ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE L’ÀREA RECREATIVA “ELS LLIMONERS” DE
RODA DE BERÀ

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.-

Article 1.- Objecte.
1º Constitueix l'objecte d'aquesta Ordenança regular el règim d'utilització per part dels
usuaris de l’àrea recreativa municipal denominada “Els Llimoners”, situada al carrer de la Font,
1, a fi de mantenir-la en un adequat estat de conservació, i possibilitar el seu gaudi públic ple,
equitatiu, permanent, i adequat a l'ordre públic.
2º Aquesta Ordenança es dicta en exercici de la facultat de conservació i policia dels béns d'ús
públic que s'atribueix a les entitats locals per l'article 4 del Reglament de Patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, així com per l'obligació assignada als
municipis per l'article 25.2º. b) f) i l), de prestar els serveis de seguretat en llocs públics,
prevenció i protecció d'incendis, parcs i jardins i organització d'activitats d'ocupació del temps
lliure.
Article 2.- Àmbit d'aplicació objectiu.
1. L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança és l’àrea de titularitat municipal, a la que se li dona
un ús públic de caràcter recreatiu, denominada “Els Llimoners”, situada al carrer de la Font, 1,
amb una superfície de 989,86 m2, i que té accés per la zona d’aparcaments de vehicles que
confronta amb l’equipament sanitari de l’Avenar.

Article 3.- Àmbit d'aplicació subjectiu.
1. Aquesta Ordenança s'aplica a totes les persones que es trobin dins de l'espai assenyalat i
que realitzin ús de la zona recreativa definida en l'article anterior, independentment de la seva
concreta situació jurídica administrativa.
2. Així mateix, el present règim jurídic també serà aplicable als organitzadors d'actes públics,
en els supòsits en que siguin autoritzats a ocupar l’espai amb motiu de la realització d’una
activitat d’interès municipal.

Article 4.- Instal·lacions
1. L’àrea recreativa municipal “Els Llimoners” conté les següents instal·lacions:
-

-

Zona d’esbarjo, amb una superfície de 926,65 m2.
Aquesta zona està equipada amb:
o 5 taules d’obra, ubicades en la part inferior del recinte, amb un capacitat de 10
persones per taula.
o Taules tipus picnic, ubicades en la part superior del recinte, amb un capacitat
de 8 persones per taula, que podran ser completades amb taules i cadires
addicionals que proporcionarà l’Ajuntament.
Zona de foc, amb una superfície de 46,95 m2, amb 5 barbacoes i 4 piques de rentat
amb aigua potable.

2. A l'àrea recreativa municipal hi figurarà, amb caràcter preceptiu i en un lloc visible, un cartell
amb les següents informacions:
a) Normes d'ús de l'àrea recreativa.
b) Dades tècniques i característiques de la instal·lació.

c) Informació dels serveis d'emergència.
d) Dates i horaris d'utilització de les instal·lacions.
e) Aforament.
d) Capacitat/taula

Article 5.- Ús i gaudi de l’àrea recreativa.
1. De conformitat amb el previst en l'article 79.3 de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2
d'abril, l’àrea recreativa “Els Llimoners” constitueix un bé afecte a l'ús públic, que ha de ser
objecte d'ús general. Les condicions d’accés a la mateixa s’efectua d’acord amb els tràmits
establerts en aquesta normativa.
2. No obstant el disposat a l'apartat anterior, l'Ajuntament, a través dels
responsables i del personal de les instal·lacions, té la facultat de negar l'accés o expulsar a
aquelles persones que incompleixin alguna de les normes contingudes en aquesta Ordenança i
en la restant normativa legal aplicable, o les accions de la qual posin en perill la seguretat, salut
o tranquil·litat dels usuaris.
3. L’àrea recreativa, per la seva qualificació de bé afecte a un ús públic, no podrà ser objecte
de privatització d'ús en actes organitzats que, per la seva finalitat, contingut, característiques o
fonament, pressuposin la seva utilització amb finalitats oneroses, en detriment de la seva
pròpia naturalesa i destinació.

CAPÍTOL 2. NORMES D’ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ
Article 6.- Horari de funcionament de l’àrea recreativa.
1. L'Àrea recreativa municipal romandrà oberta en els períodes i horaris següents:
1º. Període d’estiu, que compren els mesos d’abril a octubre, ambdós inclosos, estarà oberta
els divendres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 19 h.
2º. Període d’hivern, de novembre a març, ambdós inclosos, estarà oberta dissabtes,
diumenges i festius de 10 a 18 h.
2. Dins d’aquest horari de funcionament, l'Ajuntament es reserva la potestat de tancar la
instal·lació determinats dies a l'any, previ acord de la junta de govern local.

