuari o un mal ús de les
instal·lacions, equipaments i servicis.

Capítol III - Accés a l’ús de les Instal·lacions Esportives
Article 6. Normes generals de Reserva i Ús de les Instal·lacions
1. La sol·licitud de qualsevol unitat esportiva es realitzarà pels propis interessats, per mitjà
d’instància o imprés tipus que es facilitarà en les pròpies instal·lacions i en les oficines de
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes. La dita sol·licitud haurà de
presentar-se, degudament omplida en el Registre de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes, 24
hores abans del dia previst per a la realització de l’activitat.
2. L’obertura de termini de cada temporada serà publicada amb l’antelació suficient pels
mitjans que crega oportú la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes per a
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general coneixement. En tot cas, estos terminis sempre s’exposaran en els taulers
d’anuncis de cada instal·lació.
3. Els canvis d’horaris o unitats esportives se sol·licitaran almenys un dia abans de la data
sol·licitada, i s’acceptaran sempre que el nou horari i instal·lació estiga disponible.
4. En cas de no poder utilitzar una instal·lació a l’aire lliure per inclemències climàtiques, es
podrà sol·licitar un nou ús, dins dels dos dies hàbils següents, i es podrà realitzar sempre
que existisca instal·lació i horari disponible amb este fi. En cas de no sol·licitar este canvi
en el temps establit, l’usuari decaurà en el seu dret.
5. En el supòsit anterior, així com per reparacions imprevistes o manteniment en la
instal·lació esportiva, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes
intentarà, en la mesura que siga possible, oferir una altra alternativa.
6. Correspondrà a l’entitat usuària sol·licitar i obtindre de les autoritats competents, les
autoritzacions preceptives exigibles, així com estar en possessió dels preceptius
assegurances d’accidents per a les dites activitats recreatives, en aplicació al que disposa la
Llei 4/2003, de 26 de febrer de la Generalitat Valenciana, d’Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics, i el Decret 5/2002 de 8 de gener del Govern Valencià.
7. L’accés d’espectadors i acompanyants estarà determinat per les característiques de
l’activitat i de la instal·lació.
Article 7. Normes Generals de Reserva i Ús de les Instal·lacions durant la temporada.
1. Els Clubs, associacions o entitats que desitgen utilitzar de forma regular alguna unitat
esportiva de les instal·lacions per a entrenaments, hauran d’omplir en el termini establit
per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes, la sol·licitud respectiva en
la instal·lació que corresponga.
2. Els Clubs, associacions o entitats que desitgen utilitzar les instal·lacions per a celebrar
partits de les seues respectives competicions, una vegada autoritzats, hauran d’entregar en
les oficines centrals de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes el
calendari oficial de la competició degudament expedit i segellat per l’Entitat que
corresponga, i en el que constaran les dades de la mateixa, a fi de programar les hores i els
dies dels encontres, respecte als altres usuaris. Per a la concessió d’este tipus d’ús,
s’entendran com a prioritats el següent:
▪

Que l’entitat, club o associació tinga la seua residència a Chilches/Xilxes.

▪

Que els equips sol·licitants disputen els seus encontres en la instal·lació.

▪

Que els haja sigut concedida la petició d’ús per a entrenaments.

▪

Que participen en Competicions Oficials Federades.

A més d’estos requisits, es valorarà:
•

Divisions superiors sobre inferiors

•

Categories

•

Nivell de Competició

Capítol IV. Normes específiques de les Instal·lacions
Article 8. Informació Específica de les Instal·lacions Esportives
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1. Existirà en cada instal·lació, una informació específica que arreplegarà: els horaris
d’obertura de les mateixes, els d’atenció al públic, i qualsevol altra informació addicional
d’interés per als usuaris, determinada per les característiques, tipus d’unitats esportives,
activitats, ubicació de cada instal·lació.
2. Esta informació d’exposarà a principi de temporada en els taulers d’anuncis de cada
instal·lació esportiva.
Article 9. Instal·lacions Cobertes. Pavelló Poliesportiu Municipal
9.1 Usuaris en general
1. Tot usuari haurà de portar sabatilles esportives de goma blana de qualsevol color (excepte
aquells que deixen empremta en el paviment), que podran ser requerides per l’encarregat
de la instal·lació. L’incompliment d’esta norma podrà suposar la no utilització de la
instal·lació sense dret a reclamació.
2. L’accés als vestidors s’efectuarà:
▪

1 hora abans del partit en competicions federades.

▪

15 minuts abans en competicions locals o entrenaments.

3. Només es permetrà l’entrada a vestidors als participants en cada encontre (jugadors,
entrenadors, delegats, auxiliars i directius) amb la seua corresponent acreditació, que
podrà ser sol·licitada per l’encarregat de la instal·lació. En cap cas, està permés l’accés a
vestidors a pares, acompanyants dels participants dels encontres o entrenaments.
4. Els participants de cada encontre hauran de romandre en el vestuari fins a l’hora del
començament del encontre, prohibint-se deambular pels corredors i hall d’entrada a
vestidors o ser autoritzats per l’encarregat per a poder accedir a les pistes de joc.
5. No està permés calfar amb el baló, pilotes o altres elements, en els vestidors ni en les
zones d’entrada i eixida de la instal·lació.
6. Qualsevol participant que causara algun desperfecte de forma intencionada en les
instal·lacions haurà de fer-se responsable dels gastos que ocasione la seua reparació o
adquisició, si és el cas.
7. No està permés escopir en la pista.
8. No està permés realitzar l’activitat sense camiseta, per a la practica esportiva haurà
d’utilitzar-se a més de les menciones sabatilles, roba esportiva.
9. A aquells clubs amb conveni amb l’Ajuntament de Chilches/Xilxes, no se’ls permetrà
realitzar entrenaments sinó està present l’entrenador o responsable d’este.
10. La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes no es responsabilitzarà de:
▪

Les pèrdues, deterioraments o robatoris de les pertinences dels usuaris durant la
utilització de les instal·lacions.

