
NORMATIVA INTERNA DEL CASAL DE BARRI    

                                  LA PAU 

 

1.- És obligatori l'acceptació d'aquesta normativa per poder accedir a les activitats o 

sales en cessió d'ús del Casal del Barri La Pau. 

2.- Està totalment prohibit fumar en totes les dependències, incloses les cedides o 

llogades a altres associacions, entitats o particulars, fora dels llocs habilitats. 

3.- Està totalment prohibit consumir begudes alcohòliques fora del recinte destinat al 

bar 

 4.- L'horari d'obertura serà: 

*     De dilluns a dijous de 9 a 14 i de 16 a 21h. 

*     Divendres de 9 a 14 i de 16 a 20.30 h. 

*     Dissabtes de 9 a 13 h. 

*     Els diumenges, festius i de 1 al 31 d'agost (ambdós inclosos) restarà tancat per 

descans del personal. 

*     Durant els  mesos de juliol i setembre l'horari serà: 

          De dilluns a dijous de 9 a 14 i 16 a 19h. 

          Divendres de 9 a 15h. 

          Dissabtes tancats 

5.- Els usuaris del Casal de Barri La Pau accediran de forma individual a la zona de 

vestuaris i classes. Els menors de 7 anys, sempre que realitzin l'activitat en la franja 

horària de 17.30 h a 18.30h, podran ser acompanyats per la mare/pare/tutor als 

vestuaris, per tal que els ajudin a canviar-se. Un cop els alumnes accedeixin a la zona de 

vestuaris, els acompanyants abandonaran la zona d'entrada i no podran tornar a accedir 

fins l'hora de sortida de les activitats.  

6.- L'entitats o associacions que facin ús de sales, tant en concepte de lloguer o cessió, 

no podran, en cap cas, cedir-les o llogar-les a altres entitats, associacions o persones 

individuals. Tampoc podran organitzar activitats que facin competència a les que realitza 

l'Entitat Gestora. 



7.- No es podrà accedir al Casal de Barri La Pau en els horaris que aquest romangui 

tancat. Per poder accedir en aquest horari ( mai en periode de vacances o dies festius) 

s'haura de  presentar una petició per escrit a l'Entitat Gestora, detallant les activitats a 

realitzar, així com la durada de la mateixa. 

 8.- Les claus de totes les sales s'hauran de recollir i tornar a la persona responsable al 

començar i a l'acabar les activitats, en cap cas es podran treure fora del Casal de Barri.  

9.-El mobiliari i conservació de les sales en cessió d'ús o lloguer seran únicament 

responsabilitat de l'Entitat que fa ús de la sala, havent de comunicar a l'Entitat Gestora 

qualsevol desperfecte. 

10.- El material que hi ha a les sales és propietat de l'Entitat Gestora i en cap cas es podrà 

fer ús per part de les Entitats o Associacions que fan ús de les sales, tant en concepte de 

lloguer o cessió.  

11.- La seguretat de les persones que fan activitats al Casal de Barri La Pau, i no hagin 

estat organitzades per l'Entitat Gestora, són responsabilitat directe de l'associació o 

entitat que organitza dita activitat. 

12.-No esta permès molestar a la resta d'usuaris amb activitats que requereixin un ús 

excessiva i injustificat de música, veu...interrompi altres activitats, ni molestar a la resta 

d'usuaris  en les zones comunes, així com accedir a sales per les quals no tinguin permís 

d'ús de l'Entitat Gestora.   

13.- La neteja de les sales en lloguer o cessió d'ús serà responsabilitat de l'entitat 

organitzadora, havent de deixar-la en perfecte estat a l'acabar les activitats previstes. 

14.-No es permet, per part de les Entitats que tenen sales en cessió d'ús o lloguer, 

l'organització de festes privades, fora de les que s'organitzin per les activitats, que 

s'haurian de comunicar a l'Entitat Gestora, per si cal, reorganitzar activitats o espais per 

evitar molèsties o conflictes entre els diversos usuaris. 

15.- El comportament de les persones usuàries d'una activitat són responsabilitat de 

l'entitat que l'organitza, així com qualsevol  desperfecte que puguin ocasionar. 

16.-L'accés a les sales de dansa, tant la de la 1a com la de la 3a planta, es farà   amb 

calçat específic per la sala, en cap cas es podrà accedir amb calçat de carrer. L'accés a la 

sala d'arts marcials, a la 3a  planta, es farà sempre descalç. 

17.- Qualsevol canvi o modificació d'aquesta normativa serà aprovada per la Junta de 

l'Entitat Gestora. 

L'incompliment d'aquest reglament o de qualsevol dels seus punts serà motiu 

d'amonestació per part de l'Entitat Gestora (ACR La Pau) del Casal de Barri La Pau. En 

cas de reincidència es procedirà a revocar la cessió d'us o lloguer d'espais, en el cas de 

les associacions. i de l'expulsió per temps limitat o il.limitat, dels usuaris o persones 

relacionades 

 