Article 7.- Normes generals d’ús de la zona de picnic.
1. L'ús de la instal·lació es durà a terme d’acord amb les següents normes:
1.1.

1.2.

1.3.

La zona de Pícnic està destinada a l'ús de les persones que portin el
menjar fet o utilitzin les barbacoes. No es permet menjar ni beure fora dels llocs indicats a
tal fi.
Només està permès l’ús de les taules i cadires existents a les instal·lacions i el mobiliari
addicional demanat a la sol·licitud de reserva. Queda prohibit l’ús d’altres taules i cadires.
No obstant, es permet la instal·lació d’ombrel·les que portin els usuaris, sempre que amb
la seva utilització no s'envaeixi l'espai assignat a altres usuaris. Queda prohibit també la
instal·lació d'elements ornamentals amb finalitats decoratives, tendals, ombres en els
arbres, o elements similars.
Els usuaris hauran d'obeir les indicacions donades pel personal responsable del recinte
per motius de seguretat, higiene, neteja o altres circumstàncies que obliguin al
compliment d'una instrucció especial. Tanmateix, hauran de respectar les instruccions
que figuren en els cartells, anuncis, rètols i senyals existents i les condicions especials
que, si escau, es fixin en la seva autorització.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

Els usuaris hauran de mantenir en tot moment una conducta adequada, fent un ús
responsable de l’equipament i el mobiliari del recinte. Hauran de comunicar de forma
immediata a l'Ajuntament qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la
integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació.
Els usuaris ajudaran a mantenir neta la zona de picnic, col·laborant amb
el personal de la instal·lació. Les escombraries, els residus, plàstics, restes de menjar o
qualsevol altra classe de residus hauran de ser dipositats a les papereres i els
contenidors de reciclatge situats a la zona habilitada a l’efecte a l’exterior del recinte.
Els usuaris respectaran els horaris de funcionament de la instal·lació.
Només es permet fer foc en els llocs habilitats per a aquest ús (barbacoes). Queda
prohibit l’ús de fogons de gas per a l'elaboració d'aliments. Es podrà utilitzar el carbó o la
llenya adquirida al recinte o portat des de casa.
No estan permeses aquelles accions o activitats que pertorbin o molestin la tranquil·litat i
comoditat de la resta dels usuaris (jocs violents, etc....), o que comportin el deteriorament
dels espais d'oci i del recinte en general.
Es prohibeix manipular, tallar, arrencar arbres, arbustos, branques flors o qualsevol tipus
d'espècies vegetals, així com grimpar o pujar als mateixos.
Es prohibeix l’accés al recinte de gossos o altres animals.
Els vehicles s'estacionaran a la zona senyalitzada. Es prohibeix introduir dins del recinte
motocicletes, vehicles a motor, bicicletes, monopatins i similars.
No es permet la instal·lació de matalassets, ni altre tipus d'inflables.
Es permet posar música mitjançant aparells de so fins a l’hora de tancament de les
instal·lacions, sempre que no superi el nivell de decibels establerts per la normativa
reguladora de la contaminació acústica. No es permeten les connexions a la xarxa
d’electricitat ni l’ús d’aparells generadors d’energia elèctrica.
Queda prohibit portar-se aigua de les fonts o de les piques existents al recinte. És
Important fer un ús responsable de l'aigua.
Els usuaris hauran de respectar els espais destinats a activitats organitzades per
l'Ajuntament.

2. L'accés a les instal·lacions suposa l'acceptació de les normes contingudes en aquesta
Ordenança.

Article 8.- Reserves i condicions d’accés a les instal·lacions.
1. La utilització privativa temporal de taules, cadires i barbacoes està subjecte al preu públic
previst a l’ordenança de Preus Públics de l’Ajuntament. Aquest pagament es farà efectiu en els
termes previstos a la esmentada ordenança.
2. L’ús de les instal·lacions requereix la presentació d’una sol·licitud de reserva, segons model
normalitzat, a aprovar per la junta de govern local.
3. La sol·licitud podrà presentar-se, presencialment, a les dependències administratives de
l’Hotel d'entitats (C/ Mossèn David Pujol, 2 Tel 977-657712), amb el justificant d’haver-se
efectuat el pagament corresponent. També es podrà presentar per correu electrònic a l’adreça
que es determini.
Les peticions seran resoltes, i els espais assignats, per rigorós ordre de presentació de les
sol·licituds, fins que s’esgotin les places disponibles per a cada jornada.
4. No obstant el previst en el punt anterior, la sol·licitud de reserva podrà efectuar-se
directament al responsable de l'àrea recreativa el mateix dia del seu ús, fent efectiu el preu
públic corresponent. En aquest cas, l’autorització queda supeditada a la disponibilitat d’espai en
aquesta mateixa jornada.
5. En la petició, efectuada segons model normalitzat aprovat, hauran de complimentar-se, en
tot cas, les dades següents:
•

