
 

 

 

REGLAMENT D’ÚS DE LES BARBACOES MUNICIPALS 

Contingut 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ..................................................................... 2 

Article 1. Objecte. ....................................................................................................... 2 

Article 2. Definició. ...................................................................................................... 2 

Article 3. Règim jurídic. ............................................................................................... 2 

Article 4. Usuaris. ........................................................................................................ 2 

Article 5. Solꞏlicitud de cessió d’espais ....................................................................... 2 

Article 6. Criteris per l’autorització de cessió d’espais ................................................ 3 

Article 7. Normes de claus .......................................................................................... 3 

Article 8. Drets i deures dels usuaris. ......................................................................... 3 

CAPÍTOL II. NORMES GENERALS D’ÚS ESPECÍFIC ................................................. 3 

Article 10. Normes de les barbacoes de Quart i  Palol d’Onyar ................................. 3 

CAPÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR .......................................................................... 4 

Article 11. Les faltes. .................................................................................................. 4 

CAPÍTOL IV. DISPOSICIONS FINALS .......................................................................... 5 

Article 12. Normativa subsidiària. ............................................................................... 5 

Article 13. Vigència. .................................................................................................... 5 

DILIGÈNCIA ................................................................................................................... 6 

 
  



 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte. 
L’objecte del present Reglament és garantir el bon ús de les barbacoes municipals del 
poble de Quart, a fi d’obtenir una òptima utilització i conservació, en benefici dels 
propis usuaris. La present normativa és aplicable a totes aquelles persones que hi 
realitzin alguna activitat o simplement hi accedeixin. 
 
Els equipaments que disposin, actualment en vigor o en un futur, d’una normativa 
pròpia, sigui ordenança o reglament, aquesta prevaldrà sobre la present ordenança 
genèrica. 

 
Article 2. Definició. 
L’Ajuntament de Quart és el gestor dels espais següents: 

 Barbacoes de Palol d’Onyar 
 Barbacoes de Quart 

Article 3. Règim jurídic.  
Les barbacoes municipals són béns de domini públic local a competència i potestat de 
l’Ajuntament com a organisme autònom local que ostenta sobre ells. Tenen la mateixa 
consideració els béns mobles adscrits de manera permanent a qualsevol de les 
instalꞏlacions incloses a l’article anterior.  
 
Amb la finalitat d'organitzar l'ús d’aquests espais, l'Ajuntament de Quart es dotarà de 
la present normativa per regular les relacions de la població interessada en fer-ne ús.  
 

Article 4. Usuaris.  
Són usuaris les persones que formalitzin la seva reserva. Únicament poden solꞏlicitar 
aquests espais les persones empadronades al municipi de Quart. 

 
Article 5. Solꞏlicitud de cessió d’espais 
El procediment per presentar una solꞏlicitud d’ús d’instalꞏlacions serà el següent: 

 Omplir una solꞏlicitud genèrica, mitjançant el model que s’indica en la web de 

l’Ajuntament on s’hauran d’especificar les dades següents:  

o Dades del solꞏlicitant (nom, cognoms i DNI) 

o Dades de notificacions (titular, correu electrònic i nº de telèfon)  

o Assumpte (dia, hora, espai que solꞏlicita i nombre de participants) 

 A través del correu electrònic facilitat a la instància, el Consistori confirmarà la 

disponibilitat del dia i hora solꞏlicitat. En cas d’estar ocupat, el Consistori 

telefonarà per tal de buscar una data alternativa de reserva. 



 

 

 Assistir a l’Ajuntament per: 

o Omplir i signar el compromís de compliment de les condicions d’ús dels 

espais i material municipal. 

o Pagament en efectiu de 50 € de fiança. 

o Recollir la clau. 

Article 6. Criteris per l’autorització de cessió d’espais 
S’autoritzarà l’ús de les instalꞏlacions quan l’activitat sigui compatible amb 
l’equipament. Resten exceptuades les activitats que contradiguin els principis bàsics 
de convivència, tolerància, solidaritat i respecte. 
 

Article 7. Normes de claus 
Es farà el registre dels usuaris que s’atorga la clau d’accés als recintes reservats. 
Aquestes es comprometran a no manipular-les ni fer-ne còpies. Les retornaran tan 
bon punt n’hagin acabat de fer ús o el següent dia hàbil. 
 

Article 8. Drets i deures dels usuaris. 
Tots els usuaris tenen dret a utilitzar els diferents recintes, descrits a l’Article 2, seguint 
les normes d’aquest reglament. 
 
