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ORDENANZA REGULADORA DO PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO DO 
CONCELLO DE FOZ 

 
 
 
TÍTULO I: Obxectivo e finalidade do parque 
TÍTULO II: Titularidade do parque 
TÍTULO III: Organización 
TÍTULO IV: Monitores 
TÍTULO V: Réxime de funcionamento 
TÍTULO VI: Mantemento e vixilancia 
TÍTULO VII: Sistema de financiamento 
TÍTULO VIII: Seguros 
 
 
 

DESCRICIÓN DO PARQUE 
 

O parque infantil de trafico "Concello de Foz", está situado nos terreos 
municipais do porto de Foz, adxacente á Piscina Municipal de Foz estando construído 
na súa totalidade polo Excmo. Concello de Foz. 
 
 

TÍTULO I 
OBXECTIVO E FINALIDADE DO PARQUE 

 
Artigo 1. 
 
 O Parque Infantil de Tráfico ten por obxecto coordinar o ensino práctico coa 
teórica da Educación Vial. 
 Corresponde á Dirección Xeral de Tráfico o asesoramento na determinación do 
material necesario e os métodos do ensino a aplicar. 
 
Artigo 2. 
 
 A xustificación e finalidade principal desta instalación, é conseguir a axeitada 
educación vial dos nenos do Municipio de Foz. 
 Os máis necesitados de protección, entre os usuarios da vía pública, a máis 
firme esperanza dun futuro vial na cidade, e os usuarios máis disciplinados e seguros 
son os nenos. 
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Artigo 3. 
 

A) Obxectivos pedagóxicos: 
 
Xerais: 
 

- Facilitar e promover información relativa a seguridade vial aos usuarios do 
Parque Infantil de Tráfico. 

- Completar e ampliar as informacións de seguridade vial que os usuarios 
recibiron noutras institucións ou por outros medios. 

- Iniciar no comportamento cívico-asistencial, aos posibles usuarios, ante un 
sinistro, provocado, sufrido, ou simplemente, presenciado na vía pública. 

- Facilitar aos usuarios, os medios prácticos necesarios, para integrar 
contextualizar coñecementos e condutas axeitadas e seguras. Favorecer e 
fomentar a convivencia respectuosa, educada e cívica, dos usuarios nas vías 
públicas. 

- Promover e fomentar no ámbito municipal- comarcal actividades, xornadas,… 
que faciliten o coñecemento desta materia. 

 
Específicos: 
 

- O monitor, ou monitores do parque infantil, realizarán a determinación destes 
obxectivos, tendo en conta, a idade, os agrupamentos, o material dispoñible, as 
instalacións, a situación, os accesos, etc.… 

- Familiarizar os usuarios, cos elementos que definen e constitúen as normas e 
sinais reguladores de tráfico: formas, cores, iconas, marcas,... mediante: 

 
• Desenvolvemento de hábitos de observación. 
• Ordenación de condutas de observación. 
• Enumeración e ordenación perceptiva de: 

 
- Elementos Informativos de Tráfico: sinales, semáforos, marcas viais, etc... 
- Elementos significativos para os nenos: formas, cores, fondos, iconas, sinais 

luminosos e sonoros, etc.… 
- Elementos para a súa posterior asociación cuns conceptos tales como: perigo, 

precaución, detención, etc.… 
- Coñecemento das normas e sinais fundamentais para poder circular polo 

parque con vehículos axeitados: velocidade, peculiaridades do circuíto, zonas 
con algún perigo de trazado... 

- Traballar conceptos primordiais tales como, preferencia de paso, detención, 
ceder o paso, etc.… 

- Coñecer e definir as características mecánicas e de seguridade, dos vehículos 
que se utilizan no parque, así como as condicións necesarias para o seu 
mantemento e mellor rendemento. 
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- Coñecementos elementais de tipos e manexo de extintores así como de 
persoas accidentadas. 

- Promover e fomentar actitudes de respecto e coidado de parque e do medio. 
- Analizar e estudar o circuíto con referencias concretas á realidade mediante 

itinerarios habituais coñecidos como acceso ao parque dende os centros 
escolares, etc. 