Dades personals del sol·licitant (nom complet, adreça, telèfon de contacte i DNI).

•
•
•
•
•

Dia que desitja utilitzar la instal·lació.
Nombre de persones que han de fer ús de la instal·lació.
Hora requerida d'entrada i torn d’ús de barbacoa.
Petició d’ús o no de barbacoa.
Petició d’ús de taules i cadires mòbils addicionals.

Les dades personals contingudes en la sol·licitud rebran el tractament legal establert per la
normativa vigent en aquesta matèria.
6. Cada una de les barbacoes podrà ser utilitzada per un màxim de dos usuari al dia,
organitzant-se els torns d’ús pel responsable de l’àrea recreativa en funció dels horaris de
cadascuna de les reserves.
7. Per cada dia de funcionament de les instal·lacions, el personal autoritzat confeccionarà una
llista o graella amb totes les peticions autoritzades en la que es faran constar les dades
principals de cada reserva (dades del peticionari, número de persones, horari, instal·lacions
que queden vinculades). Tanmateix, en cas de fer-se ús de barbacoes, a la graella constarà
també el torn d’ús, si aquest ha de ser compartit. Aquestes graelles tenen per finalitat controlar
el compliment d’horaris i torns i, en el seu cas, permetrà possibilitar la reclamació de possibles
responsabilitats derivades de l'ús inadequat de les instal·lacions, així com la possible
denegació, prèvia tramitació d'expedient, de futures autoritzacions a aquells que hagin
incomplert les normes d'ús.
8. L'Ajuntament, podrà suspendre la utilització de les barbacoes assignades, atenent a criteris
de força major o interès públic que així ho justifiquin.

Article 9. Modificació de reserves i cancel·lacions
1. Un cop autoritzat l’ús de les instal·lacions en les dates sol·licitades pels usuaris, no
s’acceptarà cap cancel·lació de la reserva efectuada, ni es retornarà l’import abonat per aquest
concepte. No obstant, els usuaris que tinguin autoritzada una reserva a l’àrea recreativa,
podran modificar, per una única vegada, les condicions de l’ús autoritzat en relació a les dates,
els horaris i el número de persones, sempre que ho facin amb una antelació mínima de 48
hores. Aquesta modificació quedarà condicionada a la disponibilitat d’espai en les noves
condicions sol·licitades.
2. La no presentació de l’usuari en la data de la reserva comporta la pèrdua del dret a fer ús de
les instal·lacions, sense que s’admeti la devolució del preu abonat, sense perjudici del previst
en el punt 3 d’aquest article pels supòsits de no gaudi de les instal·lacions per motius
climatològics. Aquestes mateixes conseqüències es produiran en el cas en que l’usuari no es
presenti dins de l’hora següent a la fixada en la reserva. Passat aquest temps, el responsable
municipal de l’àrea recreativa podrà autoritzar el seu ús, en funció de la demanda, a altres
usuaris que es puguin presentar.
3. Sense perjudici del que s’estableix en el punt 1 per les modificacions de les reserves a
instància de l’usuari, en el cas en que les instal·lacions de l’àrea recreativa no puguin ser
utilitzades el dia de la reserva per inclemències meteorològiques, l’usuari podrà sol·licitar una
nova data, sempre que ho faci dins dels dos dies següents a la data de la reserva no gaudida,
petició que quedarà condicionada a la disponibilitat d’espai en la nova data sol·licitada.

