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PARC FONT DEL ROURE - BARBACOES MUNICIPALS 

 

Normes d’utilització de les barbacoes municipals 

 

L’ajuntament de Masquefa ha habilitat un espais públic per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin 

gaudir d’una zona per celebrar els seus aplecs, en companyia o individualment. Per tal de regular la 

utilització d’aquests espais, l’ajuntament de Masquefa estableix el següent:  

 

I.- Utilització 

 

1.- Els veïns i veïnes tenen dret a utilitzar, en termes d’igualtat, les barbacoes i l’espai adjacent amb el 

degut mobiliari habilitat per l’ajuntament.  

2.- Els usuaris estan obligats a utilitzar l’espai amb la diligència deguda i, mantenint en tot moment, 

l’ordre públic i cívic establert, i deixant l’espai lliure i net en el moment de la finalització de la seva 

utilització.  

3.- L’horari d’utilització d’aquests espais queda estipulat segons el següent: 

a) Primavera - Estiu: de dilluns a diumenge de 9:00h a 22:00h. 

b) Tardor – hivern: de dilluns a diumenge de 10:00h a 20:00h. 

4.- No es permès entrar amb vehicles a motor dins del recinte.  

5.- No es permès posar música a volums que puguin pertorbar la tranquil·litat dels veïns de la zona.  

6.- Totalment prohibit fer foc fora de les barbacoes. 

7.- Els usuaris, un cop finalitzar l’ús de l’espai, han de dipositar la brossa i altre material de rebuig als 

contenidors adequats a aquesta finalitat.  

8.- Queda prohibit encendre les barbacoes a partir de les 21h a la primavera- estiu; i a partir de les 

20.00 hores a la tardor – hivern. 

9.- No esta permès entrar petards ni bengales. 

10.- Els envasos han de ser de plàstic preferentment. Es recomana no utilitzar envasos de vidre. 

11.- Els animals de companyia que molestin, hauran d’anar lligats i amb morrió, si cal. 

12.- Les deixalles es dipositaran als contenidors de l’entrada a l’espai per reciclar la brossa que es 

produeixi, vidre, paper, plàstic i orgànic. 

 

II. Del material existent 

 

1.- L’ajuntament només facilitarà l’espai, les barbacoes i el mobiliari exterior fix existent.  

Tota la resta anirà a càrrec dels usuaris i en especial el material de neteja i recollida de brossa i 

dipòsit als contenidors públics,.  
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