
EDICTE
La Junta de Govern Local,  en sessió ordinària, celebrada el dia 29 de gener de 2018, ha 
aprovat  inicialment  les NORMÉS D’ÚS DELS “PATIS OBERTS”.

El text íntegre de les normes se sotmetrà a informació pública mitjançant edicte en el BOP 
de Tarragona, al  tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i al web municipal pel període de vint 
dies, durant el qual és podran formular les  al·legacions o reclamacions que es considerin 
adients. Si no se’n formula cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, 
sense cap més tràmit.

NORMES D’ÚS DELS PATIS OBERTS

Article 1.- Àmbit d’aplicació

El projecte Pati Obert vol obrir els patis dels centres educatius de Calafell com a espai d'ús 
públic per a famílies, infants i adolescents fora d'horari escolar, en cap de setmana i en 
període de vacances escolars.

El projecte Pati Obert té com a objectiu optimitzar els usos dels patis dels centres 
educatius posant-los a disposició de la ciutadania, tot convertint-los en nous espais de 
lleure de proximitat i segurs on es promou el civisme i l’esport.

Article 2.- Responsables 

a) Les famílies o acompanyants adults són els/les responsables dels infants i joves que 
puguin estar-hi jugant o fent ús de l’espai. Els infants menors de 12 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult. 

b) Els majors de 12 anys que hi accedeixen sense l’acompanyament de la seva família, 
serà aquesta la que igualment es faci responsable del seu fill/a. 

c) L’actuació comptarà amb monitoratge que supervisarà que la instal·lació estigui bé, i 
que els/les infants tinguin el necessari per passar una bona estona, però l’Ajuntament 
no es farà responsable directe de la guarda dels/les infants que hi puguin estar jugant, 
en els mateixos termes com es fa en cas d’activitats extraescolars municipals amb 
professors/ores o monitors/ores.

Article 3.- Horari i ubicació 

Els horaris d’obertura dels centres es trobaran actualitzats cada curs escolar a la web del 
Departament de Joventut de l’Ajuntament de Calafell, a mesura que s’ampliïn els recursos 
i centres adscrits al projecte.
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Malgrat les dates i horaris d’obertura establerts, els patis oberts no s’obriran ens cas de 
pluja o condicions meteorològiques adverses que aconsellin el seu tancament.

Article 4.- Usuaris 

Els “patis oberts” estan oberts a tot tipus de públic, i especialment adreçats a un públic 
familiar i juvenil.

Article 5.- Mobiliari i equipaments 

S’ha de respectar el material dels patis oberts i del centre  que es trobi al recinte dels patis, 
com poden ser cistelles, porteries, papereres, joguines de la sorrera, rodes o gronxadors. 
Només es poden utilitzar els lavabos ubicats en els patis, sol·licitant la clau al personal a 
càrrec de l’espai. 

No es podrà accedir als espais interns de l’escola (aules, menjador, hort..). 

Article 6.- Normes d’ús 

Les normes d’ús bàsiques seran aquelles recollides en els articles 48,49 i 50; i 64 i següents 
de la Ordenança de convivència i espai públic de Calafell, en especial les següents:

a) No es pot accedir amb animals.
b) És un espai sense fum. Està prohibit fumar en tot el recinte.
c) Cal deixar l’espai en les condicions en què us agradaria trobar-lo. Feu ús de les 

papereres.
d) Cal Respectar el mobiliari i el material. 
e) Compartir l’espai amb respecte.
f) No estan permeses les begudes alcohòliques ni els envasos de vidre.
g) No poden entrar vehicles de motor. Els vehicles sense motor (bicicletes, patinets,...) 

s’han de deixar a les zones habilitades.
h) Comunicar als responsables de l’espai qualsevol desperfecte. 
i) Cal atendre les indicacions de les persones responsables de l’espai.

Article 7.- Infraccions 

En cas de desperfecte per mal ús, falta de civisme o incompliment de la normativa, la 
persona o grup causant del desperfecte, o subsidiàriament la seva família, es farà càrrec 
de l'import del dany causat i de la seva reposició.  

Article 8.- Encarregats de l’espai 
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L’Ajuntament de Calafell s’encarregarà de posar personal de monitoratge que supervisarà 
que la instal·lació estigui en les condicions correctes per al joc dels/les infants i joves, i que 
els/les infants tinguin el necessari per passar una bona estona. Aquest personal tindrà una 
presència constant, i s’encarregarà de les funcions d’obertura i tancament del recinte, 
dinamitzar l’espai proposant jocs per a diferents franges d’edat, i vetllar perquè hi hagi 
una bona convivència i s’hi mantinguin actituds cíviques.

No tindran responsabilitat directe de guarda dels/les menors com en el cas d’activitats 
extraescolars municipals.

Article 9.- Resolució d’incidències

L’Alcaldia, previ informe de la regidoria Joventut, tindrà plena competència per interpretar 
els termes del present reglament, per regular el seu desenvolupament així com per 
resoldre qualsevol incidència, actuació o dany que es pogués produir en persones i/o bens 
derivat de l’ús i funcionament de l’espai “Pati Obert”. 

Article 10.- Normativa reguladora 

A banda del present reglament serà d’aplicació subsidiària la normativa de règim local en 
tot allò que en sigui d’aplicació respecte a l’objecte, naturalesa i finalitats assenyalades. 

Article 11.- Vigència

El present reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el BOPT i 
tindrà una durada indefinida fins el moment de la seva modificació o derogació expressa.
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