
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT 

PETICIÓ D’ÚS DELS EQUIPAMENTS 

En......................................................................... NIF................................................. 

amb domicili a........................................................................................................................ 

població..................................codi postal....................número de telèfon.............................. 

adreça electrònica..........................en representació de........................................................ 

i amb les següents dades a efectes de facturació: 

Nom:............................................................................................................................... 

Adreça:........................................................................................................................... 

DNI/NIF:......................Núm. de compte bancari (20 dígits):.......................................... 

EXPOSO 

Que conec les normes d’ús, la tarifa de preus i les normatives de seguretat relatives als 

aforament de l’equipament sol·licitat, que les accepto i adopto el compromís de complir-les, i 

per tant 

SOL·LICITO 

Que em sigui reservat l’equipament.................................................................................. 

i el material........................................................................................................................ 

Especifica quin o quins espais sol·licites (aules, patis, sala de reunions...): 

.......................................................................................................................................... 

En cas de sol·licitar algun espai que forma part d’un centre educatiu públic o municipal, tens el 

vistiplau del director/a per desenvolupar-hi l’activitat que proposes? SÍ      NO 

INFORMACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Títol:  

Breu explicació de l’activitat: .......................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Organitzat per:  És una entitat sense ànim de lucre:  SÍ       NO 

Inici/dia i hora:  Durada/dia i horari: 

Es cobrarà entrada? SÍ  NO Activitat oberta a tothom?     SÍ  NO 

Olot, .......... de ...............................................de 20  

Responsable del tractament: Ajuntament d’Olot, Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot Tel. 972 27 91 00 
Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@olot.cat 
Ajuntament d’Olot Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot Tel. 972 27 91 18. Finalitat del tractament: Gestió de 
persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis, programes i activitats desenvolupades des de l’àrea de 
educació de l’Ajuntament. Gestió d’escola infantil; gestió i manteniment i control de les dades dels usuaris de l’ Institut 
Municipal d’Educació i Joventut d’Olot. Base jurídica: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. Destinataris: Podeu accedir a les vostres dades, 
rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra 
sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot. Podeu 
consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD. Termini de conservació de les 
dades: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. Reclamació: Podeu presentar una reclamació a 
l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot. 

He llegit i accepto les normes d’ús i tarifes: 
NOM, COGNOMS, NIF I SIGNATURA 

 

S

S



PREUS PÚBLICS DE LLOGUER D’INSTAL·LACIONS I SERVEIS  

TAULES DE PREUS DELS ESPAIS: 

Taxes fixes 

Complements 
variables 

* L’IME es reserva el dret a demanar a les associacions i entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat
tancada i gratuïta en algun dels seus espais, una possible compensació social. 
Aquests preus han estat aprovats en la junta de govern de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot. 

5.- FITXES TÈCNIQUES DELS EQUIPAMENTS 

NOM PTT 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - 4 aules (30 persones/aula) 

- 1 aula d’informàtica (20 persones) 
- Hall (50 persones) 

MATERIAL DISPONIBLE - Els projectors instal·lats a les aules 
- Els ordinadors de l’aula d’informàtica 
- Taules i cadires de les aules 

OBSERVACIONS - 

NOM EME 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - Aula 1 (10 persones) 

- Aula 2 (10 persones) 
- Aula 3 (10 persones) 
- Aula 4 (10 persones) 
- Aula 5 (15 persones) 
- Aula 6 (20 persones) 
- Hall (20 persones) 

MATERIAL DISPONIBLE - Pissarres 
- TV. 

OBSERVACIONS Caldrà que es deixi l’espai endreçat i net i no es 
podran tocar els treballs que hi hagi a les aules 

NOM ESCOLA BRESSOL SANT PERE MÀRTIR 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - Aules 

- Menjador 
- Pati 

Aforament total de l’escola: 90 persones 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS No es pot accedir ni al despatx. 

ESPAIS Activitat de pagament: Activitat gratuïta: 
Empreses i/o 
particulars 

100€ 60€ 

Associacions i 
entitats sense ànim 
de lucre (activitat 
tancada) 

30€ 0€* 

Associacions i 
entitats sense ànim 
de lucre (activitat 
oberta) 

0€ 0€ 

Servei de Neteja 
extraordinària 

Preu fixat per 
l’empresa 

Preu fixat per 
l’empresa 

Consergeria Extra 
(mínim 2h) 

Preu fixat per 
l’empresa 

Preu fixat per 
l’empresa 



NOM ESCOLA BRESSOL SANT MIQUEL 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - Aules 

- Menjador 
- Pati 

Aforament total de l’escola: 50 persones 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS No es pot accedir ni al despatx. 

