
 

 

 

AJUNTAMENT DE 

FONTANARS DELS ALFORINS 

C.I.F. P-4612600-I 

Telèf: 96 222 22 33 - Fax: 96 070 68 90 

registre@fontanarsdelsalforins.es 

C/ Rei Alfons XIII, 2 

46635 FONTANARS DELS ALFORINS (València) 

 
 

 
 
ORDENANÇA GENERAL DE FUNCIONAMENT I UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL DE FONTANARS 

DELS ALFORINS 
 
Article 1. Àmbit d'aplicació i objecte. 
 

La present Ordenança serà aplicable a la piscina municipal  de titularitat de l'Ajuntament de Fontanars dels 
Alforins.  L’objecte d’aquest reglament és la regulació de l’ús de la piscina municipal descoberta del mateix Ajuntament.  
  
Article 2. Accés. 
 

2.1 La piscina municipal i instal·lacions esportives són d'accés lliure per als ciutadans, sense cap altra 
limitació que el pagament de la taxa corresponent per a l'ús i gaudiment de la instal·lació, d'acord amb 
les tarifes establides en l'ordenança fiscal corresponent. 

2.2  Es consideren persones usuàries  aquelles que accedisquen a les instal·lacions de la piscina facen o no ús del 
bany.  

2.3 El bar situat dins de les instal·lacions és per a ús dels usuaris de la piscina. Aquelles persones que desitgen 
accedir al bar, hauran de al·legar al personal encarregat de l’entrada la intenció d’anar  a les instal·lacions del 
bar, sense cap altra intenció. 

2.4 El personal del servei serà qui  tindrà la facultat d’autoritzar de manera excepcional l’entrada sense fer el 
pagament corresponent a aquelles persones que al·leguen una necessitat esporàdica o circumstancial. 

2.5 Els responsables i el personal del servei de les instal·lacions, tenen la facultat de  com a mesura cautelar, 
negar l'accés o expulsar a aquelles persones que incomplisquen de forma reiterada alguna de les normes 
contingudes en aquesta Ordenança i en la restant normativa legal aplicable, o les accions de la qual posen en 
perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris. 

2.6 Els menors de 9 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona major d'edat que es responsabilitzen d'ells 
durant tot el temps que romanguen a l'interior del recinte de la piscina municipal. 

2.7 L'accés a les instal·lacions suposa l'acceptació de les normes contingudes en aquesta Ordenança. 
2.8 Per a la realització de qualsevol activitat organitzada, ja sigua esportiva, social o cultural, caldrà sol·licitar a 

l’Ajuntament, autorització amb una antelació mínima de 15 dies a l’inici de l’activitat. Els usuaris d’aquestes 
activitats dirigides, no necessitaran entrada si sols romanen en la instal·lació el temps que dure  l´activitat. 

2.9 Es limitarà l´accés: 
❖ A les persones que manifesten actituds violentes i en especial a les que es comporten de forma 

agressiva o provoquen soroll, les que porten armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a 
tals, i les que porten robes o símbols que inciten a la violència, el racisme o la xenofòbia en els 
termes previstos al Codi Penal.  

❖ A les persones que puguen produir perill o molèsties a altres usuaris i, en especial, a les que estiguen 
consumint alcohol, drogues o substàncies estupefaents o mostren símptomes d´haver-ne consumit.  

❖ A les persones que, trobant-se a l’interior de la instal·lació, dificulten el desenvolupament normal de 
l’activitat, una vegada advertides prèviament. L’expulsió de la instal·lació no dóna dret al retorn de 
les taxes abonades.  

❖ Quan l’aforament s´haja completat amb els usuaris que es troben a l’interior de l’establiment. 
 
