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REGLAMENT REGULADOR DE L’ESPAI JOVE, ÀREA 51 DEL MUNICIPI DE 
VALLROMANES 
 
Article 1.- Funcions de l’espai 
 
L’espai jove Àrea 51 del municipi de Vallromanes és un equipament públic de titularitat 
municipal, situat a Avinguda Can Galbany, s/n.  
 
La finalitat d’aquest espai es fomentar la trobada i convivència dels joves de 
Vallromanes, i com un espai de participació on es porten a terme activitats contínues, 
formació, etc. 
 
Els objectius de l’Àrea 51 recollits en el Pla Local de Joventut 2018-2021 són: 
 

- Ser un espai de referència pels adolescents i/o joves de Vallromanes  
- Fer de l’adolescent i/o jove el protagonista del seus procés educatiu i personal, 

i donar elements per a que siguin agents actius i crítics de les seves accions.  
- Acompanyar als joves i/o adolescents en el seu desenvolupament personal, 

social i emocional. 
- Desenvolupar i posar a l’abast recursos per a la promoció de la creació jove, la 

creativitat, i la descoberta de motivacions, aficions i/o interessos de d’una 
vessant artística, musical i audiovisual. 

- Donar resposta a demandes dels joves fent-los cor responsables en la 
implementació de les respostes. 

- Potenciar programes de relació intergeneracional per cohesionar la ciutat i fer 
possible la transmissió d’experiències, de valors i de coneixements entre la 
generació més gran i la més jove. Potenciar espais i activitats de trobada. 
Fomentar la participació i el relleu generacional amb les entitats i grups del 
municipi i comarca.  

- Informar i assessorar al jove en qualsevol àmbit: feina, educació i la salut. 
- Formar i capacitar al jove per preparar-lo pel món laboral des de l’emprenedoria 

i/o la recerca de feina. 
- Oferir alternatives d’oci, espais de relació, donar resposta a inquietuds, acollir 

iniciatives…generant des de la dinamització juvenil un espai atractiu on els 
adolescents i joves participin des de diferents nivells i graus d’implicació. 

- Tenir una visió global en relació adolescents i/o joves de Vallromanes.   
- Fomentar el treball en xarxa dels diferents serveis, entitats, i/o veïns/es. 
- Cal desenvolupar polítiques que facilitin i incentivin la participació de la joventut  

en els processos de presa de decisions que afecten la gestió dels recursos 
públics. 

 
Article 2. Usuaris 
 
La utilització d’aquestes instal·lacions està destinada bàsicament a joves a partir de 12 
anys que ja estiguin cursant la ESO, a 29 anys o per les activitats que es trobin 
relacionades amb el jovent del municipi. 
 
Article 3. Normes de funcionament del espai. 
 
Normes generals de convivència. 
1. Respectar la dignitat individual dels companys i les companyes, així com dels 
responsables del local. 
2. Respectar i seguir les indicacions de les persones responsables i de totes aquelles 
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persones que hi treballin (dinamitzadors/es, monitors/es, talleristes, personal de  
neteja, voluntaris i col·laboradors/es...).  
3. Mantenir les sales, els espais nets i de tenir cura de no malmetre el  material, el 
mobiliari i les instal·lacions. Quan un jove malmeti el mobiliari, l'equipament o les  
instal·lacions de l’espai jove o els espais del voltant, es farà càrrec del restabliment 
econòmic o material dels desperfectes ocasionats, així com de la seva neteja si fos 
necessari, i podrà ser motiu d'exclusió de les instal·lacions.  
4. Respectar els torns a l’hora d’utilitzar els jocs i els ordinadors, essent necessària la 
prèvia inscripció en un registre que tindran els responsables.  
5. Respectar els horaris establerts tant de l’espai com de les activitats que es proposin.  
6. En acabar les activitats, caldrà deixar l'equipament en les mateixes condicions amb 
les quals s'ha trobat.  
7. No es permet entrar a l’espai jova amb alcohol ni substàncies tòxiques. Tampoc es 
permet el consum de tabac, ni d’alcohol dins l’espai ni es permet la seva manipulació 
ni el consum d’altres tipus de tòxics dins de l’espai ni als seus entorns (15 metres).  
 
