PROPOSTA DEL REGLAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL L’EIXAMPLA, DE LA
PLAÇA OLÍMPICS, 2).
1.- Aquest reglament té com a objectiu la regulació de la prestació del servei públic de La zona
esportiva municipal de l’Eixampla (en endavant ZEM Eixampla), de titularitat de l’Ajuntament de
Roda de Berà, així com les normes bàsiques d’utilització i funcionament d’aquestes
instal·lacions.
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. OBJECTE
1.1 L’objecte d’aquest Reglament és definir el conjunt de normes i procediments d’utilització de
les instal·lacions de la ZEM l’Eixampla.
Article 2. FINALITATS
2.1 Les finalitats a aconseguir són:
a) Informar a les persones que utilitzin les instal·lacions d’aquells aspectes que les
garanteixin una utilització segura i fiable.
b) Assegurar una conducta adequada de les persones usuàries i una bona convivència.
c) Assegurar el bon estat de conservació de les instal·lacions i dels equipaments.
d) Regular els drets i obligacions de tots els usuaris de les instal·lacions de la ZEM
l’Eixampla.
e) Determinar les normes generals d’utilització de les instal·lacions.
f) Establir un règim disciplinari aplicable a usuaris de les instal·lacions.
2.2 En cas d’existir llacunes o ambigüitats que pogués presentar la interpretació d’aquets
REGAMENT seran resoltes per representats de l’Ajuntament amb el consens de la Regidoria
d’Esports i si és el cas, amb l’empres concessionària.
Article 3. NORMES GENERALS
3.1 La condició d’abonat, la d’usuari, així com la del personal de la instal·lació, implica
l’acceptació de les normes d’aquets Reglament. El seu desconeixement no l’eximeix del seu
compliment ni de l’aplicació de sancions o responsabilitats quan procedeixin.
3.2 Tenen accés i dret d’ús al servei les persones usuàries, ja sigui a nivell particular o col·lectiu,
sempre que abonin el preu públic aprovat en l’Ordenança municipal corresponent per a la
prestació dels serveis en la ZEM l’Eixampla. No obstant això, es pot autoritzar l’ús especial del
servei a entitats i a col·lectius.
3.3 Tindrà la condició d’usuari de la ZEM l’Eixampla tota persona que accedeixi a les seves
instal·lacions mitjançant el pagament d’una entrada puntual o un abonament i d’acord amb les
pautes establertes en aquest Reglament.
3.4 Tanmateix tindran consideració d’usuaris col·lectius les persones vinculades als clubs
esportius legalment inscrits al registre de les associacions o entitats del municipi.

3.5 Els abonats i usuaris tenen dret a fer les reclamacions i suggeriments que creguin pertinents.
Amb aquesta finalitat es disposarà dels fulls de reclamació a la ZEM.
Article 4. TIPOLOGIA D’USUARIS I ABONATS
4.1 Tenen accés i dret d’ús al servei les persones usuàries, ja siguin a nivell particular o
col·lectiu, sempre que abonin les tarifes establertes i aprovades per l’Ajuntament.
4.2 USUARIS (NO ABONATS)
· Usuaris puntuals
· Usuaris només de piscina d’estiu
· Usuaris de pàdel, tennis i frontó
· Cursetistes de les activitats programades pel Departament d’Esports
· Usuaris de serveis complementaris o no esportius
· Espectadors o acompanyats
4.3 ABONATS
4.3.1 Són abonats de la ZEM l’Eixampla de Roda de Berà aquelles persones que abonin les
tarifes establertes i aprovades per l’Ajuntament.
4.3.2 S’extingirà la condició d’abonat quan s’esdevingui alguna de les causes següents:
a) Impagament de les quotes
b) Expulsió de per part de la Direcció indicant els motius de la baixa
4.3.3. Identificació dels abonats:
Cada abonat disposarà del seu carnet, personal i intransferible, que l’identificarà com a tal
davant del personal de la instal·lació. Aquest li podran sol·licitar que s’identifiqui amb el seu
carnet en qualsevol moment.
En cas de pèrdua del carnet, cal comunicar-ho el més aviat possible. La nova expedició
comportarà l’abonament de les despeses de reposició.
El préstec del carnet a una altra persona comportarà la seva intervenció, la sortida immediata de
la instal·lació de la persona que ha usat o ha intentat usar el carnet sense ésser-ne el titular, i
l’obertura d’expedient sancionador a l’abonat que l’ha cedit.
Article 5. HORARIS DE LES INSTAL·LACIONS
5.1 L’horari mínim d’obertura i tancament de les instal·lacions és el següent:
-

Estiu: De dilluns a diumenge de 9:00 a 22:00h
Hivern: De dilluns a divendres de 16:00 a 22:00h; Dissabtes i diumenges de 9:00 a
20:00 h.

