“REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE DE EDUCACIÓN
VIARIA-PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO (PEV) DO CONCELLO DE FENE
TÍTULO I: OBXECTIVO E FINALIDADE DO PARQUE
Artigo 1.º.
O presente Regulamento ten por obxecto a regulamentación do funcionamento
do Parque de Educación Viaria-Parque Infantil de Tráfico, do que é titular este
Concello quen, á súa vez, se encarga do seu control e vixilancia.
Artigo 2.º.
A Dirección Xeral de Tráfico, a través da súa Xefatura Provincial da Coruña,
poderá comprobar o uso educativo das instalacións, así como dos métodos de
ensino que nelas se empreguen e poderá facerlle ao Concello as observacións
que estime pertinentes en orde á boa marcha do devandito Parque Infantil de
Tráfico.
Artigo 3.º.
Entenderase como Parque de Educación Viaria-Parque Infantil de Tráfico do
Concello de Fene a instalación fixa constituída por unha aula para un máximo
de 25 alumnos/as equipada con medios audiovisuais axeitados para dispensar
clases e realizar obradoiros así como por un circuíto con viarios e reprodución
de situacións de circulación, que contén todos aqueles elementos de
ordenación e regulación do tráfico, así como equipamentos de vehículos que
non poderán ser outros que bicicletas, triciclos, ciclomotores e karts eléctricos e
a pedais adaptados ao ensino da educación viaria, e cun exclusivo fin
educativo

en

aplicación

dos

programas

que

se

determinen

regulamentariamente polos órganos competentes.
Artigo 4.º.
O Parque de Educación Viaria-Parque Infantil de Tráfico do Concello de Fene
atópase situado na parroquia de Barallobre, lugar do Ramo, antiga estación de
RENFE.
Artigo 5.º.
A) OBXECTIVOS XERAIS:
a) Facilitar e promover a formación relativa sobre seguridade viaria ás persoas
usuarias do parque.
b) Completar e ampliar a formación e contidos de seguridade viaria que as
persoas usuarias do parque recibiron noutras institucións ou por outros medios.

c) Facilitar ás persoas usuarias do parque os medios prácticos necesarios para
integrar e contextualizar coñecementos e condutas adecuadas e seguras.
d) Favorecer e fomentar a convivencia respectuosa, educada e cívica das
persoas usuarias do parque nas vías públicas.
e) Promover e fomentar no ámbito municipal comarcal, provincial, autonómico e
estatal; actividades, xornadas e eventos que faciliten o coñecemento desta
materia.
B) OBXECTIVOS ESPECÍFICOS.
a) O monitorado, consonte coas directrices formuladas pola dirección do PEV,
fixará os obxectivos tendo en conta a idade, os grupos de alumnado, os
materiais dos que se dispón, a instalación, a súa situación, os accesos...
b) Hase familiarizar ás persoas que usen o parque cos elementos que definen
e constitúen as normas e sinais ordenadores e reguladores do tráfico: formas,
cores, iconas, marcas, etc., mediante:
Desenvolvemento de hábitos de observación. –
Ordenación dunha conduta viaria. –
Enumeración – e ordenación preceptiva dos elementos reguladores e
informativos do tráfico, así como a asociación destes cos conceptos de perigo,
precaución, preferencia, detención, etc.
Coñecer – e definir as características mecánicas e de seguridade dos
vehículos que se utilicen, así como o seu mantemento e posta a punto.
Promover e fomentar actitudes de respecto e coidado da contorna viaria e o
medio ambiente. –
Estudar con exercicios prácticos con referencia á realidade, os itinerarios
habituais. –
C) METODOLOXÍA.
Os contidos que se seleccionen para estes obxectivos deben impartirse de
forma teórica e práctica, cubrindo os ámbitos de peón, condutor e viaxeiro, así
como cursos dirixidos aos grupos de risco (invidentes, minusválidos,...). As
actividades para a consecución destes contidos, metodoloxía, así como a súa
avaliación, serán valoradas e propostas pola dirección do parque.
TÍTULO II: TITULARIDADE DO PARQUE
Artigo 6.º.