Horari: 
- L’horari de l’Area51 és:  
Estiu: dilluns a divendres de 17h a 21h.  
Tardor- hivern: dimecres a dissabte de 16:30 a 20:30h  
Primavera: dimecres a dijous de 16:30 a 20:30h, divendres i dissabtes de 17 a 21h.  
- L’Area51, fora del seu horari habitual no pot ser un espai per fer festes privades, ni 
seu de cap partit polític ni de cap entitat. Si que pot ser un espai per fer activitats 
extraordinàries i aula d’estudi nocturn sempre i quan estiguin acompanyats de 
monitors. 
 
Aquest horari es troba subjecte als canvis que siguin necessaris per aquelles activitats 
prèviament programades, per necessitat del servei o descans del personal. 
 
Article 4. Drets dels usuaris. 
 
- Utilitzar les instal·lacions i el material de l’Area51.  
- Els usuaris tenen dret a obtenir el carnet i rebre informació de les activitats via 
whatsapp i presencial.  
- Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats que no siguin aquestes ni es 
cediran a tercers seguint sempre la normativa vigent. 
- El primer carnet és gratuït, en cas de pèrdua, a partir del segon s’haurà d’abonar 
0,50€.  
- L’Àrea51 disposa de servei de fotocòpies i impressions Din-A4 en b/n i a color. Els 
cost és de 0,10€/u i 0,30€/u respectivament.  
- Es poden fer suggeriments i propostes, via whatsapp, presencial o a través de les 
assemblees que es fan trimestralment.  
- L’Area51 disposa de càmeres per la seguretat de totes i tots.  
 
Article 5. Deures dels usuaris 
 
- Complir íntegrament el present reglament regulador de l’espai. 
- Espai lliure d’homofòbia, agressions sexistes i racistes. L'Àrea51 vol ser un espai 
obert i respectuós amb la diversitat. Cal respectar la dignitat individual dels companys i 
companyes.  
- L'Àrea51 és un espai lliure de violència verbal i física.  
- L’Area51 és un espai lliure fum. No es permet el consum de tabac ni d’altres tipus de 
tòxics dins l’espai jove (inclou porxo i Chill-Àrea)  



  

3 

 

- A l'Àrea51 no es permet l'entrada ni el consum de begudes alcohòliques.  
- A l'interior de l’Area51 no es pot menjar, a excepció d’ocasions extraordinàries.  
- Si es troba algun objecte perdut a dins de l'Espai Jove, s'ha d'entregar a la persona 
responsable de l'equipament.  
- En cas de trencar algun joc o material de l’Area51, el responsable haurà de pagar 
econòmicament el seu cost.  
- L’armari dels jocs està obert a disposició de tothom, cadascú es farà responsable de 
tornar-lo al seu lloc i amb bon estat.  
- Els videojocs estan dividits en dos grups d’edat segons les recomanacions 
educatives; menors i majors de 16. Per tal de jugar als jocs de majors de 16 i no tenir 
l’edat s’haurà de portar una autorització del pare, mare o tutor legal que es facilitarà a 
l’Àrea51.  
 
Article 6. Infraccions i règim sancionador 
 
L’aplicació de sancions haurà de ser proporcional a la conducta del jove i contribuirà, 
en la mesura que això sigui possible, al manteniment i a la millora del procés educatiu. 
En el procés d’aplicació d’una sanció, la responsabilitat recau en tots els agents 
socials implicats: el propi jove, pares o tutors i responsables de l’espai jove. És 
necessària la intervenció coordinada de tots ells per tal de fer efectiu el compliment 
d’unes normes bàsiques de convivència i de funcionament d’un servei municipal. 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus i greus. 
 
Són infraccions o faltes lleus les següents:  
a) El no compliment de les normes de convivència o dels deures establertes en el 
present reglament. 
b) Actes d'incorrecció o desconsideració amb els dinamitzadors/es i/o companys/es.  
c) Fumar, consumir alcohol o altres tòxics dins de l’espai. 
d) Deteriorament lleu de les instal.lacions, del material d'aquest o dels objectes i les  
pertinences d'altres joves.  
e) Actes d'indisciplina, injúries i ofenses lleus contra els dinamitzadors/es i/o 
companys/es.  
 
