EDICTE.- Aprovació definitiva del Reglament d’ús del parc de patinatge i BMX de
l’Ajuntament del Masnou.

Aquest equipament és un espai públic de lliure accés destinat a la pràctica lúdica i
esportiva.
CAPITOL 1. DISPOSISICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
El present reglament té per objecte regular l’ús de la pista de patinatge i BMX i
minimitzar els riscos als seus usuaris i usuàries.
Article 2. Persones destinatàries
L’accés a l’espai de l’skatepark és lliure per a totes les persones a partir de 12 anys
que hi vulguin accedir. Els menors de 8 anys i fins als 11 anys hi han d’anar
acompanyats d’un adult que es faci càrrec de la seva supervisió i vigilància.
Els menors de 8 anys poden estar a les pistes sempre que vagin acompanyats d’un
monitor o monitora que faci classes individuals o grupals, així com escoles
especialitzades en monopatí (skateboarding), patinets (scooter freestyle), BMX i patins
(rollers).
La persona usuària és la responsable total de la seva integritat física i de l’ús que faci
de la instal·lació, així com dels danys que pugui produir a tercers o a les instal·lacions.
Es considera usuari o usuària tota persona física a títol individual o com a membre
d’una associació o col·lectiu.
L’skatepark és un espai públic d’ús lliure. En conseqüència, se n’ha de fer un ús cívic.
Cal respectar l’entorn i també les altres persones usuàries.
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Article 3. Instal·lacions
Aquesta instal·lació està ubicada al carrer de Pau Casals del Masnou.
El projecte d’ampliació de l’skatepark i de reparació dels mòduls existents va ser
aprovat per la Junta de Govern Local en data 22 de novembre de 2018 i compleix tots
els requeriments constructius i normatius d’una instal·lació d’aquest tipus.
Està construït amb criteris recreatius i es fa servir per a la pràctica d’activitat física de
les modalitats següents: monopatí, patinet, BMX i patins.
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MASNOU
PREÀMBUL
Aquest reglament pretén regular els usos de la instal·lació del parc de patinatge i BMX
del Masnou (conegut com l’skatepark, així d’ara endavant en aquest document),
disminuir els riscos de la pràctica dels esports que s’hi realitzen i millorar la seguretat
de totes les persones usuàries.

Data 8-7-2021

“REGLAMENT D’ÚS DEL PARC DE PATINATGE I BMX DE L’AJUNTAMENT DEL

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El text de l’esmentat Reglament es pot consultar a l’e-Tauler (pàgina web municipal) i
és el següent:

B

Un cop sotmès l’expedient a informació pública no s’han presentat al·legacions ni
reclamacions, de forma que l’acord d’aprovació del Reglament de referència ha
esdevingut definitiu.

A

El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 22 d’abril de 2021, va
aprovar inicialment el Reglament d’ús del parc de patinatge i BMX de l’Ajuntament del
Masnou.

