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REGLAMENT D'ÚS I ORDENANÇA FISCAL DE L'ÀREA DE LLEURE I ACAMPADA DE
COLLDEJOU.
Article 1 - Fonament i naturalesa
Aquest reglament es redacta i tramita d'acord amb el què disposen els articles 49 i 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i amb l'article 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya.
Article 2 - Objecte i delimitació
2.1. L'objecte d'aquest Reglament és regular les condicions d'ús i utilització, per part de la
ciutadania, de l'àrea de lleure i acampada de Colldejou, propietat de l’Ajuntament de
Colldejou i situada a la partida La Coma del Polígon 4 parcel·la 125 de Colldejou.
2.2 El mobiliari existent es composa de barbacoes amb coberta mataguspires i taules i
bancs i serveis. Així mateix disposa de accés a punt d’aigua, WC, enllumenat.
2.3. La persona encarregada del recinte vindrà a partir de les 11 del matí. Hi ha un telèfon
a disposició dels usuaris, el 660978545. Hi ha la possibilitat de comprar llenya i carbó.
Article 3 - Gestió dels espais que conformen l'àrea de lleure
3.1. La gestió de l’Àrea de Lleure i acampada de Colldejou serà duta a terme per
l'Ajuntament de Colldejou.
3.2. Les funcions de l'ajuntament son les següents:
- Programar les activitats que es poden realitzar en aquests espais.
- Dur a terme les mesures necessàries per a garantir l'ordre i el manteniment d'aquests
espais.
- Autoritzar l'ús en el cas que així s'estableixi en aquest reglament.
- Establir els horaris, períodes i condicions de us.
Art. 4 Normes de comportament i civisme
L'ajuntament podrà sol·licitar, extraordinàriament, la copia del DNI dels components d'un
grup o responsable del mateix. En el cas de menors l'autorització del tutor legal. També
podrà sol·licitar qualsevol altra documentació complementària que estimi pertinent.
En relació a les zones d'aprofitament, queden establertes les següents normes:
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4.1. Queda totalment prohibit fer foc fora de les barbacoes i la seva utilització estarà
subjecta a lo establert al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals.
4.2. El respecte a les propietats privades veïnes es primordial en tot espai públic. Els
usuaris hauran d'evitar accedir a les finques adjacents. Està prohibit especialment tallar
arbres o matolls, recollir qualssevol objecte (inclosa llenya ja tallada), abandonar-hi
residus, utilitzar-les com a aparcament de vehicles o realitzar qualsevol activitat en les
propietats privades.
4.3. L'abandonament de tota mena de residus fora dels indrets assenyalats a l'efecte.
4.4. La circulació amb mitjans motoritzats sense autorització especial de l'Ajuntament, per
totes aquelles zones de l'àrea. Per això es disposa de la zona d'aparcament situada a
l’entrada del recinte.
4.5. Tallar arbres i/o branques per encendre foc o per altres activitats.
Les persones que accedeixin a aquests espais en el casos seran responsables a títol
individual del compliment de les normes d'ús i gestió i podran ésser sancionades pel seu
incompliment i podrà comportar les sancions pertinents, així com la prohibició d’utilització
de les instal·lacions en un futur.
Article 5 - Usos i activitats permesos
5.1 No s'admetrà sota cap concepte l'acampada en aquest espai sense prèvia
autorització.
5.2. No es permet posar en funcionament grups electrògens ni altres màquines, tant pel
perill d'incendi com par la generació de sorolls que comporta.
5.3. Amb caràcter general, no es podran utilitzar equips de so ni tocar instruments
musicals. L'ajuntament, excepcionalment i en funció de la activitat, podrà autoritzar-ne el
seu ús.
5.4. 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 als veïns de la
zona.
5.5. És responsabilitat de tots mantenir les instal·lacions en adequades condicions de
neteja, per tant els usuaris hauran de recollir els residus generats i dipositar-los en els
contenidors.
5.6. Els animals de companyia hauran d'estar en tot moment sota control dels seus
propietaris. Els que siguin potencialment perillosos hauran de portar morrió. El propietari
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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 als contenidors.
5.7. L'ajuntament de Colldejou 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.
5.8. Els desperfectes que s’ocasionin al recinte pel mal us de les instal·lacions aniran a
càrrec del responsable.
Article 6 - Preus d’accés al recinte:
6.1. Veïns de Colldejou i allegats: gratuït.
6.2. Zona de lleure: 1 € p/persona i dia, a partir de 10 anys.
6.3. Acampada: 2’50 € p/persona i nit a partir de 10 anys.
Un empleat municipal serà l’encarregat de cobrar les entrades al recinte, així com de la
venda de llenya i carbó.
Disposició final: La present Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 25 de
setembre de 2015 començarà a regir el 1r de gener de 2016 i es mantindrà vigent fins la
seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.