Article 3: Taxes i Quotes 
 

Les taxes i abonaments seran les de l’ ordenança fiscal en vigor. 
3.1 El preu per a menors s’aplicarà a partir de l’any de vida. Els xiquets que a 1 de juliol no tinguen un any 

complit estaran exempts de pagar entrada durant tota la temporada.  
3.2 Per als abonaments de temporada es consideren majors els que complisquen 14 anys abans de l'1 de 

juliol de la present temporada. Els que a 1 de juliol no hagen complit 14 anys podran pagar tota la 
temporada com a menors.  

3.3 Els abonaments són d’ús personal i intransferible, en totes les seues modalitats.   
3.4 Per accedir a l´abonament de família nombrosa o majors (més de 65 anys)  caldrà aportar el document 

que ho acredite. Si a 1 de juliol no es té la condició de família nombrosa o de jubilat els abonaments de 
temporada no podran ser amb aquesta condició. 

3.5 Per a l’abonament familiar, s’entén per unitat familiar (empadronades al mateix domicili). 
- Els membres del matrimoni, tutors legals o parelles de fet. 
- Els fills majors i menors d’edat residents en el domicili familiar. 
- Altres persones amb parentesc familiar que visquen al domicili.  
- Famílies monoparentals formades per un únic progenitor i els seus fills.  

 
Article 3. Informació obligatòria. 



 

 

 
En la piscina municipal   figuraran amb caràcter preceptiu i en un lloc visible un cartell amb les següents 

informacions: 
- Text vigent regulador de la taxa per l'ús de la piscina municipal i instal·lacions esportives. 
- Normes d'ús de les instal·lacions municipals. 
- Fulls per a observacions, suggeriments i reclamacions: Qualsevol queixa, observació o suggeriment referent a 

l’estat o gestió de la instal·lació, es podrà fer constar a l’imprès corresponent que estarà a disposició de 
l’usuari en l’oficina d’entrada.  

 
Article 4. Manteniment i conservació. 
 

L'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, vetllarà pel manteniment i conservació en les degudes condicions de 
la piscina municipal i instal·lacions esportives, amb la finalitat de prestar adequadament el servei públic al que estan 
destinades les instal·lacions. 
 
Article 5. Fórmules d'accés. 
 

Les diferents fórmules de pagament que existeixen actualment per a accedir a les instal·lacions esportives 
objecte d'aquest Reglament són: 

❖  Entrades d'accés individual. S'expediran en el moment d'accedir a la instal·lació i seran vàlides 
exclusivament per al temps en què la persona romanga a l'interior del recinte. Haurà de guardar-se 
fins que abandone el recinte. Haurà de presentar-se als empleats de la instal·lació sempre que 
aquests ho sol·liciten 

❖ Abonament. Seran nominatius, intransferibles i la validesa  s'estendrà des del dia de l’adquisició  i 
per al període acordat  o al nombre d'usos per al qual haja sigut expedit.  En el cas de voler adquirir 
un abonament de temporada, i no haver-lo adquirit en temps i forma, serà necessari adquirir una 
entrada individual i en cap cas, es podrà reclamar l’ import d’entrades individuals adquirides 
prèviament durant la mateixa temporada. L'abonament haurà de guardar-se fins que s’abandone el 
recinte. Haurà de presentar-se als empleats de la instal·lació sempre que aquests ho sol·liciten. La 
venda dels abonaments es realitzarà a l´Ajuntament amb les fórmules previstes. 

 
● L'accés mitjançant les fórmules descrites donarà dret a l'ús i gaudiment d'aquells elements de la instal·lació 

que no estiguen subjectes a un cànon específic. 
●  Els usuaris que hagen accedit a la piscina mitjançant entrades diàries o amb abonaments, abonaments 

temporals o familiars, podran eixir de la instal·lació i retornar el mateix dia, autoritzant-se l'eixida i segellant-
se la seua entrada o abonament. 

