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NORMES D’ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ ( FONT D’EN NANDO) 

 

L'ús de la instal·lació es durà a terme d’acord amb les següents normes: 

1. 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. 

2. 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 al personal responsable del recinte o a l'Ajuntament 

qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la integritat de les persones 

o el correcte funcionament de la instal·lació. 

3. És responsabilitat de tots mantenir neta la zona per tant, els usuaris hauran 

de recollir els residus generats i dipositar-los al punt de recollida de 

deixalles de l’entrada del recinte. Aquest espai, per l’entorn natural i 

paisatgístic on s’ubica, no permet la instal·lació de contenidors de deixalles. 

4. Resta prohibit encendre qualsevol tipus de foc, únicament es podrà 

encendre foc a les barbacoes habilitades amb carbó. Queda prohibit l’ús 

de fogons de gas per a l'elaboració d'aliments. 

5. Cada unitat familiar disposarà sols d’una barbacoa i la destinarà exclusivament 

a ús de cuina. 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.  

6. Abans d'abandonar la barbacoa, s’apagarà el foc i es deixarà la zona neta de 

deixalles. 

7. Les taules s’ocuparan per ordre d’entrada. No es podrà reservar cap 

taula ni es podrà posar cap cartell, estovalles o altre objecte per 

reservar.  

8. Els animals de companyia hauran d’estar en tot moment lligats i sota control. Els 

que siguin potencialment perillosos, a més a més, hauran de portar morrió. El 

propietari o persona que estigui al càrrec de l’animal és responsable de 

l’eliminació de les dejeccions del mateix, i està obligat a recollir-les i dipositar-

les al contenidor de rebuig de l’entrada del recinte. 

9. Els usuaris han d’utilitzar els lavabos públics de l’entrada del recinte.  

10. 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. 

11. Resta prohibit manipular, tallar, arrencar arbres, arbustos, branques flors o 

qualsevol tipus d'espècies vegetals, així com grimpar o pujar als mateixos. 

12. Resta prohibit causar molèsties als animals, o destruir de qualsevol manera el 

seu hàbitat. 
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13. Resta prohibit el vessament de qualsevol tipus de residu, producte o substància 

que pugui contaminar el sòl o les aigües superficials o subterrànies ( olis, 

combustibles, detergents, etc). 

14. Els vehicles s'estacionaran a la zona senyalitzada. Resta prohibit introduir dins 

del recinte motocicletes, vehicles a motor i similars. 

15. No està permesa l’entrada ni el consum de substàncies legalment prohibides en 

l’àrea de lleure. 

16. Qualsevol objecte abandonat més de dos dies en aquests espais serà enretirat 

pels serveis municipals, sense que pugui ser reclamada cap responsabilitat per 

aquest fet. 

17. Amb caràcter general, no es podran utilitzar equips de so. L’ajuntament, 

excepcionalment i en funció de l’activitat, podrà autoritzar-ne el seu ús. En el cas 

que es disposi d’autorització, a partir de les 24h no es podran originar sorolls ni 

cap mena d’activitat que pugui molestar a altres persones o veïns/es de la zona. 

18. L’ajuntament no es farà responsable de les pertinences propietat dels usuaris 

que puguin ser malmeses o robades en aquests espais. 

19. L’ajuntament no es fa responsable dels possibles accidents o danys que puguin 

patir els usuaris durant el període que duri la seva estada en aquests espais, 

inclosos els ocasionats per condicions meteorològiques. 

20. Resta prohibit l’ús de qualsevol material pirotècnic en aquest espai. 

21. Resta 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.  

22. 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. 

23. No està permès tirar confeti, purpurina o utilitzar globus d’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


