AJUNTAMENT
IVARS DE NOGUERA

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CASA DE COLÒNIES A IVARS DE NOGUERA
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança regula el servei públic de casa de colònies situat a Ivars de Noguera,
propietat d'aquesta Corporació, amb l'objectiu que es destini a donar allotjament a grups
de nens o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure, culturals i d'oci.
La prestació del servei inclourà:
— Allotjament.
— Menjades
— Activitats educatives, culturals i d'oci
ARTICLE. 2. Règim Legal
És fonament legal d’aquesta ordenança, les facultats que confereix a aquest Ajuntament
la normativa vigent, en particular l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, que estableix que el Municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i
prestar quants serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal. Així mateix, es tindrà present la Llei 38/1991, de 30 de desembre,
d'instal·lacions destinades a activitats amb nens i joves de Catalunya.
ARTICLE 3. Concepte
D'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades
a activitats amb nens i joves de Catalunya s'entén per casa de colònies tota instal·lació
que, permanentment o temporalment, es destini a donar allotjament a grups de persones
participants en activitats educatives en el temps lliure, culturals i d'oci.

23/02/2017 ALCALDE

ARTICLE 4. Emplaçament
La casa de colònies Lo Niu estarà situada al carrer Costa Sant Martí, s/n C.P.25122
Ivars de Noguera, Lleida.
ARTICLE 5. Usuaris
Tindran la condició d'usuari les persones que sol·liciten el servei de casa de colònies,
beneficiant-se del mateix tant persones físiques com a jurídiques: particulars, entitats i
associacions registrades oficialment en el cens corresponent, filials infantils o juvenils
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d'entitats més àmplies de les quals depenguin, ens associats (instituts, fundacions, etc.)
etc.
TÍTOL II. NORMES D'ÚS DE LA CASA DE COLÒNIES
ARTICLE 6. Ús de les Instal·lacions
1. Caldrà que hi hagi una persona responsable, major d'edat, que representi al grup i
sigui l'interlocutor vàlid amb l’Ajuntament.
2. Els llits s'utilitzaran amb un joc de llençols o sac de dormir i funda de coixí, que hauran
de portar els/les usuaris/as. Opcionalment, podran demanar-ne a l’Ajuntament amb
l’abonament de l’import fixat per l’ordenança corresponent.
3. No es pot moure cap llitera, ni canviar els matalassos de llit.
4. S'haurà de fer una utilització correcta de les habitacions i de la resta de les
dependències.
5. A les habitacions no es pot jugar, fumar, menjar ni beure.
6. Els desperfectes ocasionats han de ser comunicats al més aviat possible a
l’Ajuntament. Si es comprova que han estat ocasionats per un mal ús del grup que es
troba en la instal·lació, la persona responsable o, si és el cas, l'entitat legalment
constituïda, haurà de fer-se càrrec dels costos produïts.
7. Està prohibit l'accés d'animals en les instal·lacions, excepte gossos guia.
9. Ni les instal·lacions ni l'entorn poden ser realquilats.
10. Queda totalment prohibida l'entrada de les persones usuàries a les àrees reservades
al personal de la instal·lació (encarregat municipal).
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11. En tot moment s'anirà amb compte de no malgastar energia elèctrica ni aigua.
Qualsevol avaria, problema elèctric, etc., s'haurà de comunicar a l’ajuntament d’Ivars de
Noguera
a
través
del
telèfon
973760334
o
l’adreça
electrònica
ajuntament@ivarsnoguera.ddl.net.
12. La neteja de la instal·lació mentre dura l'estada correspon a les persones usuàries.
És necessari mantenir net l'entorn i dipositar els desaprofitaments en els llocs indicats,
així com cuidar el mobiliari. Si la instal·lació no es deixa tal com es va trobar, els
responsables contractaran els serveis necessaris per esmenar el problema.
13. Els desaprofitaments, escombraries i tota la matèria reciclable hauran de ser
dipositada pels propis usuaris en els contenidors corresponents del nucli urbà En cap
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cas es deixaran a les instal·lacions.
14. Es prohibeix fer foc fora dels llocs habilitats a aquest efecte, així com utilitzar
productes inflamables, fogons, combustibles, petards o focs artificials.
15. En cas de malaltia o accident, els serveis mèdics i la responsabilitat legal
correspondrà a les persones usuàries o al grup.
16. La responsabilitat que pot derivar-se dels actes que es realitzin en les instal·lacions
recaurà individual o col·lectiva ment sobre les persones físiques o jurídiques usuàries.
ARTICLE 7. Horaris
Els horaris de menjador s’estipularan entre els usuaris de la casa de colònies.
En tot cas, quan arribi el grup a la casa, es concretaran els horaris amb l’Ajuntament en
casa de desacord.
Després de cada menjar les taules han de quedar netes i el terra escombrat.
A partir de les 23 hores no es permet fer soroll.
TÍTOL III. SOL·LICITUDS, RESERVES I CANCEL·LACIONS
ARTICLE 8. Sol·licituds
Les sol·licituds d'ús s'han de realitzar per escrit, tramés via telemàtica a l’Ajuntament
d’Ivars de Noguera a través de la seva seu electrònica https://www.seue.cat/web/ivarsdenoguera.
A l'hora de fer la reserva es pot sol·licitar una fiança, segons l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa.
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ARTICLE 9. Cancel·lació
La cancel·lació de la reserva podrà realitzar-se per escrit, correu electrònic, fax, correu
ordinari o per telèfon amb una antelació màxima de 24 hores.
Si es cancel·la fins a 2 dies anteriors a la data de la reserva, l’Ajuntament retornarà
l’ingrés previ efectuat.
Si la cancel·lació es produeix a les 24 hores prèvies a la visita, no es retornaran els
diners de paga i senyal, així com tampoc es retornaran si no s’efectua la cancel·lació i
l’interessat/s no es persona el dia reservat.

Josep Magrí Mangues

Signatura 1 de 1

C/ del Pere, 1 CP 25122 Ivars de Noguera Tel. 973760334 e-mail: ajuntament@ivarsnoguera.ddl.net www.ccnoguera.cat/ivars/

Per descarregar una còpia d'aquest document pot consultar la següent url:
Codi Segur de Validació

b0f0a08572a242d5b12af535bced8d8a001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.cat/ABSIS/absDatos/174/ASP/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT
IVARS DE NOGUERA

Si el dia d'entrada el grup no es presenta en la instal·lació i no ho justifica, no podrà
utilitzar la instal·lació en un període de dos anys.
Una vegada que els usuaris hagin entrat en la instal·lació, es podrà cancel·lar la reserva,
però no es reemborsarà cap servei contractat.
ARTICLE 10. Preus
Els preus d’ús es fixaran per la ordenança municipal que aprovarà el ple de l’Ajuntament
d’Ivars de Noguera.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia
20 de desembre de 2016, entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir d’aquell moment, romanent
en vigor fins que s'acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.
Ivars de Noguera, a la data de la signatura electrònica.
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L’alcalde
Josep Magrí Mangues
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