Són infraccions o faltes greus 
a) Reiteració de les faltes lleus. 
b) Agressió física o psíquica contra qualsevol persona. 
c) La incitació sistemàtica a actuacions molt perjudicials per a la salut i la integritat 
personal dels companys/es. 
d) Consumir o promoure el consum de drogues dins de l’Espai. En el supòsit de que 
alguna infracció pogués ser constitutiva de delicte es donarà compte a l’autoritat 
judicial competent. 
e) Sostracció del material i el deteriorament greu d’aquest o de les instal.lacions.  
 
Les sancions aplicables seran les següents: 
 
Sempre que sigui possible es farà un avís verbal previ abans de considerar que s’ha 
comès una infracció. L'Educador/dinamitzador podrà fer fins a 3 avisos verbals al/s 
jove/s abans de considerar que s'ha comès una falta lleu.  
 
Per la comissió d'una falta tipificada com a lleu, l'educador/dinamitzador s'entrevistarà 
amb l'autor/s de l'esmentada falta i s'arribarà  a la confecció dels "pactes reparadors" 
amb  compromís verbal i/o escrit del jove a reparar els danys que hagi ocasionat, 
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demanda de disculpes, restitució del material etc, i la comunicació als responsables o 
tutors legals. 
 
Si es reitera la comissió de faltes lleus i/o s'incompleixen els pactes reparadors, el 
responsable de l’espai procedirà a la comunicació escrita als pares i/o tutors legals de 
l'autor/s a més d'entrevistar-se amb el jove/s i redissenyar amb ell/s la reparació dels 
danys. I es podrà suspendre el dret d’assistència entre 1 setmana i 1 mes. 
 
La reiteració de 3 avisos i/o l'incompliment dels pactes reparadors confeccionats pels 
responsables de l’espai, l'educador/a, i els pares  i/o tutors legals amb el jove/s, 
donarà lloc a la imposició d'una sanció de la suspensió del dret a assistència per un 
període d'entre 15 dies i 3 mesos amb el compromís escrit de reparació de danys. 
 
Per la comissió d'una falta tipificada com a greu, donarà lloc a la imposició d'una 
sanció de la suspensió del dret a assistència a l’Espai per un període d'entre 3 i 6 
mesos amb el compromís escrit de reparació de danys signat pel responsable de 
l’espai, els pares i/o tutors legals i el jove/s  autor/s dels fets imputats.  
 
La reiteració de faltes greus, donarà lloc a la imposició d'una sanció de la suspensió 
del dret a assistència a l’Espai per un període d'entre 6 mesos i 1 any amb el 
compromís escrit de  reparació de danys signat pel responsable de l’espai, els pares 
i/o tutors legals i el jove/s autor/s dels fets imputats.  
 
En el cas que no s’arribi a cap acord pel que fa als pactes reparadors, es podrà aplicar 
el dret d’admissió, pel termini que aplicant criteris de  proporcionalitat es decidís per la 
regidoria de  joventut.  
 
Article 7. Procediment sancionador  
La imposició de la sanció s'efectuarà prèvia audiència del jove i/o entitat responsable 
i/o dels  seus representants legals, els quals en el termini de deu dies podran 
presentar les al·legacions que considerin oportunes.  
 
A la vista d'aquestes actuacions l'instructor de l'expedient efectuarà la corresponent 
proposta  de resolució que contindrà la descripció dels fets, la identificació de les 
persones responsables, les infraccions que aquests fets puguin constituir, amb 
indicació de la normativa infringida i les sancions aplicables.  
 
La resolució de l'expedient i imposició de les sancions correspon a l'Alcalde o persona 
en qui delegui. La sanció es notificarà, a més de a l'interessat als tutors o 
responsables legals del jove en cas de ser menor d’edat.  
 
Contra la sanció imposada es podrà interposar recurs de reposició davant de l'Alcalde 
en el  termini d'un mes a comptar des de la notificació de la sanció.  
 
Disposició final. Entrada en vigor  
 
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 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.  
 