● Tant l'abonament nominatiu com l'entrada són personals i intransferibles, podent exigir-se pel personal de la 
instal·lació l'exhibició del D.N.I. o del Llibre de Família. L'abonament expedit per a un nombre determinat 
d'usos o familiar serà susceptible d'utilització successiva per diverses persones. No així els abonaments de 
determinat nombre de banys que també és nominatiu. 

● En cap cas es retornarà l’importa de l’entrada o abonament comprat però no usat.  
 
Article 6. Període i horaris d'ús. 
 

La piscina i instal·lacions esportives municipals romandran obertes en els períodes de temps i en els horaris 
d'ús que es determinen per l'Alcaldia cada temporada. Els usuaris sols podran accedir en aquests horaris.  
 
Article 7. Normes de caràcter general. 
 
Amb caràcter general: 

● Controlar els xiquets en tot moment i procurar que mai no queden fora del camp de visió de l’adult mentre 
són a l’aigua o a l’entorn de la piscina.  

● Comprovar que la fondària és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.      
● No deixar que els més menuts juguen prop de la piscina no apropiada per a ells.  
● No entrar de colp a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molt de temps 

el sol o d’haver fet un exercici físic intens.  
● Prendre el sol de forma moderada i utilitzar protector solar.  
● Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d’estada, si es vol prendre el sol.  
● No deixar objectes de valor a cap lloc del recinte.  
● Es prohibeix introduir:  begudes alcohòliques (excepte cervessa), gossos o altres animals, excepte gossos 

guia, bicicletes, patins, gandules, cadires i qualsevol objecte que el personal de porteria o socorrisme no 
estime adequat. 

● No podran utilitzar les instal·lacions aquelles persones que patisquen algun tipus de malaltia infectocontagiosa 
o ferida oberta. 
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● No estan permeses aquelles accions o activitats que pertorben o molesten la tranquil·litat i comoditat de la 
resta dels usuaris. 

● No està permès realitzar accions que comporten un deteriorament  de la qualitat de l'aigua i del recinte de la 
piscina i instal·lacions esportives en general. 

● Els usuaris hauran d'atendre en tot moment les indicacions del personal de la instal·lació. 
● Els usuaris ajudaran a mantenir neteja la instal·lació, col·laborant amb el personal de la instal·lació i utilitzant 

les papereres situades en les diverses zones i respectaran tot l’equipament i mobiliari de la instal·lació. 
● Els usuaris hauran de respectar els espais destinats a activitats organitzades. 
● Els usuaris respectaran els horaris de funcionament de la instal·lació. 
● Els usuaris hauran de comunicar de forma immediata al personal de la instal·lació qualsevol deterioració o 

anomalia que pose en perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació 
● En cap cas es respondrà dels objectes dipositats en els vestuaris o altres instal·lacions de la piscina o de les 

instal·lacions esportives. Es recomana no dipositar objectes de valor. 
 
 
 
Article 8. Normes en la zona de platja i làmina d’aigua: 
 
En la zona de platja i làmina d'aigua: 

● No està permès l'accés ni l'estada en les zones de platja i làmines d'aigua amb peces i calçat de carrer. Hauran 
de canviar-se el calçat utilitzat per a accedir a la instal·lació per xancletes de bany per a evitar accidents i el 
possible contagi de malalties. En les zones de platja no es podrà accedir amb cap tipus de calçat. 

● No es pot menjar, beure, ni fumar en la zona de platja i làmines d'aigua. 
● És obligatori dutxar-se abans de banyar-se. 
● Tot usuari haurà d'accedir a les piscines  proveït de vestit de bany. 
● No està permès l'ús en la piscina, qualsevol element que puga afectar altres usuaris com ara, aletes, 

matalassos, pilotes i qualsevol objecte que el personal de salvament estime oportú, excepte en activitats 
programades amb un responsable en les quals quede totalment garantida la seguretat de la resta dels usuaris 
de les instal·lacions. 

