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Núm. 930
AJUntAment de LLAmBiLLes  

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació del  Reglament d’ús de 
l’àrea de lleure de Sant Cristòfol del Bosc de Llambilles

El Ple de l’Ajuntament de Llambilles, en sessió ordinària celebrada 
el dia 24 de setembre de 2015, va aprovar inicialment la modificació 
dels articles 2.6,4.1,4.3 i 4.4 del Reglament d’ús de l’àrea de lleure de 
Sant Cristòfol del Bosc de Llambilles.

L’expedient s’ha sotmès a informació pública, durant el termini de 
trenta dies, mitjançant anunci inserit en el BOP de Girona núm. 200, 
de 16 d’octubre de 2015, en el DOGC núm. 6975, de 14 d’octubre de 
2015, en el diari El Punt de 8 d’octubre de 2015, en el tauler d’anuncis 
de la Corporació i el web municipal.

De conformitat amb els articles 65 i 66 del Reglament d’obres, acti-
vitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, es fa públic que, en no haver-se presentat al·legacions ni 
reclamacions dins el termini esmentat, l’acord d’aprovació inicial ha 
esdevingut definitiu.

Es publica tot seguit a continuació el text íntegre d’aquest reglament, a 
efectes de la seva entrada en vigor, que es produirà als quinze dies hàbils 
d’haver estat publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el seu extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de 
la seva publicació, sens perjudici d’interposar aquells altres recursos 
i accions que es considerin pertinents.

Llambilles, 2 de febrer de 2016 

Josep M. Vidal i Vidal  
Alcalde 

REGLAMENT DE L’ÀREA DE LLEURE DE SANT CRISTÒFOL 
DEL BOSC

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 
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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’espai de lleure que s’estén 
al voltant de l’ermita de Sant Cristòfol del Bosc de Llambilles, al 
massís de les Gavarres.

2.2. L’àrea de lleure de Sant Cristofol del Bosc té una superfície total 
de 8.004,00 m2. Queda delimitada físicament per tres camins.

2.3 Els propietaris d’aquests terrenys són el Bisbat de Girona 
(1.844,00 m2) i Montserrat Vilella Viñolas (6.160,00 m2).

2.4 Els propietaris han cedit a l’Ajuntament de Llambilles l’ús dels 
terrenys. Aquesta cessió ha estat acceptada pel Ple de l’Ajuntament 
per sessions celebrades el dia 4 d’octubre de 2005 i  el dia 4 de juliol 
de 2013.

2.5 El mobiliari existent es composa de barbacoes amb coberta mata-
guspires i taules i bancs.

2.6 S’estableix que l’ocupació màxima de l’espai serà ordinàriament 
de 50 persones. L’Ajuntament, de manera excepcional i per raons 
motivades, podrà autoritzar un aforament superior, establint les ga-
ranties addicionals que consideri oportunes. 

Article 3 -  Gestió dels espais que conformen l’àrea de lleure
3.1. La gestió dels espais de Sant Cristòfol del Bosc serà duta a terme 
per l’Ajuntament de Llambilles.

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 man-

teniment 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 Sol.licitud d’ús dels espais
4.1. Per a fer ús de les instal.lacions serà necessari formular sol.lici-
tud escrita, segons model aprovat per l’Ajuntament, que es presen-
tarà a les oficines municipals amb una antelació mínima de 10 dies 
naturals al de la data de la celebració de l’acte.
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En la esmentada sol·licitud es farà constar el nom de la persona o 
Grup sol·licitants,  el nom i DNI de la persona responsable, les dates 
i horari de utilització, així com el nombre de persones que prendran 
part en la activitat. 

Tots els usuaris han de designar un únic interlocutor en les relacions 
que han d’establir els usuaris amb els responsables municipals.

L’ajuntament podrà sol·licitar, extraordinàriament, la copia del DNI 
de tots els components d’un grup i en el cas de menors l’autorització 
del tutor legal. També podrà sol.licitar qualsevol altra documenta-
ció complementària que estimi pertinent.

