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Acollida d’entitats i grups aliens a l’A.E. Rocafort 

NORMATIVA I CONDICIONS 

 

A través d’aquest full, l’Agrupament Escolta Rocafort posa en coneixement la seva normativa i 

les condicions d’ús del seu local del carrer Girona, número 4, de Cardedeu (Barcelona). 

 

 La present normativa és d’ús obligat per part de tots els grups acollits. 

 L’Agrupament Escolta Rocafort imposa una quota de 20€ en motiu de l’electricitat i 

l’aigua usades durant l’estada, alhora que una fiança de 70€ per assegurar el bon ús 

del seu local i les seves instal·lacions. S’ha de realitzar en efectiu al principi de 

l’estada.  

 Qualsevol infracció de la normativa i de les condicions amb les que es cedeix l’ús 

del local, podrà comportar immediatament la pèrdua de la totalitat de la fiança. 

 En els casos en que el dany causat sobrepassi el valor de la fiança, el grup acollit es 

compromet fermament a complir amb les seves obligacions respecte l’agreujat i a 

pagar les corresponents indemnitzacions i/o reparacions. 

 L’Agrupament Escolta Rocafort es compromet, per la seva banda, a retornar la 

fiança a tots aquells grups que hagin acomplert les normes i no hagin causat danys. 

La devolució es farà en metàl·lic el mateix dia de la marxa de l’agrupament hoste, al 

lliurar les claus del local. 
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Normes 

 Està totalment prohibit fumar i prendre begudes alcohòliques en qualsevol espai del local 

de l’Agrupament Escolta Rocafort. 

 L’entitat acollida té la obligació d’informar de qualsevol desperfecte o dany que hagi causat 

en les instal·lacions o el material de l’AE Rocafort; així com de respondre econòmicament 

davant els costos que la seva actuació hagi generat. 

 Els espais de l’AE Rocafort són exclusivament interiors; l’acollida no inclou cap permís per 

sortir al pati exterior a través de la porta del cau de Pioners ni, per suposat, de les 

finestres. 

 L’única ocasió en que es permetrà als ocupants sortir al pati del darrera és en cas d’una 

evacuació del local per emergència, segons recull el Pla d’Emergència de l’AE Rocafort. 

 Els espais cedits per a l’acollida no inclouen les sales del pis superior, ni les sales de 

material i de caps que no es podran utilitzar sense un permís específic. 

 L’ús dels fogonets per cuinar només està permès als respectius caus i s’haurà de guardar 

sempre una distància prudencial respecte a les parets i objectes inflamables en potència. 

 No es podrà agafar ni utilitzar material de l’AE Rocafort sense permís previ. 

 És obligatori respectar el descans dels veïns, especialment de les 23h a les 8h. 

 L'AE Rocafort no es responsabilitza de les molèsties ocasionades als veïns per part del 

grup acollit. 
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