 
B)  Metodoloxía: 

 
Os contidos que se seleccionen para estes obxectivos deberán impartirse de 

forma teórico- práctica, e cubrir os ámbitos do peón e do condutor, mesmo o dos 
usuarios e transportes cando isto sexa posible. 

As actividades para a consecución destes contidos, como as de avaliación 
serán valoradas e propostas por expertos en materia de educación vial, e polos 
monitores do parque. 

. Práctica en grupos. 

. (Grupos de cinco alumnos durante 10 minutos) 

. Procedemento. 

. (Práctica con corrección) 
 

TÍTULO II 
TITULARIDADE DO PARQUE 

 
Artigo 4. 
 
 A titularidade do Parque Infantil de Tráfico de Foz corresponde ao Excmo. 
Concello de Foz. 
 Poderán ser entidades colaboradoras, outras Corporacións Locais, Comarcais, 
ou Provinciais de Dereito Público, que así deséxeno, sendo condición indispensable, a 
previa sinatura dun convenio a tal fin. 
 

TÍTULO III 
ORGANIZACIÓN 

 
Artigo 5. 
 
 Do funcionamento do Parque Infantil de Tráfico, encargarase unha Xunta 
Reitora, á que corresponden todas as funcións, ou atribucións que se detallan no 
presente Regulamento 
 
Artigo 6. 
 
 A Xunta Reitora do Parque Infantil de Tráfico de Foz estará integrada polos 
seguintes membros: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO E VOGAIS. 
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PRESIDENTE: o Ilmo. Señor Alcalde do Excmo. Concello de Foz 
VICEPRESIDENTE 1º: O Concelleiro Delegado de Xuventude e Deporte do Excmo. 
Concello de Foz. 
SECRETARIO: Un funcionario da Policía Municipal 
VOGAIS: 
Coordinador Provincial de Educación Vial da Xefatura Provincial de Tráfico. 
Un representante da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
O Xefe da Policía Local do Municipio de Foz. 
Un representante dos grupos da oposición municipal 
 
Artigo 7. 
 
 A Xunta Reitora do Parque Infantil de Tráfico de Foz reunirase de forma 
ordinaria como mínimo dúas veces ao ano, unha ao comezo do curso escolar e outra 
ao finalizalo. De forma extraordinaria reunirase cando así decídao o presidente ou por 
iniciativa das dúas terceiras partes dos seus membros. 
 A Xunta Reitora tomará os acordos por maioría de votos entre os membros 
existentes, sendo obrigatoria a asistencia de todos os membros da Xunta ás sesións 
que convoquen. 
 En caso de ausencia do Señor Alcalde, a Presidencia da reunión será exercida 
polo Concelleiro Delegado de Xuventude e Deporte, e en ausencia deste, polo Xefe 
Provincial de Tráfico. 
 En canto ao funcionamento interno da Xunta Reitora, estarase aos dispostos 
na Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común, sobre o funcionamento de órganos colexiados. 
 
Artigo 8. 
 
 Ao director do Parque Infantil de Tráfico correspóndenlle, a execución de todos 
os acordos adoptados pola Xunta Reitora, e dunha forma especial, os que vaian 
orientados cara a un perfecto funcionamento do Parque Infantil de Tráfico. 
 Solicitará da Inspección de Educación o calendario escolar anual, para facilitar 
a asistencia de todos os nenos en idade escolar, comprendida entre os 8 e 16 anos. 
 

TÍTULO IV 
MONITORES 

 
Artigo 9. 
 
 Co fin de coordinar as ensinanzas práctica e teóricas, deberá ser adscrito ao 
Parque Infantil de Tráfico, encargándose dunha forma directa dos labores docentes, 
como mínimo, un Monitor, que sexa experto en Educación Vial, e así téñao acreditado 
ante a Dirección Xeral de Tráfico. Poderán colaborar nas tarefas do devandito parque 
os animadores socio- culturais do Excmo. Concello de Foz, os membros da policía 
local así como calquera persoal a colaboración do cal sexa conveniente segundo o 
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criterio da Xunta Reitora. 
 A cargo destas persoas estará a adopción de todas as medidas que sexan 
necesarias para o perfecto funcionamento do Parque Infantil de Tráfico. 
 
Artigo 10. 
 
