REGLAMENT D’ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ SKATEPARK

Preàmbul
Aquest reglament pretén realitzar una regulació de la instal·lació com es el Skatepark. La finalitat d'aquest
reglament d'us no es altra que minorar els riscos de la practica d'aquest esport i millorar la seguretat de tots
els usuaris i les usuàries.
Article 1
El Skatepark es un parc construït de formigó amb propòsits recreatius, i que es fa servir per la practica
d'activitat física, dels skateboarding (patinatge amb monopatí), dels scooters freestyle (patinet estil lliure),
riders (bicicletes) i rollers (patins) amb la finalitat de practicar i desenvolupar aquestes tècniques.
Article 2
Als efectes del present reglament l'usuari serà tota persona física o jurídica que utilitzi el Skatepark ja sigui de
manera individual o be en el marc de programes esportius programats.
Article 3
L'entrada a la instal·lació serà lliure per a totes les persones a partir de vuit anys que hi vulguin accedir. Els
menors de 8 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.
Es la persona usuària, la responsable de la seva integritat física i de l’ús de la instal·lació.
Article 4
Els usuaris d'aquesta instal·lació, hauran de complir amb les següents obligacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esta totalment prohibit l’ús del parc com elements no propis de l'activitat que puguin causar danys a
les estructures o als usuaris o les usuàries.
Al ser una instal·lació oberta al públic i d'us lliure, qualsevol usuari haurà de posar atenció en l’ús
cívic i responsable de la instal·lació.
Es recomanable per l’ús del Skatepark tots els elements de seguretat propis d'aquesta activitat com
casc, genolleres, colzeres, canelleres.
A la pista nomes es podran utilitzar monopatins, scooters (monopatins amb manillar), bicicletes i
rollers (patins) qualsevol altra modalitat no esta permesa.
Queda totalment prohibida l'entrada d'aliments, begudes alcohòliques i envasos de vidre a la
instal·lació.
Esta prohibit fumar en la instal·lació
No s'admetran els comportaments violents o inadequats.
Els usuaris son els responsables de comunicar a l'ajuntament qualsevol tipus de dany durant
l’ocupació i us de l'espai.
Per la seguretat de tots es recomana: controlar en tot moment la velocitat, trajectòria i maniobres;
evitar parar-se a l’àrea de "patinatge" i mantenir l'espai lliure d'objectes.
Es prohibeix al personal no "patinador" que evolucioni per les estructures i les àrees de lliscament.

•

•
•
•
•
•

Cal respectar els diferents usos del Skatepark: bikers (ciclistes), scooters (patinadors amb
monopatins amb manillar), skaters (patinadors amb monopatí), i rollers (patinadors amb patins), a
tots ens agrada el mateix.
S'han de respectar els torns per evitar accidents.
En cas de condicions atmosfèriques adverses, l'usuari es l’únic responsable de valorar l'estat i
dificultat del Skatepark.
Esta prohibit l'entrada d'animals domèstics com gossos, fures i de tota mena.
Cal mantenir net l'espai, la brossa s'ha de dipositar en els contenidors destinats a aquest efecte.
Com a mesura de seguretat esta prohibit pintar les rampes.

Article 5
Es demanarà abandonar la pista, qualsevol persona que danyi la instal·lació. També se li podrà reclamar el
pagament del cost de la reparació.
L'Ajuntament es reserva el dret de limitar l’accés a les instal·lacions a aquelles persones o grups que de forma
reiterada demostrin manca de respecte cap als usuaris i les usuàries o les normes descrites en aquest
reglament.
Article 6
La instal·lació tindrà el següent horari: de 09.00h a 21.00h

Article 7
Es potestat de l'ajuntament el tancament temporal de la instal·lació per realitzar obres de manteniment,
practiques o cursos programats o una altra activitat que consideri oportuna l'Ajuntament.
Article 8
Qualsevol grup de joves, entitat social o esportiva que desitgi utilitzar la instal·lació per celebrar competicions,
practiques o cursos, ho haurà de sol·licitar mitjançant una instancia indicant el tipus d'activitat, horaris, dades
i tota la informació que es cregui necessària pel desenvolupament de l'activitat i el bon us de la instal·lació.
Article 9
L'incompliment de les obligacions que disposa aquest reglament, es considerarà una infracció que es
qualificarà com lleus, greus o molt greus i es sancionarà.
Article 10
Son infraccions lleus:
1. Les simples irregularitats o incompliments en l’observació de les normes i obligacions contingudes
en aquest reglament que no estiguin contemplades expressament com a greus o molt greus.
2. L’ús del parc com elements no propis de l'activitat que puguin causar danys a les estructures o als
usuaris i les usuàries.
3. L’ús incívic de la instal·lació.
4. Fumar en la instal·lació.
5. Els comportaments violents o inadequats.

No controlar en tot moment la velocitat, trajectòria i maniobres; parar-se a l’àrea de "patinatge" i no
mantenir l'espai lliure d'objectes.
7. Que personal no "patinador" evolucioni per les estructures i les àrees de lliscament.
8. No respectar els torns per evitar accidents.
9. L'entrada d'animals domèstics com gossos, fures i de tota mena.
10. Llençar brossa, fora dels contenidors destinats a aquest efecte.
11. Utilitzar les rampes com a tobogans i pintar les rampes.
6.

Son infraccions greus:
1.
2.

3.
4.

5.

La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
Tota acció o omissió que suposi l'incompliment o vulneració que no fomenti
garanteixi la convivència a l'espai públic i l’ús que regula el consum de begudes alcohòliques a la via
publica.
Desenvolupar un us especial o privatiu a la instal·lació sense la corresponent autorització
administrativa.
Tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament
discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfon, o de qualsevol altra condició
o circumstancia personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties
intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries.
Les actituds d'assetjament entre menors en l'espai públic. Estaran especialment perseguides les
conductes d’agressió o assetjament a menors realitzades per grups de persones que actuïn a la
instal·lació.

Son infraccions molt greus; la reincidència en la comissió d'infraccions greus.
Disposició final
Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i hagi transcorregut el termini que es preveu en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.