Artículo 10.- Normes d’ús de les barbacoes.
1. A banda de les normes d’ús generals establertes en l’article 7, totes les autoritzacions que es
concedeixin per a la utilització privativa de barbacoes es subjectaran a les següents normes
d'ús, l’incompliment de les quals implicarà la revocació de l'autorització concedida, sense
perjudici de les responsabilitats civils, penals, o administratives que la seva infracció pot portar
aparellada:

a) És obligació de l'usuari complir estrictament l'horari que li hagi estat assignat.
b) A l'hora de la finalització del torn, l'usuari haurà de tenir ja retirats tots els utensilis, aliments i
materials de la seva pertinença, recollit degudament els residus, dipositats els mateixos en els
contenidors habilitats a aquest efecte i netejat degudament les barbacoes i la zona d'influència
adjacent, deixant les instal·lacions en correcte estat de conservació per poder ser utilitzats pel
següent usuari.
c) Cada usuari ocuparà únicament la barbacoa que l'hagi estat designada, sent responsable del
seu ús correcte durant el seu torn.
d) L’usuari destinarà la barbacoa a ús de cuina exclusivament, fent servir només el material
d'encès de foc facilitat pel responsable de l’àrea recreativa. Encendrà i mantindrà el foc amb les
degudes normes de cura i vigilarà que no s'estengui més enllà de l'espai reservat a la
barbacoa.
e) Abans d'abandonar la barbacoa, ho comunicarà al responsable de l’àrea recreativa, a
fi que aquest revisi l'estat en el que es troba la instal·lació i pugui anotar, si escau, la
corresponent incidència. En cas que l'usuari entrant observés que l'estat de la barbacoa és
deficient, o estimés que, per qualsevol causa, podria no haver-se realitzat aquesta revisió,
haurà d'indicar aquesta circumstància al responsable municipal abans de començar a fer ús de
la barbacoa, perquè es faci una nova revisió abans que aquest comenci el seu ús.

Article 11.- Protecció del mobiliari urbà.
1º Queda prohibit, en general, produir qualsevol tipus de dany, canviar la seva disposició, o no
seguir les normes d'utilització que s'estableixin si escau, sobre els elements pertanyents al
mobiliari urbà que es trobin a la zona definida dins de l'àmbit d'aplicació de la present
Ordenança. I especialment, queda prohibit el següent:
a) Taules i bancs: No estarà permès arrencar els bancs i taules que estiguin fixats al sòl, ni
traslladar els que estiguin solts per canviar-los d'ubicació, així com realitzar inscripcions amb
navalles o pintures, serrar-los, embrutar els mateixos i dipositar en ells residus, objectes o
escombraries, sense procedir a la seva neteja.
b) Papereres i contenidors: Els papers i escombraries de qualsevol tipus no podran ser llançats
al sòl. En qualsevol cas, l'usuari no podrà justificar-se en què no existeixin papereres o estiguin
plenes per tirar els seus residus, havent de, en qualsevol cas, guardar-los i dipositar-los
posteriorment en altres papereres municipals o contenidors públics o pertanyents a la seva
propietat.
Així mateix, no es podrà efectuar cap tipus de manipulació sobre les papereres, ni doblegar-les,
arrencar-les, bolcar-les, col·locar adhesius o cartells, ni fer pintades.
c) Fanals i altres elements decoratius: En general, no es podran danyar en qualsevol de les
seves parts, ni grimpar, pujar-se, gronxar-se ni realitzar manipulacions sobre ells.

CAPÍTOL 3º. RÈGIM SANCIONADOR
Article 12. Infraccions.
1. La comissió d'infraccions relatives a l'incompliment dels deures de neteja, manteniment, i
recollida de residus, o abandonament d'elements o materials com a conseqüència de l'ús de
l’àrea recreativa regulat en la present Ordenança, seran sancionades conforme al que es
disposa en la present normativa. Tindrà aplicació subsidiària el règim sancionador establert a la
Ordenança reguladora de l’ocupació de les vies i els espais destinats a l’ús públic.
2. Seran considerades infraccions administratives sancionades conforme a la present
Ordenança, les accions o omissions que contravinguin el previst en la mateixa, determinant un
ús indegut de les instal·lacions, que podran tenir caràcter de lleus, greus, o molt greus, segons
la següent tipificació:

