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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
DEL MUNICIPI DE LLADORRE, I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS 

 
En/Na ______________________________________ , amb Document Nacional 
d’Identitat núm _____________ lletra ___ , amb domicili a efectes de notificació al 
carrer __________________ , núm _______ , del nucli/municipi de __________ amb 
codi postal _____________en nom propi o en representació de 
_______________________________________ ,  
 
amb les següents dades de contacte 
Correu electrònic a efectes de notificacions electròniques:__________ 
Telèfon de contacte __________________ 
 

Declaro sota la meva responsabilitat 
 
- Vetllar pel bon funcionament del local, tant pel que fa al seu manteniment, estalvi 

energètic, com a l’adequat desenvolupament de les activitats  
- Vetllar pel manteniment de la convivència en el local en un clima d’ordre, i respecte 

a les persones, a les normes i a l’equipament.  
- Per a activitats puntuals, i de forma ordinària, l’Ajuntament podrà inspeccionar de 

forma conjunta de l’espai cedit amb els responsables de l’entitat sol·licitant i els 
responsables municipals.  

- Les entitats i associacions amb autorització per a l’ús d’espais dels locals socials, 
no poden, sota cap concepte, llogar ni cedir els espais que ocupen a terceres 
entitats, sinó que sempre ha de ser l’Ajuntament qui faci aquestes cessions. 

- Informar a l’Ajuntament de totes les incidències que es produeixin en el Local. 
- Vetllar per la correcta utilització i distribució de les claus d’accés al local. En cap 

cas està permès fer còpies de les claus.  
 

Accepto les següents condicions d’ús 
 

L’Ajuntament només es compromet a facilitar la utilització dels equipaments a les 
associacions i entitats/persones usuàries. El responsable de les activitats que s’hi 
desenvolupin (i de les conseqüències que se’n puguin derivar), tant dins com fora dels 
locals, és l’entitat/persona a la que s’ha donat el permís d’ús. 
 
Aquesta consideració implica que: tot i que el manteniment general del local anirà a 
càrrec de l’Ajuntament de Lladorre, la neteja puntual després de cada activitat que s’hi 
dugui a terme, anirà a càrrec de cadascuna de les entitats/associacions/veïns 
beneficiaris/àries.  
 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
Lladorre, a ........... de ..................... de 202_ 
 
Signatura del/de la declarant     Segell de l’entitat 
 
 
 
 

 