Caldrà presentar la documentació complementària sol.licitada per 
l’ajuntament en un termini màxim de 2 dies naturals. La no presen-
tació pot ser motiu de denegació de l’autorització sol.licitada. 

4.2. En el cas de grups no registrats com a tals tindrà la condició 
d’interessat el signant de la sol·licitud, qui assumirà davant de 
l’Ajuntament el compliment de les obligacions establertes en el pre-
sent reglament. El signant de la sol·licitud serà considerat responsa-
ble de l’ús de l’espai a tots els efectes.

Els sol·licitants o persona responsable del grup, en el seu cas, es res-
ponsabilitzen del compliment de les normes de us i gestió detalla-
des en aquest reglament. 

L’incompliment de qualssevol d’aquestes normes, podrà comportar 
les sancions detallades en aquest reglament, així com la suspensió/
revocació de tota autorització present o futura.

Tota persona que accedeixi als espais o en el seu cas la persona res-
ponsable del grup es farà càrrec de les despeses de reparació de 
qualsevol desperfecte que es pugui produir en les instal·lacions, 
equipaments o mobiliari,  sens prejudici de les sancions que es pu-
guin derivar d’un mal ús.

4.3. L’Alcaldia, o bé el regidor/a competent prèvia delegació expres-
sa, emetrà l’autorització escrita corresponent en el termini de 7 dies 
naturals, un cop presentada la sol.licitud al registre d’entrada de 
l’Ajuntament.

L’ajuntament es reserva la facultat de denegar una autorització 
quan ho consideri convenient, i ho farà de manera degudament 
motivada. També la denegarà quan s’excedeixi el nombre màxim 
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de persones permès, segons allò que s’estableix a l’article 2. Així 
mateix, es reserva el dret de prohibir temporalment l’accés lliure a 
l’àrea de lleure, per motiu de la realització de determinades activi-
tats autoritzades, condicions meteorològiques, treballs de reparació 
i manteniment o causes de força major.

4.4. En cas de coincidir dues peticions formulades per persones/
grups diferents i aquestes no puguin autoritzar-se per raó del nom-
bre excessiu de participants -en relació al màxim aforament esta-
blert en l’article 2 d’aquest reglament-, tindrà prioritat aquella que 
hagi estat formulada per entitats radicades al municipi de Llambi-
lles i, entre les entitats o sol.licitants forans, aquella que hagi estat 
efectuada amb major antelació.

4.5. Qualsevol modificació en l’horari d’ús reservat o pactat s’ha de 
sol.licitar amb un mínim de 3 dies hàbils. Els responsables munici-
pal n’ha de donar el vistiplau.

4.6 L’autorització no està sotmesa a pròrroga. Qualsevol nova neces-
sitat de l’espai utilitzat serà objecte d’un altre expedient sense que la 
concessió inicial doni cap dret de preferència.

4.7. El dret d’ús s’obté amb l’autorització expressa de l’Ajuntament, 
i si s’escau, el pagament de la taxa administrativa establerta.

4.8 L’ús dels espais i instal·lacions és lliure i gratuït, a excepció 
d’aquells supòsits en què aquest reglament estableix l’obligatorietat 
d’una autorització prèvia.  

En el cas que es precisi autorització, les ordenances fiscals regula-
dores podran establir la corresponent taxa administrativa. Un cop 
aprovada la sol·licitud, el sol·licitant haurà d’ingressar la quantitat 
corresponent a les despeses de gestió i serveis al compte bancari que 
se li indiqui en la carta de pagament corresponent. 

Excepcionalment, i per motius de interès social, educatiu i 
d’investigació, l’ajuntament de Llambilles podrà eximir als sol·licitants 
del pagament de les taxes estipulades en la ordenança fiscal.  

Article 5 – Usos i activitats permesos
5.1. No s’admetrà sota cap concepte l’acampada en aquest espai sen-
se prèvia autorització.