5.2 L’Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, prèvia petició de l’empresa
concessionària, podrà ampliar l’horari establert en el punt anterior.

5.3 L’Ajuntament, prèvia proposta de l’empresa concessionària, pot fer tancar l’espai o tot el
servei per raons d’ordre intern o de seguretat, sempre que es consideri que es pot veure
afectada la integritat de les persones usuàries o que es poden produir danys en les
instal·lacions.
5.4 L’Ajuntament o l’empresa concessionària, pot limitar l’accés, segons horari i en funció de
l’aforament que hi hagi en el moment de l’entrada.
5.5 L’Ajuntament o l’empresa concessionària, pot modificar els horaris per motius puntuals o
imprevisibles.
5.6 És obligatori respectar els horaris de les diferents activitats.
6. NORMES DE CONDUCTA PER A ABONATS I USUARIS
6.1 L’Ajuntament o l’empresa concessionària no es responsabilitza de les pertinences ni objectes
perduts i oblidats a les instal·lacions esportives.
6.2 Els abonats i usuaris estaran obligats a:
a) Mantenir les normes de neteja i higiene.
b) Respectar i tenir cura de les instal·lacions que posa a la seva disposició provocades o
detectades en l’ús. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material
seran responsabilitat de l’abonat o usuari que els provoqui. Pel que fa als desperfectes
causats pels abonats o usuaris menors d’edat o incapaços, els responsable dels danys
causats serà qui en tingui assignada la tutela, guarda, pàtria potestat o custòdia, d’acord
amb les disposició al respecte del Codi civil.
c) Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta dels abonats/des i
usuaris/res, així com amb els treballadors i responsables de l’equipament.
d) Anar correctament vestit d’acord amb l’activitat que es pretén dur a terme a les
instal·lacions corresponents.
e) No destorbar la llibertat o el benestar dels abonats i usuaris, per la qual cosa no està
permès cridar, ni portar aparells musicals, ni córrer, ni tirar objectes ni practicar jocs ni
esports fora dels recintes especialment habilitats per a aquest fi o sota la supervisió d’un
tècnic esportiu de la instal·lació.
f) No entrar amb animals al recinte, tret gossos pigall.
g) No fumar en tot el recinte.
Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta determinarà l’amonestació verbal immediata
de l’abonat/da o usuari/a infractor/a pels treballadors de la instal·lació. Si d’infractor persisteix en
la seva actitud se’l convidarà a abandonar la instal·lació i es procedirà a l’obertura immediata de
l’expedient sancionador, d’acord amb el procediment establert en la legislació de procediment
administratiu comú. Aquestes mesures s’entenen sense prejudici de les possibles accions legals
que puguin prendre tant els abonats o usuaris afectats per la conducta de l’abonat o usuari
infractor, com la pròpia Direcció en els termes assenyalats en la Llei de l’esport i en aquest
Reglament.
7. NORMES SOBRE L’ÚS DELS ESPAIS ESPORTIUS
7.1 NORMES D’ÚS DELS ESPAIS EN GENERAL