Aquest espai no és una zona de recreació ni de passeig. És una zona destinada a la
realització dels esports esmentats.
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Article 5. Causes de tancament o restricció d'accés a la instal·lació
L’Ajuntament del Masnou pot restringir l’accés total o parcial a la instal·lació quan es
doni alguna de les circumstàncies següents:
-Davant una situació de perill o com a prevenció d’algun risc.
-Per realitzar-hi obres i/o millores.
-Per cessió de l’espai amb autorització prèvia de l'Ajuntament.
-Per la realització d'activitats pròpies de l'Ajuntament.
Núm. expedient: X2021004853
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Article 4. Normes generals
Els usuaris de l’skatepark l’utilitzen sota la seva responsabilitat i els menors de 12
anys, sota la responsabilitat d'un adult que es faci càrrec de la seva supervisió i
vigilància.
Queda prohibit l’ús de l’skatepark amb activitats no pròpies de la seva finalitat que
puguin causar danys a d’altres o a les instal·lacions.
Els usuaris en fan ús sota la seva pròpia responsabilitat. Per aquest motiu, tothom qui
utilitzi la instal·lació ha de tenir en compte el seu nivell i habilitats i és responsable d’un
mateix i dels danys que puguin esdevenir a tercers.
S’ha de fer un ús cívic i responsable de la instal·lació, tenint en compte que és una
instal·lació oberta al públic i d’ús lliure.
Es recomana en tot moment portar tots els elements de seguretat per a la pràctica,
com casc, genolleres, colzeres i canelleres.
No es pot realitzar la pràctica esportiva amb bicicletes i patinets sense protecció als
estreps i manillars.
A la pista solament es poden utilitzar monopatins, patinets, BMX i patins. Qualsevol
altra activitat no hi està permesa.
Per garantir la seguretat de la pràctica de l’activitat s’ha de controlar, en tot moment, la
velocitat, la trajectòria i les maniobres, i mantenir l’espai lliure d’objectes, així com
respectar els torns per evitar accidents.
En cas de condicions meteorològiques adverses, cal abandonar la pràctica de les
activitats, i és la persona que decideix continuar fent ús de la instal·lació l’única
responsable de la seva seguretat i la dels altres.
Queda prohibida l’entrada d’aliments, begudes alcohòliques i envasos de vidre a
l’skatepark.
Està prohibit fumar a la instal·lació.
No s’hi admeten els comportaments incívics, violents o inadequats.
Queda prohibit l’accés al recinte de qualsevol animal, encara que estigui lligat.
Està prohibida l’entrada de pilotes i joguines, així com lliscar per les rampes com si
fossin tobogans o elements de joc.
Està prohibit fer qualsevol classe de pintades, marques o expressions gràfiques o
artístiques, així com enganxar adhesius, en tot el recinte i el seu entorn, sense
autorització explícita de l’Ajuntament del Masnou.
Els acompanyats, visitants o espectadors han de situar-se en llocs on no entorpeixin
l’activitat dels usuaris ni la seva visibilitat, i no es permet estar dins la zona de rampes
(pistes).
Queda prohibida qualsevol conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així
com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista
o homòfob o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, sigui per
escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció
psíquica o física o altres conductes vexatòries.
Les persones usuàries poden comunicar qualsevol mena de desperfecte a l’espai
posant-se en contacte amb l'Ajuntament del Masnou mitjançant el correu electrònic
joventut@elmasnou.cat o trucant al telèfon 93 557 17 00.

A

CAPITOL 2. NORMATIVA D’ÚS GENERAL
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Són infraccions greus:
1. La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
2. Tota acció o omissió que suposi l'incompliment o vulneració d’aquest reglament, que
no fomenti o garanteixi la convivència a l'espai públic i l’ús que regula el consum de
begudes alcohòliques a la via pública.
3. Fer un ús especial o privatiu de la instal·lació sense la corresponent autorització
administrativa.
4. 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 circumstància personal o social, de fet, per escrit o de
paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física,
agressions o altres conductes vexatòries.
5. Les actituds d'assetjament entre menors a 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.
És una infracció molt greu la reincidència en la comissió d'infraccions greus.
Article 8. Caràcter positiu de les sancions
Núm. expedient: X2021004853
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Article 7. Infraccions i sancions
Són infraccions lleus:
1. Les simples irregularitats o incompliments en l’observació de les normes i
obligacions contingudes en aquest reglament que no estiguin previstes expressament
com a greus o molt greus.
2. L’ús del parc com a element no propi de l'activitat prevista i que pugui causar danys
a les estructures o als usuaris.
3. L’ús incívic de la instal·lació.
4. Fumar a la instal·lació.
5. Els comportaments violents o inadequats.
6. 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 les persones que no patinen s’estiguin a les estructures i les àrees de
lliscament.
8. No respectar els torns per evitar accidents.
9. L'entrada d'animals domèstics, com gossos i fures, entre d’altres.
10. Llençar brossa fora dels contenidors destinats a aquest efecte.
11. Utilitzar les rampes com a tobogans i pintar les rampes així com realitzar qualsevol
expressió artística sense autorització de l’Ajuntament.