● No es permet tirar-se de cap o accions similars en les zones poc profundes. 
● No es permet tirar-se a l’aigua de forma que puga molestar a la resta d’usuaris 
● La piscina xicoteta és per a l’ús dels més menuts. Cap xiquet menor de 9 anys deu estar sense vigilància 

d´una persona adulta en ambdós piscines. 
● El personal de salvament garantitzarà el correcte ús de tots els usuaris. Els banyistes seguiran les  indicacions 

corresponents i correccions de funcionament que es puguen fer. 
 
Article 9. Normes en les zones verdes de la piscina. 
 
En les zones verdes: 

● No està permès l'ús d'ombrel·les, cadires, hamaques o gandules.  
● Es permet ingerir begudes no alcohòliques i cervessa, sempre que els envasos no siguen de vidre. 
●  Està permès menjar mantenint neteja la instal·lació, col·laborant amb el personal de la instal·lació i utilitzant 

les papereres situades en les diverses zones. 
● Està permés fumar. Els fumadors faran ús dels recipients instal·lats per a dipositar les restes del tabac i 

intentaran no fumar prop dels menors. 
 
Article 10. Normes en les zones destinades a menjar. 
 
Únicament es podrà menjar: 

● En el recinte del bar. 
● En les zones verdes de la piscina sempre que es mantinga neta la instal·lació. 

 
Article 11. Normes als vestidors 
 

● L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai de canvi de roba i d’higiene abans i després de 
la utilització de la piscina. 

● Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació. Per aquesta raó cal deixar-los lliures 
d’objectes mentre s’està utilitzant qualsevol servei de la instal·lació i utilitzar-los el temps mínim necessari, a fi 
de deixar-los disponibles per a altres usuaris. 

● Cal deixar els vestidors en bones condicions per a les posteriors persones usuàries. 
● Els objectes abandonats i/o oblidats als vestidors, tindran la consideració d’objectes perduts. 
●  Les instal·lacions destinades a minusvàlids romandran tancats. Els usuaris que necessiten fer-ne ús 

demanaran el seu accés al personal de la piscina. 
● Es recomana l’ús de xancletes en la zona dels vestidors per higiene. 

 



 

 

 
 
Article 12. Activitats organitzades. 
 

● Les activitats programades tindran un horari que es donarà a conèixer en el tauló d’anuncis de l’entrada de la 
piscina. 

● Es destinarà un carrer per al nadament lliure, delimitada amb el material adequat. No obstant açò, amb 
caràcter excepcional, podrà suprimir-se el carrer de nadament lliure quan siga incompatible amb les activitats 
programades o l´aformament no ho permeta. 

● Els usuaris que es troben inscrits en alguna activitat programada atendran als consells i normes dels 
professors o monitors, respectant en tot moment la normativa vigent. 

●  Durant la celebració d'activitats, cursos, entrenaments i competicions, els carrers, instal·lacions o zones 
reservades per a aquesta fi no podran ser utilitzades per persones alienes a aquestes activitats. 

 
Article 13. Inclemències meteorològiques.  
 
Se suspendrà els serveis que es presta dins les instal·lacions de la piscina quan les causes meteorològiques ho 
aconsellen. Els usuaris no tenen dret a reclamar el retorn de l’entrada. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys 
causats per inclemències meteorològiques a persones o a llurs béns.  
 
Article 14. Infraccions. 
 

● Es consideren infraccions la realització d'activitats prohibides en aquesta Ordenança, així com qualsevol altra 
activitat que supose una actuació contrària a les més elementals regles d'ús i gaudiment de les instal·lacions. 
 

● Tindran la consideració d'infraccions molt greus: 
❖ La realització d'activitats en les instal·lacions de les piscines o instal·lacions esportives sense disposar 

d'autorització concedida per l'Ajuntament, quan aquesta autorització siga necessària de conformitat 
amb el que es disposa per aquesta Ordenança. 