1. No es permet entrar vestit de carrer, amb el torn nu o amb calçat inadequat per la zona
de pràctica esportiva. Per fer activitat física, cal utilitzar roba i calçat adequats per a cada
cas.
2. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva.
3. No es permet menjar, consumir xiclets o fruits amb closques, ni entrar al recinte amb cap
tipus d’envàs de vidre. Hi ha un espai expressament reservat per menjar i beure.
4. Cal utilitzar les papereres per dipositar-hi les deixalles.
5. Les persones usuàries del servei han de respectar als altres usuaris/es, el material i la
programació horària dels espais. La Direcció farà públic un quadre d’horaris d’activitats
programades per a cada espai.
6. No es pot interferir o ocupar els espais on s’estan fent altres activitats.
7. No es permet jugar a pilota en la zona en la zona de passadissos, vestidors, bar,
terrassa, etc.
8. En cas de trobar-se malament, cal avisar immediatament a qualsevol treballador/a de la
instal·lació.
9. En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, o altres
malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, cal avisar el personal monitor o
socorrista i anar sempre acompanyat.
10. No es permet fer cap tipus de joc o activitat perillosa, com pot se córrer, saltar,
empènyer, enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
7.2 PISCINA
a) Abans d’entrar a l’aigua és obligatori dutxar-se en qualsevol de les dutxes habilitades en
el recinte de la piscina.
b) És obligatori l’ús del banyador i de les sabatilles de bany.
c) No està permès menjar, ni entrar objectes de vidre, ni begudes, ni fumar al recinte de la
piscina.
d) No està permès banyar-se amb ferides obertes, afeccions de la pell o malalties
contagioses.
e) Queda expressament prohibit l’ús d’aparells musicals que propaguin el so a l’ambient
exterior.
f) S’han de respectar els espais delimitats per a cursets i altres activitats.
g) Cal circular caminant per la platja de la piscina evitant córrer o donar-se empentes.
h) Cal complir les normes i els consells donats pels monitors i socorristes.
i) Els menors de 12 anys han d’entrar a la piscina (o platges) acompanyats d’un adult
(major de 18 anys).
j) Cal respectar els horaris d’utilització corresponent.
k) No es permet l’entrada amb calçat i/o roba de carrer.
7.3 PISTA DE PÀDEL
7.3.1 NORMES D’ÚS PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISTA DE PÀDEL CONDICIONS DE
CONSERVACIÓ DE LES PISTES.

a) Les pistes de pàdel són d’ús exclusiu per a la pràctica d’aquest esports. Tant les pilotes
com les pales hauran de ser les apropiades per pàdel.
b) Hi podran jugar tant les persones abonades com els usuaris, segons el preus públics
aprovats a les ordenances municipals
c) Els menors de 14 anys sols podran accedir-hi si juguen amb altres practicants adults o
estan realitzant un curs organitzat pel departament d’esports de l’ajuntament o el
concessionari.
d) Els usuaris i/o abonats han de seguir les observacions i requeriments del personal del
servei.
e) Dins de la pista només es permetrà l’entrada estricte dels/les usuaris/es de la reserva.
f) Abans d’accedir a les pistes, els/les usuaris/es hauran d’eliminar tot tipus de restes de
terra, fang o qualsevol altre tipus que puguin dur al calçat. Igualment, en sortir de la pista
no deixaran cap tipus d’utensilis, ampolles, pots de pilotes, bosses, etc...L’ajuntament o
l’empresa gestora no es farà responsable d’aquells objectes descuidats a les pistes, com
de les pilotes que hagin pogut caure fora de la zona de joc.
g) Si el/la usuari/a observa alguna anomalia o desperfecte a les instal·lacions, ho haurà de
notificar a la recepció de la mateixa.
h) Dins de les pistes resta totalment prohibit fumar ni introduir cap tipus d’aliment.
i) En cas de necessitat, L’ajuntament o l’empresa gestora (amb l’acceptació de
l’ajuntament) podrà reservar, o suspendre, la utilització de les instal·lacions per la
celebració de qualsevol esdeveniment esportiu o activitat que sigui necessària, així com
per tasques de manteniment.
j) Tots els usuaris i/o abonats han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions.
L’incompliment de les normes d’utilització podrà suposar l’expulsió de les instal·lacions.
7.3.2 NORMES PER A LA UTILITZACIÓ I LES RESERVES DE LA PISTES DE PÀDEL.
a) Els jugadors han d’entrar a la pista amb indumentària esportiva adequada per a la
pràctica del pàdel.
b) Per fer ús de les pista de pàdel podrà fer-se una reserva, com a màxim amb una
setmana d’antelació.
c) Els partits són d’una hora. En cas que s’utilitzi la pista més d’una hora, s’haurà d’abonar
el temps extra segons els preus públics aprovats. No obstant, aquesta opció només és
viable si no hi ha altres jugadors esperant ocupar la pista.
d) Per fer la reserva serà necessari aportar les dades, com a mínim, d’un dels usuaris que
faran ús de la instal·lació reservada, en concret, nom i cognom, telèfon de contacte. No
es pot reservar la pista en nom de terceres persones.
e) Les reserves són intransferibles. Els usuaris que tenen reserva de pista i no l’ocupen en
els 10 primers minuts de l’hora reservada, perden tot el dret a utilitzar-la i el preu abonat,
si s’escau. Això permetrà que altres persones la puguin utilitzar prèvia reserva.
f) L’anul·lació reiterada o no presentació en les reserves efectuades pot ser motiu de
sanció econòmica per a les persones que han fet la reserva.
g) Els practicants, en el moment de fer la reserva, manifesten ser aptes per a la pràctica de
l’activitat física i esportiva.
7.4 PISTA DE TENNIS I FRONTÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Les pistes de tennis i frontó són d’ús exclusiu per la pràctica d’aquest esports.
És imprescindible utilitzar roba i calçat propi per aquest tipus d’instal·lacions.
Està prohibit menjar dins les pistes, tirar a terra restes de begudes etc.
Fer mal ús de les instal·lacions pot comportar l’expulsió de les mateixes.
L’import del lloguer i de la llum s’abonaran abans de començar a jugar.