NOM ESCOLA BRESSOL LA GREDERA DEL 
MORROT 

ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - Aules 
- Menjador 
- Pati 

Aforament total de l’escola: 90 persones 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS No es pot accedir ni al despatx. 

NOM ESCOLA BRESSOL LES FONTS 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - Aules 

- Menjador 
- Pati 

Aforament total de l’escola: 90 persones 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS No es pot accedir ni al despatx. 

NOM IME 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - Sala de reunions (12 persones) 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS  - 

NOM IDEAL- OFICINA JOVE DE LA GARROTXA 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - Sala gran (150 persones) 

- Sales petites (15 persones per sala) 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS L’activitat que s’hi desenvolupi ha d’estar 

relacionada amb joventut de manera directa o 
indirecta 

NOM EMMO “Xavier Montsalvatge” 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - Auditori (80 persones) 

- Aules (10 persones) 
MATERIAL DISPONIBLE - Piano 

- Faristols 
- Equip de Música 

OBSERVACIONS  - 

NOM ESCOLA PLA DE DALT 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - El pati i les pistes esportives (450 

persones) 
- Un vestidor 

MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS El compromís de fer-se càrrec dels possibles 

desperfectes. 

NOM ESCOLA VOLCÀ BISAROQUES 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - El pati i les pistes esportives (450 

persones) 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS El compromís de fer-se càrrec dels desperfectes. 



NOM ESCOLA SANT ROC 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - El pati i les pistes esportives (350 

persones) 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS El compromís de fer-se càrrec dels possibles 

desperfectes. 

NOM ESCOLA EL MORROT 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - El pati (300 persones) 

- La biblioteca (25 persones) 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS El compromís de fer-se càrrec dels possibles 

desperfectes. 

NOM ESCOLA MALAGRIDA 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - El pati (300 persones) 

- La biblioteca (100 persones) 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS El compromís de fer-se càrrec dels possibles 

desperfectes. 

NOM ESCOLA LLAR “LLUÍS MARIA MESTRES” 
ESPAIS DISPONIBLES I AFORAMENTS - El pati i les pistes esportives (200 

persones) 
MATERIAL DISPONIBLE - 
OBSERVACIONS El compromís de fer-se càrrec dels possibles 

desperfectes. 

4.- MATERIAL  
Cal especificar en aquesta mateixa sol·licitud de quin material del què disposa l’IME se’n vol fer ús. El material 
present als equipaments cedits està inclòs en el preu de lloguer. Per poder utilitzar el material sol·licitat es 
necessitarà el vistiplau del director tècnic de l’IME. 

5.- PERSONAL 
Els tècnics de l’IME valoraran les necessitats tècniques i altres elements vinculats a la realització de l’activitat i 
decidirà quin tipus i quantitat de personal és necessari. Aquest personal també pot ser requerit pel contractant. 
Caldrà abonar directament les despeses de personal extern a part del preu de lloguer de l’espai a l’empresa que 
presta aquest servei. 
PERSONAL D’ATENCIÓ I CONSERGERIA  (segons preu que marqui l’empresa)* 
 (*) aquestes quantitats seran facturades directament per l’ empresa responsable de la prestació del servei. 

6.- NETEJA 
La neteja habitual està inclosa en el preu del lloguer. Qualsevol neteja extra s’haurà d’abonar directament a 
l’empresa responsable de la prestació del servei i que vindrà marcada per l’IME. 
PERSONAL DE NETEGA EXTRA (segons preu que marqui l’empresa)* 
(*) aquestes quantitats seran facturades directament per l’ empresa responsable de la prestació del servei. 

6.- IVA 
Tots els preus es cobraran mitjançant la factura corresponent. Els preus del personal d’atenció i consergeria i del 
servei de neteja  estan subjecte a l’aplicació d’un 21% d’IVA.  

7.- ALTRES 
Qualsevol modalitat no prevista en aquest document o exempcions al que s’hi exposa són facultat de la Junta de 
Govern de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot. 
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