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SOLICITUDE DE USO DAS DEPENDENCIAS
DO CENTRO CULTURAL PARADA JUSTEL

D/Dª_______________________________________  con  DNI  ____________________  como 
representante  da  Asociación_________________________,  SOLICITO o  uso  do 
equipamento e dependencias seguintes do Centro Cultural Parada Justel:

Dependencias Todo o edificio     Planta principal    Planta baixa

Equipamento
 Proxector   Equipo de son   Mobiliario 

 Outro: 

O número de persoas estimadas na actividade é de ________

As  dependencias  e  o  equipamento  empregaranse  na  data________e  hora 
________para a actividade_____________

ASUMINDO a  asociación  que  deberá  deixar  a  dependencia  en  condicións 
axeitadas para o seu uso posterior.

O incumprimento destas normas traerá consigo a suspensión do dereito á utilización 
das dependencias  do Centro Cultural Parada Justel.

Esgos, a ____de ______de ______

O Representante 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ESGOS
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Solicitudes de uso das dependencias do Centro Cultural Parada Justel:

1.-  A  petición  do  uso  dalgunha  das  dependencias  do  Centro  deberá  facerse 

mediante  solicitude  por  escrito,  segundo modelo facilitado polo  Concello,  cunha 

antelación de polo menos cinco días naturais se se trata dun uso temporal, e dun 

mes si se require unha reserva continuada.

2.- Na devandita solicitude, deberá constar:

a) Nome da asociación e o/a seu representante.

b) Actividade que se vai realizar.

c) Tempo de duración.

d) Colectivo destinatario.

3.- Valoración das solicitudes.

As peticións serán atendidas na medida da dispoñibilidade,  do  momento  e  das 

restantes  iniciativas  presentadas.  No  caso  de  concorrencia  de  dúas  actividades 

diversas no mesmo espazo e horario, propiciaranse fórmulas que eviten a exclusión 

dunha delas. Non obstante, de persistir o conflito, as solicitudes valoraranse acorde 

aos seguintes criterios:

a) O Centro estará aberto a todo o tecido asociativo, pero terán preferencia as 

entidades veciñais que non dispoñan de local propio para a realización da 

actividade.

c) Rendabilidade social ou cultural da actividade.

d) Repercusión e impacto positivo que se estima vaia producir o proxecto.

f) Achega de recursos propios, humanos, materiais e económicos por parte da 

entidade.

h) Experiencia e calidade técnica da entidade.

i) Carácter innovador da actividade.

k) Primaranse as actividades que se programen con maior coordinación de 

colectivos.

4.- O Concello resolverá por escrito as peticións en data anterior á prevista para o 

desenvolvemento da actividade e en todo caso, nun prazo máximo de quince días. 

No devandito escrito, notificarase, se procede, as condicións particulares ou obrigas 

que deban cumprirse polo peticionario ou representante da actividade, ademais das 

sinaladas no presente Regulamento. 
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