A titularidade do Parque de Educación Viaria-Parque Infantil de Tráfico do
Concello de Fene corresponderá ao Concello de Fene, que exercerá as
funcións de control e vixilancia do mesmo e ostentará a responsabilidade do
seu funcionamento.
Artigo 7.º.
A Xunta Reitora, a través da dirección do PEV, poderá establecer acordos de
colaboración con outras entidades ou organismos para desenvolver as
actividades concretas que se programen en cada exercicio.
TÍTULO III: ORGANIZACIÓN
Artigo 8.º.
Os órganos encargados do funcionamento e dirección do Parque de Educación
Viaria-Parque Infantil de Tráfico do Concello de Fene serán a Xunta Reitora e
o/a Director/a.
Artigo 9.º.–A XUNTA RECTORA: COMPOSICIÓN.
Formarán parte da Xunta Rectora:
O/a Alcalde/alcaldesa ou Concelleiro/a en quen delegue. –
O Concelleiro/a Delegado de Educación. –
O Ckoncelleiro/a Delegado da Policía Local. –
O/a Xefe Provincial de Tráfico ou persoa en quen delegue. –
Un funcionario/a policial a proposta do Alcalde. –
Un representante da Delegación Provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universaria da Xunta de Galicia. –
Actuará como Secretario/a da Xunta rectora un/unha funcionario/a, proposto
polo alcalde, con voz pero sen voto.
Artigo 10.º.
O Presidente será elixido polos propios compoñentes da Xunta, entre eles
mesmos, determinándose ao tempo da súa elección o Vocal ao que, en cada
caso, corresponda a substitución daquel, e está facultado para actuar por
delegación.
Artigo 11.º.–FUNCIONAMENTO.
A Xunta constituirase validamente cando concorran polo menos os dous terzos
dos seus compoñentes. Os acordos adoptaranse por maioría simple, servindo
en caso de empate como voto de calidade o do Presidente.

A Xunta reitora reuniráse con carácter ordinario dúas veces ao ano, a principios
e finais do curso académico, e en reunión extraordinaria cando así o dispoña a
Presidencia.
En canto ao funcionamento interno da Xunta reitora estarase ao disposto na Lei
30/1992, de 26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións Públicas
e do Procedemento administrativo Común sobre o funcionamento de órganos
colexiados.
Artigo 12.º.
Corresponden á Xunta Reitora as seguintes atribucións:
a) Propoñer o orzamento para o funcionamento do Parque.
b) Aprobar os programas e calendarios de funcionamento anuais, así como as
actividades do Parque.
c) Solicitar a contratación do persoal auxiliar para o desenvolvemento do
ensino de educación viaria no Parque, cando sexa necesario.
d) Supervisar o funcionamento das Dirección do Parque, así como dar o visto e
prace ás memorias anuais.
e) Solicitar á Administración as axudas e subvencións que para este tipo de
instalacións prevé a lexislación actual.
Artigo 13.º.
O/a Director/a do Parque de Educación Viaria-Parque Infantil de Tráfico do
Concello de Fene será un/ha traballador/a municipal con experiencia acreditada
en xestión, formación e/ou educación vial designado polo Sr/a Alcalde/saPresidente/a.
As súas competencias serán:
a) Executará os acordos da Xunta Reitora, sendo responsábel da súa
culminación.
b) Velará polo cumprimento dos programas educativos e calendarios que, a
proposta del, aprobará a Xunta Reitora.
c) Será responsábel do funcionamento do Parque e de todo o persoal adscrito
a el.
d) Estarán baixo a súa vixilancia todo o material didáctico e as instalacións.
e) Dirixirá a elaboración dos programas, calendarios e orzamentos do Parque,
que propoñerá anualmente á Xunta Reitora.

f) Coordinará cos centros escolares os calendarios de actividades do Parque
de Educación Viaria-Parque Infantil de Tráfico do Concello de Fene.
g) Coordinará coa Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña os programas e
contidos de educación viaria, tanto teóricos como prácticos.
TÍTULO IV: MONITORES
Artigo 14.º.
O parque adscribirase dentro dun plan de etapas do propio funcionamento das
instalacións e programas dun número de monitores/as de educación viaria,
suficientes para o desenvolvemento das ensinanzas programadas, así como de
persoal e infraestructura burocrática suficientes para a realización da xestión.
O servizo de monitorado e a xestión e mantemento do parque de educación
vial poderá ser obxecto de concesión a entidades especializadas no campo da
educación e especialmente da educación vial.
Promocionarase a participación dos membros do Corpo da Policía local de
Fene, nas tarefas educativas do parque a través dos mecanismos que se
prevén na lexislación laboral ou dos correspondentes proce3sos de selección.
Artigo 15.º.
Para a selección do monitorado de educación viaria hase valorar:
a) Posuír titulacións oficiais específicas do campo da educación.
b) Posuír formación no campo da didáctica e da pedagoxía, impartida por
centros oficiais.
c) Posuír formación específica no campo da educación vial, impartida por
centros oficiais.
d) Ter un bo manexo do ordenador a nivel usuario (paquetes ofimáticos, xogos,
didácticos e uso de internet).
e) Posuír o permiso de conducir A-1 e BTP.
f) Posuír algún curso de educación vial outorgado ou dirixido pola Dirección
Xeral de Tráfico ou as súas xefaturaso, EGAP ou Academia Galega de
Seguridade.
Artigo 16.º.
As ordes da dirección do PEV e do monitorado de educación viaria serán de
obrigado cumprimento para todos as persoas usuarias e asistentes ao Parque
de Educación Viaria-Parque Infantil de Tráfico do Concello de Fene.
TÍTULO V: RÉXIME DE FUNCIONAMENTO