5.2 En general, queda prohibit l’accés a aquests espais entre les 24h 
i les 7h a tota persona sense autorització expressa, tret de casos de 
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emergència o urgència justificada. Això no obstant, l’ajuntament po-
drà modificar temporalment la franja d’aquest horari. 

5.3. No es permet posar en funcionament grups electrògens ni altres 
màquines, tant pel perill d’incendi com par la generació de sorolls 
que comporta.

5.4. Amb caràcter general, no es podran utilitzar equips de so ni to-
car instruments musicals.  L’ajuntament, excepcionalment i en fun-
ció de la activitat, podrà autoritzar-ne el seu ús.

5.5. 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. 

5.6. És responsabilitat de tots mantenir les instal·lacions en adequa-
des condicions de neteja, per tant els usuaris hauran de recollir els 
residus generats i dipositar-los en papereres o punts de recollida de 
deixalles segons el cas. Aquest espai, per l’entorn natural i paisatgís-
tic on s’ubica, no permet la instal·lació de contenidors de deixalles. 
Per aquest motiu, els usuaris són responsables de recollir els residus 
generats i abocar-los de manera selectiva en els contenidors ubicats 
en els punts de recollida de deixalles que se situen a peu de carrete-
ra en els accessos a Sant Cristòfol del Bosc (rotonda del camí de sant 
Cristòfol i nucli del poble de Llambilles)

5.7. Resta prohibit el vessament de qualsevol tipus de residu, pro-
ducte o substància que pugui contaminar el sòl o les aigües superfi-
cials o subterrànies ( olis, combustibles, detergents, etc) 

5.8. Resta prohibit podar o tallar arbres, matolls, o causar cap altre 
alteració a la vegetació.

5.9. Resta prohibit causar molèsties als animals, o destruir de qual-
sevol manera el seu hàbitat.

5.10. Els animals de companyia hauran d’estar en tot moment lli-
gats i sota control. Els que siguin potencialment perillosos hauran 
de portar morrió. El propietari o persona que estigui al càrrec de 
l’animal és responsable de l’eliminació de les dejeccions del ma-
teix, i està obligat a recollir-les i dipositar-les en contenidors de 
rebuig.

5.11. No està permesa la circulació de cap tipus de vehicle fora dels 
vials existents.
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5.12. No està permesa l’entrada ni el consum de substàncies legal-
ment prohibides en l’àrea de lleure.

5.13. Qualsevol objecte abandonat més de dos dies en aquests espais  
serà enretirat pels serveis municipals, sense que pugui ser reclama-
da cap responsabilitat per aquest fet.

5.14. L’ajuntament no es farà responsable de les pertinences propietat 
dels usuaris que puguin ser malmeses o robades en aquests espais.

5.15. L’ajuntament de Llambilles 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

5.16 Tota persona o grup que en virtut d’aquest reglament sigui pre-
ceptiva la autorització prèvia de l’ajuntament haurà de estar en pos-
sessió de la mateixa, així com del document acreditatiu de la seva 
identitat durant la seva estada. En cas contrari, podrà ser expulsada 

5.17. Resta prohibit encendre qualsevol tipus de foc, únicament es 
podrà encendre foc en les barbacoes habilitades  per a aquesta fina-
litat. Excepcionalment, l’ajuntament podrà autoritzar l’ús de fogons 
de gas butà, sempre que es justifiquin les mesures contra incendis.

5.18. Durant els mesos de juliol i agost està prohibit encendre cap 
tipus de foc, fins i tot en les barbacoes. L’ajuntament, en funció de 
les condicions climatològiques, podrà ampliar aquest període.

5.19. Resta prohibit l’ús de qualsevol material pirotècnic en aquest 
espai. 

5.20. 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 ac-
tivitat en les propietats privades.
5.21. En els casos d’autorització prèvia el sol·licitant o responsable 
de grup signarà la acceptació d’aquestes normes  en el moment de 
la sol·licitud. 

