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NORMES D’ÚS DE L’EDIFICI LES ESCOLES VELLES DE CARRÍCOLA 
 

Aquestes normes s’apliquen a l’ús puntual per a un dia determinat. En cas d’ ús temporal, este es 

regularà en els termes que s’acorde amb l’Ajuntament. 

Primera. S’hi podrà llogar a particulars, empreses, col·legis i entitats associatives, prèvia 

complementació del formulari habilitat per l’Ajuntament. 

Segona. L’ús de l’edifici està subjecte a la complementació del formulari habilitat per l’Ajuntament  i 

al pagament previ de la fiança i la taxa corresponent: 

Taxa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® No es contempla cap exempció: les xiquetes i els xiquets paguen la mateixa taxa. 

 

Fiança 30.€ 

 

- Si es comprova que el número d’usuàries és superior al número sol·licitat, l’Ajuntament, 

d’ofici, detraurà de la fiança l’import que corresponga. 

- Si es comprova que no s’han recollit els residus generats o que estos no s’han dipositat 

selectivament als poals corresponents, la fiança no es tornarà. 

- La fiança constitueix una garantia de la reserva de l’edifici. Es podrà anular la reserva amb 

dret a la devolució integra de l’import sempre que es comunique amb 20 dies d’antelació.  

 

 

Tercera. Drets de les persones usuàries: 

- Disposar de l’edifici amb caràcter exclusiu. 

- Usar les taules i cadires necessàries segons el número de persones indicat. 

- Usar el paeller. 

- Usar la càmera frigorífica des del dia abans a partir de les 20.00 h. 

 

Quarta. Deures de les persones usuàries: 

- Cuidar l’edifici i el mobiliari amb la deguda diligència i civisme. 

- Advertir a la persona empleada municipal de qualsevol situació anòmala que s’hi produisca. 

- Respondre dels danys que causen per falta de diligència o actes vandàlics. 

- Recollir el fem que generen i fer una recollida selectiva dels residus, els quals seran dipositats 

als poals de selectiva disposats per l’Ajuntament 

Quinta. Usos prohibits: 

Usar l’edifici amb altra finalitat a l’autoritzada. 

Usar ambientació musical. 

 

GRUPS 

MENYS DE 13 PERSONES 

Mig dia/Dinar 50.-€/grup 

Dia sencer/Dinar i sopar 60.-€/grup 

MÉS DE 13 PERSONES I MENYS DE 35 PERSONES 

Dinar 3.-€/persona 

Dinar i sopar 4.-€/persona 

CELEBRACIONS 

Dinar 120.-€ 
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Sexta. Es facilitaran les claus de l’edifici a a la persona designada responsable del grup, qui les tornarà 

al moment de la finalització de l’activitat. 

 

Sèptima. L’Ajuntament garanteix l’ús de l’edifici en condicions de higiene i seguretat i a la fi de 

l’activitat comprovarà que s’han complit els deures establits. Si es així, procedirà a la devolució de la 

fiança en el termini de 10 dies. 

Octava. L’Ajuntament declina tota responsabilitat per possibles accidents o lesions que puguen sofrir 

les persones usuàries així com per la pèrdua d’objectes. 

 

Addicional. Mentre es mantinga la situació excepcional de crisi sanitària provocada per la pandèmia de 

la Covid-19, les persones usuàries i l’Ajuntament de Carrícola adoptaran les mesures de prevenció, 

neteja i desinfecció regulades a la normativa vigent en cada moment segons la canviant situació a la 

qual ens veiem sotmesos. 
 