Qualsevol usuari té dret a fer les reclamacions i els suggeriments que consideri 
adequats en relació al funcionament, la gestió i altres conceptes que tinguin a veure 
amb les instalꞏlacions, la qual cosa haurà de fer mitjançant un escrit dirigit a 
l’Ajuntament. 
 

CAPÍTOL II. NORMES GENERALS D’ÚS ESPECÍFIC 
 

Article 10. Normes de les barbacoes de Quart i  Palol d’Onyar  
10.1 L’accés estarà restringit a les persones que siguin usuàries i hagin dipositat 

el pagament corresponent. Un cop se’ls hagi concedit la corresponent alta 

del servei podran fer ús de la instalꞏlació. 

10.2 Les cendres s’han de deixar arraconades dins les barbacoes. Queda 

totalment prohibit llançar-les. 

10.3 Portar paper de vàter per fer ús del lavabo. 

10.4 Per tal de rebre la fiança, el recinte ha d’estar net de deixalles i no haver 

ocasionat cap falta descrita a l’article 11 d’aquest reglament. 



 

 

10.5 La fiança s’ha de recollir a l’Ajuntament a partir de les 12:00 h del migdia del 

dilluns, o dia laboral, següent a la reserva.  

CAPÍTOL III. RÈGIM SANCIONADOR  
 
Article 11. Les faltes. 

11.1 Les faltes que els usuaris cometin, es classificaran en molt greus, greus i 

lleus. 

11.2  Són infraccions lleus:  

a) La forma descurada o la deixadesa en la conservació de l’espai 

municipal.  

b) L’incompliment de les normes de règim intern establertes pel present 

Reglament que no es considerin greus o molt greus.  

11.3 Són infraccions greus:  

a) L’incompliment d’ordre o instruccions que vinguin de l’administració 

municipal, sempre que no siguin constitutives de falta molt greu.  

b) La reincidència en la comissió de faltes lleus.  

c) Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o 

per a altres persones.  

d) El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat o estat 

de salut.  

e) La suplantació d’identitat.  

11.4 Són infraccions molt greus:  

a) Els danys amb dol que s’originin i al patrimoni municipal.  

b) La reincidència en l’incompliment de les obligacions com usuari, i no 

respectar reiteradament i amb notori abús les advertències o 

amonestacions que s’efectuïn pel personal encarregat de la instalꞏlació 

o per la mateixa administració municipal.  

c) El comportament antisocial ostensible.  

  



 

 

11.5 Segons les infraccions, s’aplicaran les següents sancions:  

a) Per a les infraccions lleus: Amonestació per escrit i inhabilitació fins a un 

mes per a l’ús de qualsevol instalꞏlació municipal. 

b) Per a les infraccions greus: Inhabilitació per a l’ús de qualsevol 

instalꞏlació municipal entre un mes i tres mesos, depenent de la gravetat 

de la infracció.  

c) Per a les infraccions molt greus: Inhabilitació per a l’ús de qualsevol 

instalꞏlació municipal entre tres mesos i dos anys, depenent de la 

gravetat de la infracció 

11.6 El procediment sancionador, dins de les competències municipals, seguirà 

la normativa establerta per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, allò que s’estableix en el Decret 278/1993 de 9 de març de la 

Generalitat de Catalunya, la normativa municipal i la resta de disposicions 

que poguessin resultar d’aplicació. (la Llei 57/2003, de 16 de desembre) 

11.7 La imposició de sancions per faltes greus o molt greus, preceptivament 

suposarà la instrucció del corresponent expedient sancionador.  

11.8 El trencament, el fet d’ocasionar desperfectes o l’ús indegut del material que 

pugui suposar danys en el patrimoni municipal, amb independència de la 

qualificació de la falta que comporti, suposarà la corresponent indemnització 

a favor de l’administració danys i perjudicis ocasionats, que en tot cas es 

reclamaran judicialment.  

11.9 Igualment l’administració municipal denunciarà als Tribunals aquelles 

conductes que puguin ser constituïdes de delicte o de falta penal. 

CAPÍTOL IV. DISPOSICIONS FINALS 
 

Article 12. Normativa subsidiària. 
En tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt pels òrgans competents de 
l’administració municipal o la Junta de Govern, d’acord amb la legislació i normativa 
vigent. 
 
Article 13. Vigència. 
El present Reglament regirà en tant no s’acordi la seva modificació puntual o la seva 
derogació expressa.  



 

 

 
És d’obligat compliment per a tots els usuaris de les instalꞏlacions municipals.  
Entrarà en vigor una vegada sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Quart. 

DILIGÈNCIA 
 

 
 


