
 
PETICIÓ D'ESPAIS ALS CENTRES EDUCATIUS  

CONDICIONS D'ÚS 
 

La utilització d'espais dels centres educatius públics està sotmesa a les 
condicions d'ús següents: 

 
• L'entitat sol�licitant es compromet a respectar l'espai, els dies i 

horaris que consten a la sol�licitud. Així mateix es compromet a tenir 
cura de l'espai i del material que hi hagi.  

• És imprescindible que l'espai quedi en perfecte estat de netedat un 
cop finalitzi la cessió (si l'entitat no pot fer-se càrrec directament de 
la neteja, haurà de contractar el servei per fer efectiva aquesta 
condició). 

• L'entitat autoritzada ha de contractar, en tots els cassos, una pòlissa 
d'assegurances que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del 
personal al seu servei, derivada de l'ús i de l'activitat i pels danys i 
perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització. S'haurà 
de lliurar còpia de la mateixa al Departament d'Educació un cop 
s'autoritzi l'activitat. 

• És prohibit el consum d'alcohol i de tabac a tot el recinte educatiu. 
• No es poden utilitzar els espais i els equipaments amb una finalitat 

distinta de la que va ser autoritzada, ni fer servir espais i 
equipaments diferents dels autoritzats. 

• L'entitat haurà de fer-se càrrec de la vigilància que asseguri 
l’obertura i el tancament de l’activitat i la normalitat de l’ús, i  haurà 
de vetllar perquè l’accés a les instal�lacions es limiti a les persones 
que han de participar a l’activitat autoritzada. 

• En cas de produir-se algun desperfecte durant la realització de 
l'activitat, l'entitat n'assumirà la responsabilitat. En cas de detectar 
alguna incidència, us agrairíem que ens n'informéssiu al més aviat 
possible mitjançant un correu electrònic a 
edumanteniment@elprat.cat 

• En cas de detectar una incidència greu que necessiti intervenció 
urgent (ex. fuita d'aigua, impossibilitat de tancar la porta...), cal que  
aviseu immediatament el Departament d'Educació (en cas que la 
incidència es produeixi en horari de tarda o en cap de setmana, heu 
d'avisar la Policia Local, tel. 93 478 72 72) 

• Per qüestions de seguretat, heu de preveure el nombre d'assistents a 
l'efecte de valorar l'aforament de cada espai.  

• Heu de portar a l'equipament sabó i paper higiènic per reposar el que 
feu servir durant l'activitat (no podem carregar aquesta despesa a 
l'escola).  

 

• La regulació de l'ús social dels centres educatius de la nostra ciutat 
queda recollit al Decret 102/2010, de 3 d'agost, pel qual es regula 
l'ús social dels edificis dels centres docents públics.  

 
En el cas que l'entitat no respecti aquestes condicions, l'autorització 
d'espai quedarà revocada automàticament i es denegarà qualsevol 
petició d'ús posterior. 


