
REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE 
L’SKATEPARK

CAPÍTOL PRELIMINAR
Exposició de motius i definició

El reglament d’ús de l’Skatepark s’estableix per tal de definir i 
regular  la  utilització  d’aquestes  instal·lacions  esportives 
municipals.

L’Skatepark està instal·lat a la via pública, ubicat a l’Avinguda 
Catalunya S/N, i és de propietat municipal igual que els objectes i 
béns mobles instal·lats de manera permanent en l’espai.

CAPÍTOL I
Normes generals

L’Skatepark  està  únicament  destinat  a  la  realització  dels 
següents esports: 

1. Skateboarding (patinatge amb monopatí) 
2. Scooter freestyle (monopatí amb manillar) 
3. BMX riders (bicicleta BMX) 
4. Rollers (patins). 

Les instal·lacions seran utilitzades amb la finalitat de practicar i 
desenvolupar aquests esports i tècniques.

Els efectes d’aquesta normativa serà per a tota persona física o 
jurídica que utilitzi l’espai, ja sigui de forma individual com en el 
marc  de  programes  esportius  programats  per  entitats  o  pel 
consistori.

CAPÍTOL II
Sobre la responsabilitat civil

Els individus que usin les instal·lacions del Skatepark ho fan sota 
la seva pròpia responsabilitat. Per aquest motiu, tothom que usi 



la instal·lació serà responsable d’ell mateix i dels danys que es 
puguin esdevenir. 

CAPÍTOL III
Normes específiques d’ús i drets i deures dels usuaris

1. Al  costat  de  l’Skatepark  s’instal·larà  un  plafó  informatiu 
amb les següents indicacions:

a) Per  la  vostra  seguretat,  utilitzeu  el  casc  i  les 
proteccions.

b) Respecteu l’espai mantenint les instal·lacions netes.

c) Aviseu a l’Ajuntament si hi ha qualsevol desperfecte 
en l’espai.

d) Respecteu el descans dels veïns a partir de les 22h.

e) En cas d’accident greu, aviseu el 112.

f) Els  usuaris  de  l’Skatepark  ho  fan  sota  la  seva 
responsabilitat.

g) Podeu trobar la normativa de l’Skatepark a la web de 
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Malavella 
www.caldesdemalavella.cat

2. L’Skatepark  és  un  espai  públic  i  d’ús  lliure,  per  tant, 
qualsevol  usuari/a  haurà  de  posar  atenció  a  l’ús  cívic  i 
respectuós de l’entorn. 

3. No es poden portar a terme altres activitats o esports que 
no  siguin  les  especificades  en  el  CAPÍTOL  I  d’aquest 
reglament d’ús. 

4. Els menors de 12 anys cal  que vagin acompanyats d’un 
adult, el qual se’n farà responsable.

5. Cal tenir en compte el propi nivell i habilitats, i vigilar amb 
l’estat de les instal·lacions en cas de pluja o mal temps.

http://www.caldesdemalavella.cat/


6. Es  recomana  l’ús  del  casc  i  totes  les  proteccions  de 
seguretat propis (genolleres, colzeres, canelleres...).

7. Cal  controlar  la  velocitat,  la  trajectòria  i  les  maniobres, 
evitar parar-se a l’àrea de patinatge i mantenir l’espai lliure 
d’objectes. Cal estar més atents quan hi hagi molta gent. 

8. Es recomana no fer ús de l’Skatepark en solitari.

9. No es permet utilitzar les rampes com a tobogans.

10. No es permet pintar les rampes ni trencar el material 
de l’Skatepark per a garantir la seguretat dels usuaris/es.

11. No  es  permeten  l’entrada  d’aliments,  begudes 
alcohòliques i envasos de vidre a la instal·lació. 

12. No es permet l’entrada d’animals per a garantir unes 
instal·lacions netes.

13. No  es  permeten  els  comportaments  violents  o 
inadequats.

14. Els  usuaris/es  són  responsables  de  comunicar  a 
l’Ajuntament  qualsevol  tipus  de  desperfecte  en  l’espai, 
posant-se  en  contacte  amb  l’Àrea  de  Joventut: 
calaromana@caldesdemalavella.cat o 972 48 02 66.

15. És potestat de l’Ajuntament el  manteniment de les 
instal·lacions i la realització d’obres si s’escau.

CAPÍTOL V
Regulació de l’ús de l’espai per entitats o institucions

Qualsevol  grup  de joves,  entitat  social  o  esportiva  que vulgui 
utilitzar les instal·lacions per a celebrar competicions, pràctiques 
o cursos, ho haurà de sol·licitar mitjançant instància a les oficines 
d’atenció  al  ciutadà  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Malavella, 
almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, indicant el tipus 

mailto:calaromana@caldesdemalavella.cat


d’activitat,  horari,  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 propi Ajuntament.

CAPÍTOL IV
Infraccions i sancions

En la utilització de l’Skatepark es respectarà i serà d’aplicació el 
que disposa Ordenança general de convivència i ús dels espais 
públics de Caldes de Malavella.

Es demanarà abandonar la pista a qualsevol persona que dany la 
instal·lació. D’acord amb l’article 140 de l’Ordenança General de 
Convivència i ús dels espais públics de Caldes de Malavella, es 
podrà sancionar a les persones que no facin un ús correcte de 
l’espai.  D’acord  amb  l’article  147  de  l’Ordenança  General  de 
Convivència i ús dels espais públics de Caldes de Malavella,  es 
podrà exigir la reparació del dany a la persona sancionada.

L’Ajuntament  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 els usuaris/es o les normes 
descrites en aquest reglament d’ús.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de 
la  publicació  del  seu  text  íntegre  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Província  de Girona,  sempre que hagi  transcorregut  el  termini 
que s’indica a l’article 65.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de la 
reguladora de bases de règim local.

DILIGÈNCIA

  



Per  a  fer  constar  que  ha  quedat  elevat  a  definitiu  el  Reglament  municipal  
regulador de l’ús de l’Skatepark. 

  

En dono fe.

    

Caldes de Malavella,  30 / gener / 2016.

  

  

Secretaria Interventora,

  

  

Signatura: Maria Casadevall Viñas.
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