f)

Per fer ús de les pistes podrà fer-se una reserva, com a màxim amb una setmana
d’antelació.
g) Els partits són d’una hora. En cas que s’utilitzi la pista més d’una hora, s’haurà
d’abonar el temps extra segons els preus públics aprovats. No obstant, aquesta
opció només és viable si no hi ha altres jugadors esperant ocupar la pista.
h) Per fer la reserva serà necessari aportar les dades, com a mínim, d’un dels
usuaris que faran ús de la instal·lació reservada, en concret, nom i cognom,
telèfon de contacte. No es pot reservar la pista en nom de terceres persones.
i) Les reserves són intransferibles. Els usuaris que tenen reserva de pista i no
l’ocupen en els 10 primers minuts de l’hora reservada, perden tot el dret a
utilitzar-la i el preu abonat, si s’escau. Això permetrà que altres persones la
puguin utilitzar prèvia reserva.
j) L’anul·lació reiterada o no presentació en les reserves efectuades pot ser motiu
de sanció econòmica per a les persones que han fet la reserva.
k) Els practicants, en el moment de fer la reserva, manifesten ser aptes per a la
pràctica de l’activitat física i esportiva.
7.5 ZONA TIR AMB ARC
La zona de Tir amb Arc s’utilitzarà per les associacions o entitats autoritzades i per persones
amb la llicència federativa en vigor.
a) Totes les persones que tirin a l’arc, hauran de presentar la llicència federativa en vigor a
la persona responsable del complexa esportiu.
b) Per fer la reserva serà necessari aportar el nom de la persona responsable del grup que
faci ús d’aquestes instal·lacions, en concret, nom, cognoms i telèfon de contacte.
c) No es pot reservar la pista en nom de terceres persones.
d) Fer mal ús de les instal·lacions, pot comportar l’expulsió de les mateixes.
e) Els practicants, en el moment de fer la reserva, manifesten ser aptes per a la pràctica de
l’activitat física i esportiva.
f) Només s’autoritzarà la pràctica de Tir amb arc sense llicencia als alumnes inscrits als
campus esportius que s’organitzin dins del complex esportiu i sempre sota la supervisió
del persona de monitoratge corresponent.
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NORMES D’ÚS PER ALS ESPAIS NO ESPORTIUS

8.1

VESTIDORS
1.
2.
3.
4.
5.

Després de la dutxa, cal eixugar-se a la zona de dutxes.
El temps de dutxa serà l’estrictament necessari per no malbaratar l’aigua.
Per qüestions d’higiene no està permès depilar-se, afaitar-se o tenyir-se.
No està permès utilitzar productes higiènics envasats de vidre.
És obligatòria la utilització de les papereres, i no s’han de llençar ampolles ni
altres envasos al terra.
6. Està prohibit menjar dintre dels vestidors.
7. Si l’usuari observa qualsevol anomalia en l’equipament ho haurà de comunicar al
personal de manteniment o de recepció.
8. S’habilitarà una zona de taquilles en la que els usuaris podran deixar les seves
pertinences mentre estiguin fent ús de les instal·lacions esportives. En tot cas, la
Direcció no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin perdre als
vestidors i es recomana no portar-ne.

