
 
 

                                                                                                    

Normes d'ús i funcionament de la Cessió d’espais a Grups de famílies amb infants 0-3  
 
 
Les activitats realitzades durant la cessió s’hauran d’ajustar a llei, per tant no es podran fer 
actes que facin apologia de la violència, intolerància, etc... o que discriminin per contingut o dret 
d’accés a ningú per causa de gènere, raça, cultura o religió. 
 
Els grups no poden tenir una finalitat lucrativa, i no podrà realitzar un altre tipus d’activitat que 
la prèviament pactada. 

L’import de la quota es farà efectiu 10 dies després de confirmada la reserva per part del centre 
i com a mínim 3 dies abans d’iniciar-se l’activitat. El pagament serà mensual i es podrà fer 
efectiu a través d’ingrés bancari, transferència bancària o mitjançant targeta de crèdit al mateix 
equipament. 

Els grups seran responsables dels danys que s’hi puguin causar i assumiran la despesa del 
que facin malbé. Es demanarà una fiança de 100€ que servirà per fer front a: 

 Desperfectes no resolts 
 Material no reposat 
 Abandonament previ a la finalització del trimestre 
 Neteja extraordinària per mal ús 

 
La cessió d'espais a una mateixa entitat encara que tingui caràcter periòdic no suposarà en cap 
cas la possibilitat d'establir la seu social de l'entitat o grup a l'equipament. 

No es permetrà l'ocupació de l'espai per part d'un grup diferent al que consti en el full de 
sol·licitud, així com tampoc es permetrà la realització d'una activitat diferent a la descrita en el 
protocol de reserva. El casal infantil es reserva el dret de demanar informació ampliada sobre el 
grup o sobre l'activitat per a la que es sol·licita l'espai.  
 
El grup usuari de l'espai haurà de comunicar la baixa del servei amb un termini mínim de 15 
dies.  
 
L’espai pot acollir un grup màxim de 15 famílies. 
 
Caldrà utilitzar protectors de calçat o mitjons antilliscants per l’ús de l’espai. 
 
Es faran servir els lavabos del casal infantil, que disposen d’un canviador per a nadons i 
contenidor per a bolquers. 
 
No es pot menjar dins l’espai infantil, excepte en el racó disposat a tal finalitat. 
 
Tots els espais són espais lliures de fum. 

 
 
 

Barcelona, ______ de_______________de 20____                                           

D’acord amb la normativa del servei de Cessió d’Espais adjunta                           

Signatura (nom i cognoms):  
 

 
 
 

 
 
 
 


