Aquest text té caràcter merament informatiu. L'única versió vàlida és la que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de març de 2007.

REGLAMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
DE MOLLET DEL VALLÈS
Article 1.
És objecte d’aquest Reglament la regulació de la prestació del Servei municipal d’educació
ambiental de Mollet del Vallès. El Servei municipal d’educació ambiental de Mollet del
Vallès (SEAM), és un servei que resulta de l’ampliació, per incorporació de temàtiques
ambientals relacionades amb el funcionament de la ciutat, del Centre d’Educació Ambiental
de Gallecs (CEAG). El SEAM és un servei municipal adreçat als centres educatius, als
ciutadans del municipi, i a qualsevol ciutadà que n’estigui interessat, per tal d’oferir- los la
realització d’activitats d’educació ambiental dins del municipi de Mollet del Vallès.
Article 2.
L’activitat pròpia del SEAM s’assumeix per l’Ajuntament de Mollet del Vallès com a servei
propi, en virtut de l’acord plenari de data 28 d’octubre de 1999, prèvia la tramitació de
l’expedient d’establiment oportú i d’acord amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i els articles 66 i 71 del text refós de la llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Article 3.
Les prestacions que es donaran a través del servei esmentat seran les següents, amb les
determinacions que en cada cas s’especifiquen:
a) Servei d’educació ambiental adreçat a la població escolar.
b) Servei d’educació ambiental adreçada al públic en general.
c) Servei d’informació i documentació.
Article 4.
Per tal d’accedir a les prestacions esmentades a l’article anterior caldrà:
a) Servei d’educació ambiental adreçat a la població escolar: els centres educatius hauran de
formalitzar la inscripció, descrivint l’activitat/s elegida/es d’entre les que integrin aquest grup
i el nombre d’alumnes que hi participarà en cadascuna (que no podrà ser inferior a cinc). La
inscripció es realitzarà d’acord amb les places disponibles per a les diferents activitats, que
seran limitades, i s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció. La realització de les activitats
restarà condicionada a l’abonament de la tarifa corresponent, quan aquestes no tinguin
caràcter gratuït.
b) Servei d’educació ambiental adreçat al públic en general: per a la realització de les
activitats que s’organitzen dins d’aquest grup caldrà haver-se inscrit i haver abonat la
corresponent tarifa, quan aquesta no tingui caràcter gratuït. Quan les places disponibles per a
les diferents activitats siguin limitades s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció.
c) Servei d’informació i documentació: aquest servei serà accessible per qualsevol usuari,
sense necessitat d’inscripció prèvia.
Article 5.
El SEAM es defineix com un centre de dia ja que les seves activitats no inclouen pernoctes en
el propi centre. Les activitats del SEAM es prestaran d’acord amb el següent calendari:

a) Servei d’educació ambiental adreçat a la població escolar: les activitats guiades per a grups
escolars de tots els nivells, es realitzaran de dilluns a divendres durant tot l'any excepte els
períodes de vacances (vacances d’estiu, Setmana Santa i Nadal) i els dies festius.
b) Servei d’educació ambiental adreçat al públic en general: el calendari per a la resta
d’usuaris (professors, grups d’educació en el lleure, grups d’adults i públic en general) és
bàsicament a l’inrevés de l’adreçat a la població escolar, ja que és quan aquests col·lectius
tenen més possibilitats per a realitzar qualsevol tipus d’activitat. Caldrà concretar en el futur
els períodes exactes de treball i vacances, en funció de la demanda social.
c) El Servei d’informació i documentació. A excepció de la parada verda al mercat setmanal,
que tindrà el mateix cale ndari i horari que el que s’estableixi per a les parades del mercat, la resta
de programes d’informació i documentació ambiental no tindrà un calendari ni un horari
preestablert.
Article 6.
Drets i obligacions dels usuaris:
Tots els usuaris tenen dret a utilitzar els serveis seguint les normes d’aquest reglament.
Qualsevol usuari dels diferents serveis té dret a fer les reclamacions i suggeriments que
consideri adequats en relació als mateixos, la qual cosa s’haurà de fer mitjançant un escrit
dirigit a la regidoria que tingui delegades les competències en matèria de medi ambient. Així
mateix, i amb la finalitat de conèixer l’opinió dels usuaris sobre els diferents serveis, es
realitzaran periòdicament enquestes d’avaluació d’aquests.
El usuaris hauran de complir, a més de les obligacions especials que en cada cas s’estableixin,
les següents:
a) Complir les obligacions que es derivin d’aquest reglament.
b) Acceptar les normes generals i especifiques per a la realització de les diferents activitats.
c) Comportar-se correctament amb la resta dels usuaris i amb els treballadors del Centre.
d) Atendre les indicacions dels treballadors del Centre quant a l’organització de les activitats.
e) Conservar en bon estat de manteniment les instal·lacions i respectar les normes de
convivència.
f) No malmetre les instal·lacions ni el mobiliari.
g) Abonar les tarifes corresponents per a la realització de les activitats.
h) Adoptar en tot moment una actitud de respecte vers el medi on es desenvolupin les
activitats d’educació ambiental.
i) Abonar l’import dels danys que puguin ocasionar-se en els béns a causa d’una utilització
inadequada, per mals usos o negligència.
Article 7.
Aquest Reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris del servei d’educació
ambiental “Servei Municipal d’Educació Ambiental de Mollet”.