ARTICLE 9. ZONA SOCIAL (BAR).
1. És un espai per gaudir-ne els/les abonats/des, els/les usuaris/res puntuals i els ciutadans
i les ciutadanes en general.
2. Els equips de televisió i vídeo només els pot manipular personal de la instal·lació.
3. No es pot portar menjar ni beguda de l’exterior, excepte a l’espai habilitat a la efecte a la
terrassa.
ARTICLE 10. FARMACIOLA
10.1 La zona esportiva està equipada amb una farmaciola i un espai habilitat per atendre les
primeres cures en cas de produir-se alguna petita lesió als usuaris de les instal·lacions. La
farmaciola està proveïda de l’equipament necessari per fer la primera cura, d’acord amb el que
estableix el Reglament sanitari de piscines d’ús col·lectiu.
10.2 En cas que la gravetat de l’accident faci necessària la visita d’un especialista serà evacuat
al centre hospitalari més proper.
10.3 L’accés a la farmaciola serà exclusiu per al personal de la instal·lació, que acompanyaran la
persona que necessiti aquest servei.
ARTICLE 11. ALTRES INFORMACIONS
1. L’incompliment d’aquesta normativa pot suposar la baixa momentània o definitiva
de l’abonat i/o usuari, la prohibició puntual o definitiva de l’ús de les seves
instal·lacions.
2. Els usuaris o abonats seran responsables dels desperfectes i/o danys que puguin
ocasionar a la instal·lació i/o al material i hauran d’abonar l’import de la seva
reparació o reposició.
3. El Complex Esportiu de la Zona Esportiva Municipal Eixample no es
responsabilitza dels objectes perduts, robats o extraviats.
4. El Complex esportiu tampoc es fa responsable de les possibles lesions o ferides
que els usuaris puguin sofrir durant la pràctica de l’activitat física esportiva o
mentre estiguin dins del recinte, tret que les mateixes sigui conseqüència directe
d’un defecte de les instal·lacions o un defectuós estat de conservació.
5. El Complex esportiu no es fa responsable dels problemes de salut que puguin
patir els abonats o usuaris, recomanant en tot cas una pràctica de l’esport
adequada a l’estat de salut de cada usuari. Seran els usuaris els responsables de
valorar, fins i tot, amb les revisions mèdiques pertinents, el seu estat de salut i la
seva idoneïtat per a la pràctica de l’esport abans d’utilitzar les instal·lacions.
ARTICLE 12. RÈGIM DISCIPLINARI
12.1 Infraccions. L’incompliment de les obligacions i prohibicions contingudes en aquest
Reglament constitueix infracció administrativa. Les infraccions tipificades en aquest Reglament
es qualifiquen de lleus, greus i molt greus.
12.2. Infraccions lleus. Són infraccions lleus:
a) L’incompliment de les obligacions regulades en aquest Reglament relatives al bon ús dels
equipaments esportius, instal·lacions i mobiliari, quan no comporten danys a aquests.
b) La negativa a sotmetre’s al control dels accessos i/o a mostrar l’acreditació de la condició
d’usuari.

c) L’incompliment del pla d’usos i/o l’horari de funcionament dels equipaments.
d) La negativa a seguir les instruccions i indicacions del personal del servei en relació amb
l’ús correcte dels equipaments i el funcionament de les activitats.
e) L’incompliment de la normativa relativa a la comunicació dels usuaris integrants d’un
col·lectiu.
f) Els incompliments de les condicions establertes com a obligatòries en la normativa
específica d’ús dels diferents espais esportius i elements dels equipaments.
g) La resta de vulneracions, conculcacions o inobservances de les prohibicions o de les
obligacions contingudes en el present Reglament i que no estiguin tipificades com a
infraccions greus o molt greus.
12.3. Infraccions greus. Constitueixen infraccions greus les següents:
a) Incomplir les obligacions regulades en aquest Reglament relatives al bon ús dels
equipaments esportius, instal·lacions i mobiliari, quan comportin danys a aquests.
b) Faltar al respecte a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei en els
equipaments.
c) Negar-se a abandonar l’equipament, quan ho requereixi el personal, per haver incomplert
aquest Reglament o qualsevol altra normativa vigent d’aplicació.
d) Utilitzar l’equipament, de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per a les
quals s’ha concedit l’autorització.
e) Incomplir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament dels equipaments quan comporti
afectació a la resta d’usuaris o al servei.
f) Utilitzar els equipaments d’un col·lectiu amb persones diferents de les que consten en la
relació autoritzada.
g) Accedir als equipaments sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona.
h) Incomplir la normativa d’accés de menors d’edat als equipaments esportius.
i) Realitzar actes, comportaments o conductes establerts com a no permesos en la
normativa específica d’ús dels diferents espais esportius i elements dels equipaments.
j) Les infraccions que, tipificades com a lleus, causin danys greus als equipaments,
perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no es
trobin qualificades de molt greus.
k) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.
12.4. Infraccions molt greus. Són infraccions molt greus les següents:
a) Proferir insults i/o amenaces a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei en els
equipaments.
b) Realitzar activitats o utilitzar l’equipament esportiu per a activitats col·lectives diferents
d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.
c) Utilitzar els equipaments esportius per a finalitats distintes a les esportives, sense
l’autorització corresponent.
d) Dur a terme activitats prohibides en el Reglament quan aquestes siguin susceptibles de
generar un rendiment econòmic.
e) Les infraccions tipificades com a greus quan causin danys greus als equipaments,
perjudicis greus a altres usuaris/àries o pertorbin greument la marxa dels serveis.
f) Reincidir en la comissió d’infraccions greus.
ARTICLE 13. SANCIONS
13.1 Les sancions que s’imposaran a les persones responsables de les infraccions seran les
següents:

