
Assumpte: Normativa ús Skatepark
Expedient: 474/2019

DECRET D’ALCALDIA

ANTECEDENTS

1.  En  data  11  d’octubre  de  2018,  per  Junta  de  Govern  Local,  es  va  aprovar 
definitivament el document tècnic “ Memòria valorada de la instal·lació d’un Skatepark” 
redactat per l’Arquitecte Miquel Bonnin Sebastià, amb un pressupost d’execució per 
contracta que ascendeix a 49.573,78 € i 10.410,49 € d’IVA (total 59.984,27 €). 

2. A la  vista  que està  previst  a  curt  termini  la  recepció  de l’obra   i  la  posada en 
funcionament de la instal·lació, s’estima convenient per motius de seguretat , establir 
les següents normatives d’ús de la instal·lació:

2.1.  La finalitat  d’aquesta  normativa  d’ús no  és altra  que minorar  els  riscos de la 
pràctica d’aquest esport i millorar la seguretat de tots els usuaris i les usuàries.

2.2.  Als  efectes  d’aplicació  d’aquesta  normativa  d’ús,  s’entén  com  a  “usuari”  tota 
persona física o jurídica que utilitzi l’ Skatepark ja sigui de manera individual o bé en el 
marc de programes esportius programats.

2.3. 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. 
És  la  persona  usuària,  la  responsable  de  la  seva  integritat  física  i  de  l’ús  de  la 
instal·lació.

2.4. Els usuaris d’aquesta instal·lació, hauran de complir amb les següents obligacions:

 Està totalment prohibit l’ús del parc amb elements no propis de l’activitat que 
puguin causar danys a les estructures o als usuaris o les usuàries.

 No està permès afegir mòduls (rampes, baranes, taules, tanques) que puguin 
fer malbé les instal·lacions o que posin en perill la seguretat de l’usuari.

 Al ser una instal·lació oberta al públic i d’ús lliure, qualsevol usuari haurà de 
posar atenció en l’ús cívic i responsable de la instal·lació.

 És 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 està permesa.

 Queda  totalment  prohibida  l’entrada  d’aliments,  begudes  alcohòliques  i 
envasos de vidre a la instal·lació.

 Esta prohibit fumar a 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 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  utilitzi  les estructures i les àrees 
de lliscament.



 Quan l’usuari descansa, haurà d’abandonar l’àrea de pràctica esportiva per a 
no molestar a la resta de practicants. No està permès seure a les rampes.

 Cal  respectar  els  diferents  usos  del  Skatepark:  bikers  (ciclistes),  scooters 
(patinadors  amb  monopatins  amb  manillar),  skaters  (patinadors  amb 
monopatins) i rollers (patinadors amb patins).

 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 de l’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.

2.5.  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.

2.6. La instal·lació tindrà el següent horari: de 9:00h a 21:00 h.
De 9:00 a 22:00 h en època estival  (  de 
juny a setembre)

2.7. És 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.

2.8. 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.

Per tot l’exposat,

RESOLC

PRIMER. Aprovar la normativa d’ús per la instal·lació de l’Skatepark exposada en el 
punt segon dels antecedents d’aquesta Resolució.

SEGON. Donar publicitat de la present normativa d’ús, via publicació de les normes a 
la  web  municipal  i  la  seu  electrònica   i  que  s’instal.li  un  cartell  informatiu   a 
l’equipament amb un  recull de les normes principals.

TERCER. Donar trasllat del present acord al Departament de joventut, al Departament 
de comunicació i a l’àrea de serveis territorials per fer efectius el present acord. 

Ho decreta i signa l’alcalde, davant meu, la Secretària
Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.




	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Roda de Berà
	2019-03-22T13:43:32+0100
	Roda de Berà
	TCAT P PERE VIRGILI DOMÍNGUEZ - DNI 39672071S
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Roda de Berà
	2019-03-22T13:59:44+0100
	Roda de Berà
	CRISTINA ALTÉS JUÁREZ - DNI 39711086E (SIG)
	Ho accepto




