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CRITERIS D’UTILITZACIÓ DELS LOCALS DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DALT LA VILA

Les instal·lacions de l’associació de Veïns de Dalt la Vila, tenen clara vocació d’ús social i 
fins  i tot públic, per això podran ser utilitzades pels socis per a la realització d’activitats i/o 
celebracions de caire privat.

Per a regular, de forma bàsica, aquesta possibilitat d’utilització per part dels socis, la Junta 
de l’associació de Veïns  de Dalt la Vila: PROPOSA a l’assemblea l’aprovació del següents 
criteris:

Criteri 1.- REQUISITS DELS SOCIS. 

El socis  podran utilitzar les instal·lacions de l’entitat amb finalitats privades, seguint la  
normativa i  regida pels criteris que segueixen:

• Tots els socis que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes anuals.
• Que tinguin una antiguitat mínima de dos any com a socis.
• El soci signant del document de petició del local ha d’estar obligatòriament present 

durant l’activitat i fer-se’n responsable de les actuacions dels seus convidats.

Criteri 2.- PROCEDIMENT.

Les sol·licituds es formularan omplint el formulari que s’adjunta com a Annex 1. (exemplar 
per l’associat), que estarà a disposició de tots els socis a la secretaria de l’associació.

Degudament omplert el retornaran a la secretaria i aquesta podrà indicar,  amb caràcter 
provisional, -pendent de ratificació per la junta-, l’estimació o no de la petició.

Es recomana que la sol· licitud es presenti amb una antelació mínima d’un mes. 

Criteri 3.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

La Junta, en la primera reunió ordinària que celebri amb posterioritat a la presentació de 
la sol·licitud, resoldrà sobre la mateixa. La resolució contindrà, entre d’altres, les 
valoracions que consideri adients com per exemple l’expressió clara de l’horari autoritzat 
per a l’activitat, que mai podrà superar les 10 del vespre (22 hores).

La resolució serà notificada telefònicament a l'interessat.



2

Criteri 4.- PETICIONS COINCIDENTS.
En el cas que fossin dos socis els  que demanessin el local el mateix dia, es seguirà l’ordre 
de crida, és a dir la primera persona en fer la sol·licitud.
La Junta podrà valorar altres elements a l’hora de dirimir una situació d’aquest tipus. És 
per això que la prioritat d’us del local correspon a les activitats de l’associació de Veïns, 
en segon lloc a les activitats privades dels socis.

En qualsevol moment la junta podrà raonadament anul·lar una sol·licitud ja aprovada si es 
detecta una coincidència de dates amb alguna activitat pròpia de l’entitat o d’interès 
especial.  En aquest cas, tan aviat com  sigui  possible es notificarà a l'interessat tal 
circumstància oferint-li les alternatives que siguin possibles 

Criteri 5.- COSTOS DE LA UTILITZACIÓ. 

A efectes de cobrir els costos d’utilització de les instal·lacions es fixa una quantia de 
vuitanta euros (40 €), en concepte d’ajut a l’associació, la justificació de pagament es farà 
sempre entregant la fulla d’ingrés  al compte de l’entitat d’estalvis  assignada, i que haurà 
de justificar-se en el moment de recollida de les claus del local.

Criteri 6.- COBERTURA DE RESPONSABILITATS.

La Junta estudiarà, i podrà condicionar l’aprovació de la sol· licitud, a la fixació d’una 
fiança que garanteixi possibles danys a les instal·lacions  de l’entitat o posteriors neteges i/
o manteniment. L’associació de Veïns declina responsabilitats sobre accidents, danys  i/o 
altres incidents que es puguin produir durant el desenvolupament de l’activitat i serà el 
peticionari qui les haurà d’assumir.

Criteri 7.- NETEJA OBLIGATORIA

EI peticionari s’obligarà a netejar les  instal·lacions després de fer-ne ús, procurant deixar 
les mateixes com les ha trobat. 