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 750 euros
i poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les instal·lacions per un termini
màxim d’1 mes.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 751 euros fins a 1.500 euros i
poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les instal·lacions per un termini de
1 mes i 1 dia fins a 1 any.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 1.501 euros fins a 3.000 euros i
poden portar aparellada la suspensió del dret d’ús de les instal·lacions per un termini d’1
any i 1 dia fins a 5 anys.
La sanció accessòria de suspensió del dret d’ús dels equipaments esportius comporta la
impossibilitat de gaudir de la condició d’usuari dels equipaments esportius en la condició i
extensió que motivadament es reculli en la resolució sancionadora. Tanmateix, l’autoritat que
incoa l’expedient sancionador, motivadament, pot acordar com a mesura cautelar la suspensió
del dret d’ús dels equipaments esportius.
13.2. Criteris per a la graduació de les sancions
Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els criteris següents:

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La transcendència social dels fets.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa
naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
e) la bona o mala fe dels infractors.
f) el benefici il·lícit obtingut amb la comissió de la infracció.
13.4. Responsabilitats

1. Són responsables directes de les infraccions a aquest Reglament:
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels
supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat.
En aquest darrer cas, en responen els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles
persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
b) Les entitats o les persones responsables de l’usuari, quan l’infractor realitza l’activitat
formant part d’un col·lectiu, són també responsables de les infraccions que aquella persona
realitzi.
c) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció,
d’acord amb allò que s’estableix a la legislació vigent, són també responsables, juntament
amb la persona infractora.
d) Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un dret
que se’ls ha concedit, cometen una de les infraccions especificades en aquest Reglament.
2. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no
eviten, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats als EEM.
13.5. Competència i procediment

1. La incoació i la resolució de l’expedient sancionador correspon a l’alcalde. No obstant això,
podrà delegar aquesta competència sancionadora en altres òrgans municipals, d’acord amb el
que preveu la legislació vigent.
2. El procediment sancionador aplicable és el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del

procediment administratiu comú i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el
procediment sancionador a aplicar pels òrgans de la Generalitat de Catalunya.
13.6. Prescripció de les infraccions i de les sancions

1. Les infraccions tipificades en el present Reglament, que no tenen un termini específic de
prescripció de conformitat amb la legislació sectorial, prescriuen en els terminis establerts en
la normativa general de procediment administratiu, és a dir: les infraccions molt greus
prescriuen en el termini de tres anys, les greus en el termini de dos anys i les lleus en el
termini de sis mesos.
2. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar-se des del dia en què la
infracció s’ha comès.
3. Les sancions previstes en el present Reglament, que no tenen un termini específic de
prescripció de conformitat amb la legislació sectorial, prescriuen en els terminis establerts en
la normativa general de procediment administratiu, és a dir: les sancions molt greus
prescriuen en el termini de tres anys, les greus en el termini de dos anys i les lleus en el
termini de sis mesos.
4. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar-se des del dia següent a
aquell en què adquireix fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Els preceptes d’aquest reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
expresses d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i Reglamentaris de què porten causa.
Segona. Les normes contingudes en aquest reglament poden ser modificades per l’Ajuntament,
amb la finalitat d’adequar-les a la realitat social del moment.
Tercera. S’autoritza a la Comissió de Seguiment per a dictar totes les instruccions que siguin
necessàries per al desenvolupament i l’aplicació d’aquest reglament.

Roda de Berà, febrer de 2018