6. Infraccions
6.1 – L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament 
constitueix una infracció administrativa que pot donar lloc a la im-
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posició d’una sanció. L’exercici de la potestat sancionadora es farà 
d’acord amb el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novem-
bre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de 
competència de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú, i la resta de la normativa vigent d’aplicació.

6.2. L’alcalde o regidor en què hagi delegat serà l’òrgan competent 
per iniciar els procediments sancionadors i imposar les sancions co-
rresponents.

6.3 - Seran responsables directes de les infraccions d’aquest regla-
ment les persones, entitats o associacions titulars de l’autorització 
d’ús. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposi-
ció de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació 
d’indemnitzar dels danys i perjudicis causats.

6.4. Les infraccions es qualificaran en lleus, greus i molt greus.

6.4.1. Tindran la consideració d’infraccions lleus:
a. Causar danys lleus a les instal·lacions o a l’espai que conforma 
l’àrea de lleure. La valoració dels danys, sempre que s’estimi opor-
tú, recaurà en els serveis tècnics.
b. L’incompliment de les obligacions dels usuaris quan la seva con-
seqüència no doni lloc a la qualificació de greu.

6.4.2. Tindran la consideració d’infraccions greus:
a. Incomplir la regulació establerta als punts 5.6 i 5.20 d’aquest 
reglament. 
b. L’incompliment reiterat d’algunes de les obligacions dels 
usuaris previstes en els altres punts del reglament. 
c. Causar danys greus a la instal·lació, el material o l’equipament 
de l’àrea. La valoració dels danys, sempre que s’estimi oportú, 
recaurà en els serveis tècnics municipals o delegats.
d. Originar per imprudència o negligència accidents greus.
e. El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, 
edat o estat de salut. etc
f. La suplantació d’identitat 
g. La reincidència en incompliments qualificats de lleus.

6.4.3 - Tindran la consideració d’infraccions molt greus, les que així 
es tipifiquen a l’article 140.1 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local, següents:

a.  La pertorbació rellevant de la convivència que afecti de mane-
ra greu, immediata i directa la tranquil.litat o l’exercici de drets 
legítims d’altres persones, el normal desenvolupament de les 
activitats de tota classe conforme amb la normativa aplicable o 
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la salubritat o ornat públics, sempre que es tracti de conducte 
no subsumibles en els tipus previstos en el capítol IV de la Llei 
1/1992, de 21 de febrer, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

b.  L’ impediment de l’ús d’un servei públic per una altra o altres 
persones amb dret a la seva utilització.

c.  L’impediment o l’obstrucció greu i rellevant del normal funcio-
nament  de l’espai públic

d.  La reiteració de faltes greus.

7. Sancions
7.1.- Les infraccions lleus se sancionaran, si s’escau, amb expulsions 
temporals i pèrdua del dret a fer ús de l’espai de l’àrea de lleure, que 
poden  comprendre des d’una setmana fins a un mes

7.2.- Les infraccions greus se sancionaran amb la pèrdua del dret a 
gaudir de l’ús de l’àrea de lleure durant un període no inferior a un 
mes

7.3. - Les infraccions molt greus es sancionaran amb la pèrdua del 
dret a gaudir de l’ús de l’àrea de lleure durant un període no infe-
rior a un any.

7.4 – Així mateix, i de conformitat amb l’article 141 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es podran impo-
sar multes pels imports següents:
Infraccions molt greus: de 1.501,00 euros a 3.000,00 euros.
Infraccions greus: de 751,00 euros a 1.500,00 euros.
Infraccions lleus: de  0 euros a  750,00 euros.
Tot això sense perjudici de la facultat d’exigir a l’infractor la reposi-
ció dels béns municipals al seu estat originari, així com la indemnit-
zació pels danys i perjudicis causats.

Disposició final:

La present Ordenança entrarà en vigor un cop complimentat el trà-
mit de publicació preceptiu i transcorregut el termini establert en 
l’article 65.2, en relació al 70.2 de la Llei 7/1985, de bases del règim 
local. El seu període de vigència es mantindrà fins a la seva modifi-
cació o derogació expressa.