Si el local és retornat en males condicions, no es tornarà a deixar al soci o entitat causant, 
fins que no s’hagi fet el degut arranjament 

Criteri 8.- ACTIVITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

No es  tindran en compte aquelles sol·licituds  que incorporin un lucre, ja sigui per venda 
d’entrades o altres.

Criteri 9.- ENTREGA DE CLAUS.

L’entrega de claus de les instal·lacions es faran a la secretaria de l’entitat el  dia i hora 
convinguts abans de la data de l’activitat. En aquell moment, el soci haurà d’aportar el 
justificant de pagament establert al criteri 5 i signar el document que s’adjunta com a 
Annex 2,(exemplar per l’associació).
S’hauran de retornar les claus a Secretaria el primer dia hàbil en que aquesta estigui 
operativa o bé deixar-les a la bústia de l’entitat un cop finalitzada l’activitat.
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ANNEX 1
Exemplar per l’ associat

EI sotasignat, ______________________________________soci/sòcia amb número 
__________ d’associat a l’associació de Veïns de Dalt la Vila, havent estat acceptada per 
la junta la seva sol·licitud d’utilització de les instal·lacions de l’entitat el proper 
dia___________

MANIFESTA:

1.- Que en aquest acte recull còpia de les claus d’accés a les instal·lacions, que seran 
retornades el primer dia hàbil de secretaria després d’aquell en que s’hagi utilitzat o bé es 
deixar-les a la bústia de l'A.V. de Dalt la Vila.

2.- Que es compromet a fer un bon ús de les instal·lacions de l’associació, preservar-ne el 
bon manteniment i cuidar-ne la neteja posterior. 

3.- Que coneix que l’horari d’utilització que li ha estat autoritzat és fins a les 10 del vespre.

4.- El soci signant del document de petició del local ha d’estar obligatòriament present 
durant l’activitat i fer-se responsable de les actuacions dels seus convidats.

5.- No està permès penjar cordes, cables ni objectes a les reixes ni clavar-los  a les parets. 
Els  cotxes una vegada hagin deixat a les persones o paquets  s’hauran d’aparcar en els 
llocs autoritzats per les normes de circulació vigents.

6.- Que coneix i accepta els "criteris d’utilització del local de l’associació de Veïns de Dalt 
la Vila aprovats per Assemblea el dia ..... de .................... de 2013 i ratificats en l’ 
Assemblea del dia ....... de ................... de 2013

I per  que així consti, ho signa a Badalona el dia._____________________

Signatura del soci responsable.
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ANNEX 2
Exemplar per l’associació

EI sotasignat, ______________________________________soci/sòcia amb número 
__________ de associat a l’associació de Veïns de Dalt la Vila, havent estat acceptada 
per la junta la seva sol·licitud d’utilització de les instal·lacions de l’entitat el proper 
dia___________

MANIFESTA:

1.- Que en aquest acte recull còpia de les claus d’accés a les instal·lacions, que seran 
retornades el primer dia hàbil de secretaria després d’aquell en que s’hagi utilitzat o bé es 
deixar-les a la bústia de l'A.V. de Dalt la Vila.

2.- Que es compromet a fer un bon ús de les instal·lacions de l’associació, preservar-ne el 
bon manteniment i cuidar-ne la neteja posterior. 

3.- Que coneix que l’horari d’utilització que li ha estat autoritzat és fins a les 10 del vespre.

4.- El soci signant del document de petició del local ha d’estar obligatòriament present 
durant l’activitat i fer-se responsable de les actuacions dels seus convidats.

5.- No està permès penjar cordes, cables ni objectes a les reixes ni clavar-los  a les parets. 
Els  cotxes una vegada hagin deixat a les persones o paquets  s’hauran d’aparcar en els 
llocs autoritzats per les normes de circulació vigents.

6.- Que coneix i accepta els "criteris d’utilització del local de l’associació de Veïns de Dalt 
la Vila aprovats per Assemblea el dia ..... de .................... de 2013 i ratificats en l’ 
Assemblea del dia ....... de ................... de 2013

I per  que així consti, ho signa a Badalona el dia._____________________

Signatura del soci responsable.