▪

Les lesions o accidents que pogueren produir-se els usuaris durant l’ús de les
instal·lacions.

9.2 dels entrenadors, responsables i delegats
1. Durant el temps que romanguen en les instal·lacions seran els responsables de les seues
paraules i actes, tant cap als àrbitres, contraris i públic, així com cap a les instal·lacions i
personal que en elles es trobe.
2. Seran responsables de l’actitud de tots i cada un dels components de l’equip, des del
moment de l’entrada en la instal·lació fins al seu abandó.
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3. Es responsabilitzaran de que el seu equip observe una conducta correcta i esportiva cap
als àrbitres, contraris i públic, així com cap a les instal·lacions i personal.
9.3 dels àrbitres
Es regiran per les mateixes normes que qualsevol altre usuari de la instal·lació.
9.4 Del Públic
1. No es permet córrer o botar en la zona destinada al públic.
2. Per seguretat, queda terminantment prohibit introduir en les instal·lacions objectes lesius,
envasos de vidre, pots, petards, o semblants, podent ser confiscats a l’entrada de la
instal·lació sense dret a devolució.
3. En cap cas està permés entrar en la pista.
4. Queda prohibit fumar, menjar en la graderia i en les instal·lacions.
5. Qualsevol usuari del públic pot ser requerit a abandonar la instal·lació per l’encarregat
d’esta en cas de no compliment del que establix esta normativa.
Article 10. Instal·lacions a l’aire lliure.
Tant per a les pistes poliesportives com per als camps de futbol, regixen les mateixes normes que
per a les instal·lacions cobertes a excepció de l’Art.11.
Article 11. Camp de Futbol.
1. Tot usuari, club, col·legi, associació o entitat haurà d’estar en possessió de la
corresponent autorització per a la utilització del camp i del material esportiu, així com per
a la utilització de les seues dependències.
2. S’usarà la roba i el calçat adequat per a l’exercici de l’activitat.
La zona posterior als vestidors s’utilitzarà per a preparació física i entrenaments.
3. Queda terminantment prohibit creuar per la gespa a tota persona no autoritzada per
l’encarregat d’instal·lacions o que no es trobe en la realització d’entrenament o activitat
física autoritzada.
4. Per a la utilització de material es consultarà l’encarregat de les instal·lacions. Este material
es tornarà en perfectes condicions així com en el que es referix a l’ús d’altres
dependències de la instal·lació, estes quedaran en les mateixes condicions que es van
trobar a la seua recepció.
5. Queda terminantment prohibit:
▪

Introduir aliments en el recinte (gespa)

▪

L’entrada d’animals.

▪

L’entrada de bicicletes, motos, patins, etc., excepte vehicles autoritzats.

▪

Fumar en les instal·lacions.

Capítol V. Perduda de la condició d’Usuari
Article 12. Causes.
L’incompliment de les obligacions que es deriven de la condició d’usuari, podrà portar amb si la
pèrdua de tal condició, d’acord amb el que preveu el present Reglament.
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Tals incompliments es classificaran en lleus i greus, segons es detallen en els articles següents.
Article 13. Incompliments lleus.
1. Es considerarà lleu, l’incompliment d’alguna de les obligacions dels usuaris, quan la seua
conseqüència no de lloc a la qualificació de greu.
2. El tracte incorrecte a qualsevol usuari, persona, tècnics, personal municipal de la
instal·lació.
3. Causar danys lleus de forma voluntària a la instal·lació, material o equipament de les
mateixes.
Article 14. Incompliments greus
1. L’incompliment reiterat d’alguna de les obligacions dels usuaris.
2. El mal tracte a paraula o obra a altres usuaris, espectadors, professorat, tècnics, jutges o
empleats de la instal·lació.
3. Causar danys greus de forma voluntària a la instal·lació, material o equipament de les
mateixes.
4. Originar per imprudència o negligència accidents greus a si mateix o a altres persones.
5. El falsejar intencionadament les dades relatives a la identitat, edat, estat de salut i la
suplantació d’identitat.
6. La reincidència, en incompliments resolts com lleus.
Article 15. Sancions.
1. Els incompliments lleus se sancionarà cada falta amb advertència per escrit o la pèrdua de
la condició d’usuari per un període de 15 dies.
2. Els incompliments greus se sancionarà cada falta amb la pèrdua de la condició d’usuari
per un període d’1 any.

Disposició Addicional
Seran de compliment obligatori totes les normes de l’Estat i de la Generalitat Valenciana
reguladores sobre l’ús i funcionament de les instal·lacions esportives de titularitat municipal.

Disposició final - Entrada en vigor
Este Reglament, una vegada aprovat definitivament pel Ple de la Corporació es publicarà
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb quant establix l’Art. 70.2 de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i entrarà en vigor, una vegada
que transcórrega el termini de quinze dies previst en l’Art. 65.2 de l’esmentada ordenació legal.
A Chilches/Xilxes, a 2 de maig de 2006. L'ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- El present Reglament va ser aproba per acord del Ple de l'Ajuntament adoptat
en sessió de data 29 de decembre de 2005 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Provincia de Castelló nº 52, de data 2 de maig de 2006. A Chilches/Xilxes, a 2 de maig de 2006.
EL SECRETARI,
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