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PLA DE L’ERA  2017 
El Plà de l’Era es un espai d’ús lúdic del poble de Benifairó de les 
Valls. El respecte i el bon manteniment d’aquest espai es fonamental 
per a que continue essent un lloc de referència per a l’esplai de la 
gent de la Comarca. Açò comporta el respecte per les instal·lacions i 
el bon manteniment de les mateixes, la qual cosa sols pot fer-se amb 
la participació de tots els usuaris. 
 
Partint d’aquestes premisses l’Ajuntament ha establert unes 
condicions d’ús per als dies de major afluència, que son els 
diumenges i dies de festa, fins que es considere adequat canviar 
aquesta normativa: 
 

 Els titulars de Targeta de Veí poden fer reserves anticipades els 
dijous i divendres (sols per al diumenge següent) en horari 
d’atenció al públic, trucant al telèfon 962600937 o personalment 
a l’Ajuntament. Les places que no estiguen cobertes amb 
reserva prèvia s’ocuparan per rigorós ordre d’arribada. 

 La utilització de l’espai i les instal·lacions del Pla de l’Era 
comporta el pagament de una xicoteta quantitat de diners per a 
contribuir a la neteja i el manteniment. Aquest pagament 
s’estipula en 5 € per cada paeller i en 5 € per cada taula. En 
aquells casos que tot el mobiliari municipal estiga ocupat, els 
usuaris caldrà que facen ús de les seues pròpies taules, encara 
que també tindran que abonar la quantitat de 5 € per cada grup 
de 8 persones o fracció. 

 Hi haurà un encarregat designat per l’Ajuntament que controlarà 
la utilització, organitzarà l’ús i s’encarregarà del cobrament. 

 Els veïns que acrediten la seua condició amb la Targeta de 
veí, que serà l’únic document que podrà justificar aquesta 
circumstància, tindran bonificat el pagament. 
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