❖ L’ incompliment de les condicions imposades en les autoritzacions quan es comprometa greument la 
seguretat o salut dels usuaris de les piscines o instal·lacions esportives. 

❖ La falta de compliment de forma conscient i deliberada de les disposicions establides en aquesta 
Ordenança, quan es comprometa greument la seguretat o salut dels restants usuaris de les piscines i 
instal·lacions esportives. 

❖ La resistència, coacció, amenaça, desacatament o qualsevol altra forma d'actuació exercida sobre el 
personal de les instal·lacions. 

❖ La sostració, deterioració o destrucció de qualsevol element de les instal·lacions. 
❖ La comissió en el termini de dos anys de dos o més infraccions greus, sancionades mitjançant 

resolució administrativa ferma. 
 

● Tindran la consideració d'infraccions greus: 
❖ Incomplir de forma reiterada les ordres o instruccions emanades del personal de les instal·lacions. 
❖ Els comportaments i actituds que atempten greument a la dignitat i el decòrum. 
❖ Els comportaments i actituds que pertorben o molesten de forma greu la tranquil·litat i comoditat 

dels restants usuaris. 
❖ L'incompliment de les condicions imposades en les autoritzacions quan no constituïsca infracció molt 

greu. 
❖ La comissió en el termini de dos anys de dos o més infraccions lleus, sancionades mitjançant 

resolució administrativa ferma. 
 

● Tindran la consideració d'infraccions lleus: 
❖  qualssevol violacions de les normes contingudes en aquesta Ordenança que, no estant tipificades 

com molt greus o greus, afecten al normal ús de les instal·lacions de les piscines o pertorben o 
molesten als seus usuaris. 

 
 
 
Article 15.Sancions. 
 

15.1 Seran sancionades quantes infraccions es cometen contra les disposicions d'aquesta Ordenança, dins 
dels límits previstos en l'article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

 
15.2 Les sancions per les infraccions tipificades en l'article anterior seran les següents: 

A) Infraccions molt greus: 
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- Multa fins a 3.000 euros. 
- Expulsió o prohibició d'accés al recinte de les piscines o instal·lacions esportives per un 

període de fins a dos anys. 
B) Infraccions greus: 
- Multa fins a 1.500 euros. 
- Expulsió o prohibició d'accés al recinte de les piscines o instal·lacions esportives per un 

període de fins a un any. 
C) Infraccions lleus: 
- Multa fins a 750 euros. 
- Expulsió o prohibició d'accés al recinte de les piscines o instal·lacions esportives per un 

període de fins a set dies. 
 

15.3 Per a la graduació de les respectives sancions es valoraran conjuntament les següents 
circumstàncies: 

a) Naturalesa de la infracció. 
b) Grau de perill per a les persones o béns. 
c) Grau d'intencionalitat. 
d) Reincidència. 
e) Gravetat del dany causat. 
f) Altres circumstàncies concurrents que s'estime oportú considerar. 

15.4  Les responsabilitats i sancions se substanciaran i executaran per via administrativa, d'acord amb la 
legislació reguladora del procediment administratiu comú. 

15.5  Les sancions seran independents de l'obligació de reparar el dany causat i de restituir el que 
s'haguera usurpat, així com d'altres responsabilitats en què haja pogut incórrer-se. 

 
Article 16. Accions civils i penals. 
 
Amb independència del règim disciplinari exposat anteriorment, l'Ajuntament podrà exercir les accions civils i penals 
davant la jurisdicció competent. 
 
Disposició final. Entrada en vigor. 
 
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i haja 
transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per remissió del que es disposa en 
l'article 70.2 de la mateixa. 
Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats recurs Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos explicats a partir de l'endemà al de la publicació 
d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa.  
  

SEGON: Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Valencia, durant un termini de 
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 

  
 

Fontanars dels Alforins, 21 de març de 2017. 
 

L’Alcalde-president 
 
 
 

Julio Biosca Llin 
 

 

 