Data 8-7-2021

CAPITOL 3. RÈGIM SANCIONADOR
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Article 7. Horari
La instal·lació té l’horari següent: de 9 a 22 h.

B

Article 6. Regulació de l’ús de l’espai
Qualsevol grup de persones usuàries o entitat social o esportiva que vulgui utilitzar les
instal·lacions per dur-hi a terme competicions, pràctiques o cursos ho ha de sol·licitar
mitjançant una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou,
almenys quinze dies abans de l’inici de l’activitat, indicant el tipus d’activitat, l’horari,
les dades de l’entitat i tota la informació que l’Ajuntament cregui necessària per a la
realització de l’activitat.
És potestat de l’Ajuntament cedir l’espai per a la realització de cursos, pràctiques o
alguna altra activitat que hagi estat sol·licitada per alguna entitat, institució o el mateix
Ajuntament.
La petició d’ús de l’espai amb caràcter privatiu respecte a la resta de persones
usuàries només és necessària quan l’activitat requereixi el tancament del recinte
perquè no és compatible amb l’accés d’altres persones usuàries.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquest reglament entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació del seu text
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sempre que hagi transcorregut
el termini que s’indica a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general i en compliment del previst en
l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, l’article 178
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i l’article 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
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Contra aquest acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós-administratiu,
davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest edicte, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les sancions, si es donen, han de tenir un sentit de caràcter més integrador i positiu
que no punitiu (tot i que no es descarta el punitiu). L'aplicació de les sancions ha de
ser l'últim recurs i han de cercar la millora de la conducta de la persona usuària des
d'un punt de vista educatiu.
En el procés d'aplicació d'una possible sanció, la responsabilitat recau en tots els
agents socials implicats: la mateixa persona usuària, pares, mares o tutors,
professionals (tècnics competents, serveis socials) i responsables polítics.
És necessària una implicació coordinada de tots aquests agents per tal de fer efectiu el
compliment d'unes normes bàsiques de convivència i de funcionament d’aquest servei
municipal. Abans d'aplicar qualsevol sanció es poden potestativament realitzar avisos
verbals.
Es tractarà d’un comunicat dirigit a la persona usuària o grups d'usuaris, amb l'objectiu
que comprenguin la importància de la infracció comesa i les seves conseqüències, i
se’ls sol·licitarà un canvi de conducta.
Es demanarà que abandoni la pista i no la faci servir a qualsevol persona que causi un
dany a la instal·lació.
En el cas que la persona implicada faci cas omís als avisos verbals i a la recomanació
i petició de no utilització de l’espai, i en el cas que potestativament s’hagi decidit fer-li
l’advertència, es podrà exigir (si és el cas) la reparació del dany a la persona
sancionada. L’Ajuntament del Masnou es reserva el dret de limitar l’accés a les
instal·lacions a aquelles persones o grups que de forma reiterada demostrin una falta
de respecte cap als usuaris o les normes descrites en aquest reglament d’ús.
La comissió d’una falta tipificada com a lleu dona lloc a una sanció de la suspensió de
l’ús de l'espai per part de l’infractor d'un a sis mesos amb el compromís escrit de
reparació de danys i el compromís de no reincidir en la infracció.
La comissió d’una falta tipificada com a greu dona lloc a una sanció de la suspensió
d’ús de l'espai per part de l'infractor de sis mesos a un any amb el compromís escrit de
reparació de danys i el compromís de no reincidir en la infracció. I si s’han produït
danys i desperfectes en l’espai es pot sancionar des de 150 euros fins a 600, de
manera que l’import sigui proporcional al cost dels desperfectes.
La comissió d’una falta tipificada com a molt greu dona lloc a una sanció de 601 euros
fins a 1.500, de manera que l’import sigui proporcional al cost dels desperfectes. En el
cas que s’hagin de reparar i/o abonar desperfectes materials superiors als imports
anteriors, l’Administració local pot valorar la possibilitat que l’usuari o usuària hagi de
fer-se càrrec de la reparació total o la substitució del bé. 6
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El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
22/06/2021
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