
NORMATIVA 

US PARC RURAL 

Aquesta normativa pretén regular la utilització adequada d'aquest espai de servici públic en la seua 
condició de bé de domini públic i de servici públic de l'Ajuntament d'Almussafes. 

A-. DEL SEU ÚS 

1-. El Parc Rural està destinat principalment a l'exercici d'activitats d'oci, temps lliure. 

2-. L'ús esta dirigit cap a la població d'Almussafes. 

3-. L'horari d'ús serà de dilluns a diumenge de 10:00 a 20:00 hores. 

4-. Per a poder realitzar qualsevol tipus de foc, sols es podrà realitzar en els llocs habilitats. Fora d'aquests 
llocs, estarà totalment prohibit. 

5-. Els llocs d'ús seran els que estiguen habilitats a tal efecte. En cap cas es podran utilitzar altres espais 
que en el Parc Rural existeixen (Tir i arrossegament, Centre educació canina, zona de motos). 

6-. Del material disponible, al finalitzar el seu ús hi ha que responsabilitzar-se de deixar-ho en el seu lloc. 

7-. De la neteja, una vegada finalitzat l'ús i l'activitat, les persones tenen que netejar i deixar l'espai en 
condicions, així com dipositar en els contenidors corresponents tota classe de material de deixalles. 

8-. Del vehicles: 

-. els cotxes i les motos sols podran estar en lloc destinat a parking. No es podran estacionar fora d'aquest 
lloc per cap circumstància, excepte una urgència. 

-. les bicicletes podran circular lliurement pels espais habilitats i sempre i quan no molesten a la resta 
d'usuaris. 

9-. Per a l’ús d'aquest espai hi ha que complir unes normes mínimes de convivència i respecte degut entre 
els usuaris/es, un ús correcte i adequat del material i l'entorn del Parc Rural. 

10-. L'usuari es deu de comprometre a comunicar qualsevol anomalia o circumstància que trobe, el més 
aviat possible. 

 

B-. LA SEUA SOL·LICITUD 

1-. Podrà sol·licitar l' ús del Parc Rural qualsevol persona o grups d'aquestes. 

2-. La sol·licitud la realitzarà sempre una persona major de 16 anys que serà la que representarà al grup 
que vaja a utilitzar el Parc Rural i serà el responsable. 

3-. La sol·licitud es formalitzarà en el Reten de la Policia de forma física i presentant el seu DNI o 
document que l' acredités. 

4-. En el Reten de la Policia es prendrà nota de: 

-. Nom i Cognoms del responsable. 

-. Direcció i telèfon de contacte. 

-. Nombre de persones que representa i que aniran al Parc Rural 



-. Si van a realitzar foc. 

-. Hora prevista de deixar les instal·lacions. 

5-. Una vegada inscrita, la Policia facilitarà la clau d'accés al Parc Rural. Aquesta clau deu de ser tornada 
a la Policia una vegada haja finalitzat el seu us i deixat les instal·lacions usades en perfectes condicions. 

6-. En el suposat que una persona o grup anara a la Policia i ja estiguera la clau donada a altre grup, la 
policia els facilitarà un document que acredita la seua autorització. 

7-. En el suposat que estan el Parc Rural les persones autoritzades, entraren altres persones, aquestes 
deuran d'anar a la Policia a comunicar el seu us. 

8-. En el suposat que la persona responsable que tinga la clau acabe en seu ús i hi haja un grup de 
persones que estiguin autoritzades, aquestes per poder quedar-se facilitaran el document d'acreditació 
facilitat per la Policia del responsable al responsable del grup que te la clau, facilitant aquest la clau i 
duent el document acreditatiu al Reten de la Policia per tindre aquesta el coneixement del responsable de 
la clau. 

 

C-. DE L'INCOMPLIMENT 

1-. Els grups que produesquin danys, es faran responsables de la seua reparació. 

 

2-. Els grups que no deixen els materials que han utilitzat o que no deixen el fem en els contenidors 
corresponents, podran no utilitzar les instal·lacions i si després continuaren sense respectar-ho se'ls podria 
prohibir l'entrada i us del Parc Rural.   

 

 


