
     AJUNTAMENT DE BURJASSOT 
 
Normes d’utilització de l’espai d’oci i esplai situat al costat del Parc Albán 

destinat a zona de pícnic. 
 
Primera: 
Sense perjudici de les variacions d'horari que pogueren derivar-se de la celebració de 
festivitats locals, actes i celebracions de caràcter puntual, que hagueren de ser expressament 
autoritzades per Alcaldia o el regidor delegat, s'estableix el següent horari d'obertura i 
tancament de les instal·lacions: 
 
Horari d’estiu, de maig a setembre: 
  

• Divendres de 12:00h a 00:00h. 
• Dissabtes i vespres de festius d’11:00h a 00:00h. 
• Diumenges d’11:00h a 22:00h. 

 
Resta de mesos:  
 

• Divendres de 12:00h a 23:00h. 
• Dissabtes i vespres de festius d’11:00h a 23:00h. 
• Diumenges d’11:00h a 21:00h. 

 
L'obertura i tancament del recinte s'efectuarà pel personal municipal designat, i si escau, per la 
Policia Local. 
 
Segona: 
Amb la finalitat de garantir un correcte ús d'aquestes instal·lacions, la utilització de les 
mateixes haurà de sol·licitar-se des de la pàgina Web de l'Ajuntament, utilitzant l'aplicació 
desenvolupada a aquest efecte o a través del registre d'entrada de l'Ajuntament de Burjassot. 
La reserva haurà d'efectuar-se com a màxim amb 10 dies hàbils d'antelació. 
 
Tercera: 
La persona autoritzada per a ocupar l'espai públic serà responsable dels possibles danys que 
pogueren originar-se en l'ús de les instal·lacions cedides. Al seu torn la persona autoritzada 
assumeix la responsabilitat de vetlar pel compliment de les normes que regulen el seu ús. 
 
Quarta: 
Les taules i paellers assignats hauran de deixar-se lliures a les 17:30 hores en el cas de menjars. 
Totes les taules i paellers quedaran recollits, nets i fora d'ús coincidint amb l'horari de 
tancament de la instal·lació. 
 
Cinquena: 
Les claus per a accedir al paeller hauran d'arreplegar-se en les instal·lacions del Poliesportiu 
Municipal (C/ Teodoro Llorente, s/n | Av. Vicent Andrés Estellés, s/n) per la persona que ha 
efectuat la reserva, identificant-se amb un document oficial amb fotografia i presentant el 
justificant de reserva. 
 
L’horari d’obertura per arreplegar les claus és de 9 a 10 h, de 12 a 14 h i de 16 a 20 h, de dilluns 
a diumenge. 
 
El paeller haurà de deixar-se tancat per part de l'usuari i les claus hauran de ser tornades en un 
termini màxim de 2 dies hàbils després de la reserva. 
 
 



     AJUNTAMENT DE BURJASSOT 
 

NORMES D'UTILITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

- Les persones que vagen a utilitzar els paellers hauran de portar Ia llenya o carbó. 
 

- Hauran de netejar el paeller i arreplegar Ia brossa que generen, havent de dipositar en els 
contenidors de Ia instal·lació els residus generats per la seua activitat. Així mateix, hauran de 
dipositar els residus, papers i brossa en les papereres i contenidors habilitats a aquest efecte. 
 

- Els usuaris de les instal·lacions hauran d'eliminar les restes de llenya o carbó que pogueren 
quedar en els paellers i garantir que no queden calius o brases enceses 
 

- Les persones autoritzades a l'ús de la instal·lació hauran de col·laborar amb la cura del mobiliari 
i les instal·lacions, mantenint-les en bon estat perquè puguen ser utilitzades. 
 

- Queda prohibida la música alta i els sorolls estridents que puguen molestar a la resta d'usuaris i 
veïns. 
 

- Hauran de prestar especial atenció per a no danyar els arbres i altres plantes ornamentals de 
l'espai de pícnic. 
 

- Les mascotes no podran accedir al recinte de pícnic. 
 

- Hauran de respectar les normes bàsiques de convivència i d'ordre públic reflectides en 
l'Ordenança de Convivència Ciutadana de Burjassot. En cas d'incompliment s'aplicarà el règim 
sancionador d'aquesta ordenança: 

Art. 42. Sancions. 
 

1. Amb caràcter general s’estableixen les següents sancions a les infraccions a l’Ordenança: 
 

a) Per a les infraccions lleus: Multa de 60 euros a 300 euros. 
b) Per a les infraccions greus: Multa de 301 euros a 1.202 euros. 
c) Per a les infraccions molt greus: Multa de 1.203 euros a 3.000 euros. 

 
2. Les quanties reflectides anteriorment podran veure’s incrementades en els supòsits 

d’infraccions específiques, que suposen una previsió legal diferent a la limitació establida per 
l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
- Queda prohibida la col·locació de tendals, ombrel·les i similars, subjectes a arbres, fanals o altre 

mobiliari urbà, o que dificulten al pas. 
 

- Queda prohibit realitzar foc fora dels paellers. 
 

- S'haurà de desallotjar immediatament i al primer requeriment el recinte, una vegada finalitzat 
l'horari d'obertura. 
 

- L'Ajuntament de Burjassot es reserva el dret a anul·lar les autoritzacions atorgades en cas que 
les condicions climatològiques o avisos d'emergències així ho aconsellen. 
 

- L'Ajuntament de Burjassot es reserva el dret a denegar autoritzacions d'ús de la zona d'esplai a 
les persones que hagen incomplit les normes ací assenyalades. 