a) Es consideraran infraccions molt greus:
- La desobediència a l'autoritat, tant a les indicacions del personal autoritzat per l'Ajuntament,
dels Agents de l'Autoritat, o el personal del propi Ajuntament.
- Encendre foc fora de les zones i dies expressament autoritzades pel Ajuntament.
- La circulació de vehicles a la zona.
- Causar danys o destrosses que suposin la destrucció o el deteriorament de mobiliari urbà i
resta d’instal·lacions existents a l’àrea recreativa que siguin de difícil o impossible reparació.
- Els actes vandàlics sobre els elements pertanyents a la zona recreativa.
- Arrencar, trencar o destruir els elements vegetals de domini públic municipal.
- Malmetre els arbres, fent inscripcions o anellats, així com clavar qualsevol tipus de material en
els mateixos.
- Plantar elements vegetals no autoritzats, així com trasplantar els existents sense autorització.
- Encendre material pirotècnic sense autorització expressa.
- Contaminar, o realitzar abocaments contaminants sobre les fonts, i/o elements vegetals.
- La celebració no autoritzada o en contra de les determinacions municipals d'actes públics,
sense l'autorització municipal prèvia.
b) Es consideren infraccions greus:
- Causar danys o destrosses de l’entorn o del mobiliari urbà, quan el dany ocasionat no sigui
d'impossible o difícil reparació.
- Accedir amb gossos o qualsevol altre animal domèstic.
- L'ocupació de barbacoes, taules i cadires sense la pertinent autorització.
c) Es consideraran infraccions lleus:
- Lligar gronxadors, escales, o un altre element no autoritzat en els arbres, fanals o
un altre element ornamental de la zona.
- Grimpar o pujar als arbres, o elements instal·lats a la zona.
- Utilitzar els arbres com a estenedor o per subjectar gandules o qualsevol altra
ornamentació no autoritzada.
- L'ocupació de barbacoes, taules i cadires sense respectar les condicions de la reserva.
- L'ús indegut o inadequat de les instal·lacions d’autorització, que no hagi estat expressament
qualificat com a infracció greu, o molt greu.

Article 13. Òrgan competent.
L'òrgan competent per ordenar la incoació d'un expedient sancionador en aplicació de la
present ordenança, nomenar òrgan instructor i dictar la resolució que si escau correspongui és
l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Roda de Berà, podent-se delegar aquestes facultats en
els termes establerts legalment.

Article 14. Procediment sancionador.
Les infraccions se sancionaran, prèvia la instrucció del corresponent expedient, que podrà
incoar-se d’ofici o a instàncies de denúncia, amb audiència de les persones interessades,
seguint el procediment previst en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, o normativa que el
substitueixi.

Article 15. Persones responsables.
1. De les infraccions són responsables les persones o entitats que cometin les mateixes, si bé
les responsabilitats derivades de l'incompliment seran exigibles no només pels actes propis,
sinó també pels d'aquelles persones i béns dels que haguessin de respondre, conforme a
l'establert en els articles 1903, i 1905 del Codi Civil, i resta de la legislació vigent. En el cas que
els infractors siguin menors d'edat o incapacitats, respondran dels seus actes els qui tinguin la
tutela o pàtria potestat dels mateixos.

2. Quan les infraccions es cometin com a conseqüència de la celebració d'un acte
públic o d'interès general autoritzat per l'Ajuntament, seran responsables els
subjectes que hagin comès els mateixos, i subsidiàriament, els qui van sol·licitar l'autorització.
3. En supòsits de pluralitat de subjectes infractors, cadascun serà responsable
únicament de la part que li sigui imputable a la seva acció, però en el cas que una vegada
practicades les diligències de recerca oportunes dirigides a individualitzar a la
persona o les persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels
diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la infracció, la
responsabilitat serà solidària.

Article 16. Obligació de reparar el dany causat.
Sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador, els causants d'algun
tipus de danys als elements pertanyents als béns de titularitat municipal descrits en la present
Ordenança, seran responsables de la reparació o rescabalament dels danys causats. Aquesta
responsabilitat serà requerida d’acord amb el previst en la legislació de procediment
administratiu i règim jurídic de les administracions públiques.

Article 17. Sancions
1. Sense perjudici d'exigir-se quan escaigui la corresponent responsabilitat civil o penal, la
infracció dels preceptes d'aquesta Ordenança serà sancionada, respectant els límits establerts
per a les sancions imposades per l'Alcalde vigents a cada moment:
a) Per a infraccions molt greus: multa entre 301 € i 3000 €
b) Per a infraccions greus: multa entre 101 € i 300 €
c) Per a infraccions lleus: multa entre 50 € i 100 €
La imposició d’una sanció determinarà també la prohibició d’ús de l’espai, que podrà ser de fins
a 3 anys, en funció de la gravetat dels fets constitutius de la infracció.

DISPOSICIÓ FINAL.- La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies d'haver-se
publicat completament el seu text, de conformitat amb l'article 65.2 de la Llei 7/1985.
Roda de Berà, maig de 2016
L’alcalde,

Pere Virgili Domínguez

