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Núm. 11153
AJUntAment de FiGUeres 

Edicte d’aprovació definitiva del Reglament de la pista d’skate del Parc dels Olivars 

No havent-se presentat reclamacions contra l’aprovació inicial del Reglament de la pista d’skate del Parc dels Olivars, aprovat 
inicialment pel Ple en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2013, s’entén aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior 
acord i es procedeix a la seva publicació íntegra, tal i com estableixen 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 66 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 

Park urbà
Reglament d’ús, normes i recomanacions 

Títol primer. Disposicions generals

Article 1. Definició 
El park urbà és la superfície habilitada —com a conjunt de rampes i estructures de formigó— per a la pràctica esportiva de 
disciplines relacionades amb el patinatge (skate, rollers, scooters) i la bicicleta acrobàtica (BMX). No es contempla el seu ús 
per a altres activitats o esports que no siguin els que s’especifiquen en aquest punt.

Article 2. Horari
L’horari durant el qual se’n podrà fer ús és el següent: de dilluns a diumenge, de 9.00 h a 22 h. Respecteu el descans dels veïns 
i l’entorn del parc.

Article 3. Obligacions dels usuaris
És obligatori l’ús de casc. Cada usuari és responsable de col·locar-se correctament el casc i aquelles proteccions (colzeres, 
genolleres i guants) que consideri oportunes per tal de minimitzar els riscos de lesió i garantir la seva integritat. 

Article 4. Normes d’utilització de les instal·lacions
Respecteu els torns, les cues, els sentits de rotació i aquells sistemes d’organització que s’estableixin entre els usuaris. 
Cadascun dels elements que configura el parc no pot ser utilitzat per més d’una persona simultàniament. No està permès 
afegir obstacles o modificar cap dels elements existents.

Article 5. Prohibicions
1. No es pot ni menjar ni beure dins la pista, ni entrar-hi envasos de vidre o elements que puguin posar en perill la integritat 

dels usuaris. No es pot fer ús de la pista si no s’està en les condicions físiques i mentals adequades per a la pràctica de 
l’esport. Cada usuari ha de vetllar per la seva integritat i la dels altres.

2. Està prohibit enganxar cartells i publicitat als elements i parets de la pista. 

Article 6. Publicitat
Aquest reglament s’haurà de fer visible explícitament com a mínim en un rètol a prop de la pista. En aquest rètol, a part del 
reglament (de les normes d’ús), també s’hi inclouran dos missatges, un relacionat amb l’absentisme escolar i l’altre relacionat 
amb la conservació de l’espai públic.
El rètol també contindrà de forma visible els telèfons següents:
Telèfons d’interès:
Guàrdia Urbana: 972510111
Emergències: 112
Ajuntament de Figueres: 972032200

Títol segon. Règim sancionador

Article 7. Infraccions
L’incompliment de les disposicions que conté el reglament constitueix infracció administrativa i la vulneració de les 
prohibicions que s’hi estableixen, també. Les infraccions que disposa el reglament es qualificaran com a molt greus, greus o 
lleus.
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Article 8. Infraccions lleus
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:
No portar casc.
No respectar l’horari de tancament de les instal·lacions.
No respectar les normes establertes per a l’ús de les instal·lacions.
Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte.
No respectar el descans dels veïns i veïnes.
L’incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes per aquest reglament que no tingui atribuïda una altra 
qualificació.

Article 9. Infraccions greus
Realitzar grafits o pintades sense autorització.
Utilitzar la instal·lació sense la corresponent autorització amb fins lucratius.
Alterar l’ordre públic i el descans veïnal
La comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà falta greu. 

Article 10. Infraccions molt greus
Utilitzar o ocupar l’espai públic sense l’autorització corresponent i fer-hi qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar 
perill.
La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.

Article 11. Sancions.
Les sancions que s’imposaran als responsables de les infraccions seran les següents:
Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a un import màxim de 750 euros.
Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 750,01 a 1.500 euros.
Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de 1.500,01 a 3.000 euros.
La quantia de les multes recollides a l’apartat inferior és la que s’estableix amb caràcter general per infracció a la legislació 
de règim  local.
Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents:
La reiteració d’infraccions del mateix tipus.
La trascendència social dels fets.
La naturalesa del perjudici ocasionat.
La intencionalitat de la persona infractora.

Article 12. Responsabilitats.
Seran responsables directes de les infraccions d’aquest Reglament:
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 cas, en respondran els pares,les mares, els tutors, les tutores o 
aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació de 
indemnitzar els danys i perjudicis causats.

Article 13. Competència i procediment
El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú; el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, i el Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat. 
Les infraccions seran sancionades per l’alcalde. No obstant això, l’alcalde, en compliment de les prescripcions legals corresponents, 
podrà delegar la seva competència sancionadora en altres òrgans municipals. Així mateix, la competència sancionadora podrà 
ésser objecte de delegació en l’òrgan al qual, per desconcentració, se li atribueix competència per raó de la matèria.

Article 14. Prescripció de les infraccions i les sancions
Les infraccions i sancions recollides en el Reglament prescriuran en els terminis establerts en la normativa general de 
procediment administratiu: es a dir, les infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus en 2 anys i les 
lleus en 6 mesos a comptar des de la data de comissió de la infracció.
Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu, en el termini de 3 anys, les greus en 
el termini de 2 anys i les lleus en el termini d’1 any a comptar des de la data en què la resolució que imposa la sanció sigui 
definitiva en via administrativa.
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Article 15. Reparació del dany
1. Els presumptes responsables de les infraccions en un procediment sancionador podran reconèixer la seva responsabilitat 

en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient.
2. El reconeixement de la responsabilitat, quan s’acompanya de l’oferiment de dur a terme accions educatives per reparar 

el dany, com treballs voluntaris i/o cursos monogràfics, determinarà la possibilitat que l’instructor proposi a l’òrgan 
competent per sancionar el sobreseïment de l’expedient sancionador, un cop la persona infractora acrediti haver reparat 
davant la comunitat el dany ocasionat, amb la participació en cursos o realització de treballs de caràcter voluntari.

3. Aquesta mesura de sobreseïment no serà possible en supòsits que la persona responsable de la infracció sigui reincident en 
actituds qualificades com a infracció en el Reglament.

Article 16. Treballs voluntaris
1. Amb la finalitat de reparar, en la mesura que pugui, els danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a conseqüència 

d’una conducta incívica, l’òrgan competent per sancionar podrà condonar la sanció a canvi que la persona infractora es 
comprometi a desenvolupar treballs voluntaris en benefici de la resta de la comunitat o a reparar els danys causats per 
accions similars.

 Atès el caràcter voluntari d’aquests treballs, no seria considerada una sanció.

Figueres, 3 d’octubre de 2013 

Manuel Toro Coll
Alcalde accidental 