 O monitor ou monitores e o resto do persoal colaborador, achásese en todo 
momento, ás inmediatas ordes do Director do Parque Infantil de Trafico, obrigarán 
todas as persoas asistentas ao Parque, xa sexa usuarios ou colaboradores. 
 Ao monitor corresponde o funcionamento, coidado e conservación do parque. 
 

TÍTULO V 
RÉXIME DE FUNCIONAMENTO 

 
Artigo 11. 
 
 Programación de actividades: 
 

- As actividades deben ser programadas pola Organización do Parque e en 
colaboración cos Centros Escolares, no ámbito local e o comarcal. 

- Estas actividades deben de cubrir, ademais dos obxectivos propostos, a 
preparación dos alumnos, para o concurso nacional de Parques Infantís de 
Tráfico que se celebra cada ano. 

 
Artigo 12. 
 
 Tendo en conta a súa finalidade, que é exclusivamente didáctica, a asistencia 
dos nenos ao parque canalizarase, de modo fundamental a través da Inspección de 
Educación. 
 Para iso establecerase unha quenda, por grupos ou unidades, entre os centros 
de Primaria da cidade, tanto públicos como privados, para que os alumnos acudan ao 
parque acompañados dos seus respectivos profesores. 
 Salvo que existan causas que o impidan, o Parque Infantil de Tráfico, 
funcionará durante todo o curso escolar, en horario a determinar, preferentemente o 
escolar, durante os meses de outubro a maio; e nos meses de xuño e setembro de 
acordo coas necesidades e sempre segundo o criterio da Xunta Reitora. 
 O parque infantil de tráfico do concello de Foz poderá ser utilizado por outras 
administracións públicas previa solicitude e autorización polo señor Alcalde do 
Concello e, no seu caso, logo de pagamento de taxas que se determinen a través de 
instrumento fiscal correspondente. 
 Os meses de verán funcionará de forma libre, en horario a determinar pola 
Xunta Reitora, sempre con aqueles nenos que están iniciados ou teñan algunha 
preparación en Educación Vial. 
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TÍTULO VI 
MANTEMENTO E VIXILANCIA DAS INSTALACIÓNS 

 
Artigo 13. 
 
 O Parque Infantil de Tráfico propiedade do Excmo. Concello de Foz, estará a 
cargo dos servizos municipais, en canto á presentación dos servizos xerais de 
limpeza, rego, xardinaría e seguridade. 
 

TÍTULO VII 
SISTEMA DE FINANCIAMENTO 

 
Artigo 14. 
 
 Corresponde o financiamento do Parque Infantil de Tráfico ao Excmo. Concello 
de Foz en colaboración coa Xefatura Provincial de Tráfico. 
 Tamén poderán colaborar no financiamento do Parque, todas aquelas 
Entidades ou Corporacións, Locais, Comarcais ou Provinciais, de Dereito Público, que 
formalizaran un convenio a tal fin co Excmo. Concello de Foz. 
 

TÍTULO VIII 
SEGUROS 

 
Artigo 15. 
 
 O Concello comprométese, a manter unha póliza de responsabilidade civil xeral 
que ampare todas as responsabilidades que poidan derivárselle como propietario do 
Parque Infantil en todas as actividades desenvolvidas baixo a súa dirección. 
 As responsabilidades civís que se deriven das actuacións da Xunta Reitora, do 
Director do Parque e de todos e cada un dos compoñentes da organización e 
funcionamento do Parque Infantil de Tráfico, serán amparadas por esta, ou por outra 
póliza que subscriba o Concello. 
 
Disposicións adicionais 
 
Disposición adicional primeira 
 
 Este Regulamento entrará en vigor unha vez sexa aprobado definitivamente 
polo Pleno, publicado o seu texto íntegro no B.O.P. e transcorrido o prazo esixido no 
artigo 70.2 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local. 
 Este Regulamento estará vixente, mentres o Excmo. Concello de Foz non 
acorde a súa modificación ou derrogación. 
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Disposición adicional segunda 
 
 Corresponderá á Xunta Reitora do Parque Infantil de Tráfico de Foz a 
interpretación dos preceptos deste Regulamento. 
 
Disposición final 
 
 En todo o non regulado polo presente Regulamento será de aplicación de 
forma supletoria a lexislación sobre Réxime Local. 
 
  
 
 