Artigo 17.º.
Previa á asistencia dos escolares ao Parque de Educación Viaria-Parque
Infantil de Tráfico do Concello de Fene, deberán recibir os contidos teóricos
determinados pola dirección do PEV no proxecto anual da instalación. Só
poderán utilizar as instalacións do Parque nas datas e horas fixadas e
aprobadas pola Xunta Reitora no Plan Anual aqueles nenos e mozos
integrados dentro da educación obrigatoria que reciban instrución teórica previa
sobre normas e sinais esenciais de circulación nos seus respectivos centros
escolares ou no propio Parque.
As actividades serán programadas pola Dirección do Parque e en colaboración
con centros escolares no ámbito local e comarcal.
Estas actividades deben cubrir, ademais dos obxectivos propostos e de acordo
coas instrucións que emanen da Dirección Xeral de Tráfico a través da súa
Xefatura Provincial, a preparación do alumnado para a súa participación en
campionatos locais, comarcais, provinciais, autonómicos e estatais que teñan
lugar cada ano.
Estas actividades serán fixadas nun calendario anual correspondente ao curso
escolar e que será entregado a cada un dos centros escolares antes do seu
inicio. Con todo, a Dirección do Parque resérvase a posibilidade de promover
outro tipo de actividades durante o ano en curso, mesmo aínda que non
coincida co curso escolar de que se trate (actividades de verán, fin de
semana...)
Artigo 18.º.
A asistencia dos nenos e mozos ao Parque será gratuíta ou estará suxeita a
prezo público regulado consonte o establecido na lexislación vixente. A
participación dos centros escolares canalizarase a través da Dirección do
Parque, sen prexuízo de solicitar a colaboración doutros organismos cando así
o estime conveniente pola Xunta Reitora.
A asistencia deberase facer en unidades escolares predeterminadas na
programación de ensino obrigatorio, baixo a responsabilidade e tutela do centro
escolar ao que pertenza.
Durante o curso escolar o Parque funcinará como mínimo durante os días
lectivos do curso escolar, reservando os fins de semana e os meses de verán

para outras actividades que marque a Xunta reitora, debéndose coordinar ditos
horarios e datas có calendario escolar dos centros que participen.
TÍTULO VI: MANTEMENTO E VIXILANCIA DAS INSTALACIÓNS
Artigo 19.º.
O Concello de Fene ou o concesionario do Parque encargarase do
mantemento de todas as instalacións do Parque Infantil de Tráfico, así como
dos gastos de electricidade, megafonía, saneamentos, pavimentos, acerado,
xardinería, limpeza , así como de dispoñer de material móbil que determina e
as reparacións e melloras por causa do tempo e uso.
Artigo 20.º.
O Parque contará co necesario para o desenvolvemento das actividades
propias do mesmo, no referente tanto ao material didáctico como aos vehículos
a utilizar (karts, bicicletas, triciclos, patíns...).
Artigo 21.º.
Dotarase á Dirección do Parque dos vehículos e elementos de apoio
necesarios.
TÍTULO VII: SISTEMA DE FINANCIAMENTO
Artigo 22.º.
O Concello de Fene dotará de orzamento para o sostemento do funcionamento
do PEV, naqueles aspectos de gastos que, en caso de concesión, esta non
asuma ou non estea regulado no prego de condicións ou contrato que se
estableza.
TÍTULO VIII: SEGUROS
Artigo 23.º.
O Concello de Fene subscribirá un seguro obrigatorio de responsabilidade civil
que cubra os accidentes que con ocasión do curso do Parque Infantil se poidan
producir.
DISPOSICIÓN FINAL.
O presente Regulamento entrará en vigor unha vez sexa publicado o seu texto
íntegro no Boletín Oficial da Provincia.”
O que se fai público para xeral coñecemento.
Fene, 23 de xuño de 2008.
O alcalde
Asdo. José Iván Puentes Rivera
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