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NORMATIVA PER LA DEIXA DEL CASAL DE COLÒNIES
SANT RAMON DE PENYAFORT DEL PORT DE SÓLLER

Heus aquí unes normes bàsiques per la deixa del Casal de Colònies Sant Ramon de Penyafort del Port 
de Sóller, propietat de la Comunitat de Cristians de la Vall de Sóller. La signatura d’aquestes normes 
implica l’acceptació per part del sol·licitant.

Les parròquies de Fornalutx, l’Horta, Port de Sóller i Sóller, són un lloc de religiositat cristiana. En 
les esglésies es celebra el més important dels cristians: les celebracions sagramentals. I en els locals 
parroquials tot el que fa referencia a la pastoral de l’anunci i la celebració.

SOL·LICITUD PER LA DEIXA DEL CASAL DE COLÒNIES

1.- Aquesta sol·licitud serveix per reservar l’espai i acceptar les següents normes. 

2.- El sol·licitant farà un donatiu a la parròquia i la quantitat (explicada més envant) es de-
dicarà al manteniment del casal, despeses dels subministres, aigua, electricitat, neteja, etc. Per 
aquest motiu, es farà una transferència bancaria al moment de la sol·licitud del casal al compte 
corrent de la Parròquia de Sant Ramon de Penyafort del Port de Sóller: SANTANDER ES45 
0049 0176 2128 1022 1941. En el concepte s’ha de indicar: donatiu casal i la data de la 
reserva. Després s’ha d’enviar justificant de pago al whatsapp 671000666 o al correu: cris-
tiansvalldesoller@gmail.com. SOLS OBTINDRAN LA RESERVA DEL CASAL AQUE-
LLES SOL·LICITUDS QUE HAGIN ENVIAT JUSTIFICANT DE PAGAMENT.

3.- En el moment de fer la sol·licitud s’ingressarà en el mateix compte corrent una fiança 
de 50 €. Un vegada comprovat l’estat de l’espai cedit i que s’han complert totes les normes 
s’entregarà la fiança.

4.- Referent a l’anul·lació de l’activitat. Si es fa 15 dies abans de la data d’ús es retornarà la 
fiança, passat aquests 15 dies no es retornarà.

5.- La clau del casal es recollirà a la rectoria de Sóller (Gran via, 1 – 07100 Sóller) i es retor-
narà el dia següent de l’activitat.

CONDICIONS PER LA DEIXA DEL LOCAL

1.- L’autoritzat s’obliga a l’acabar l’activitat a netejar el casal (agranar i fregar), havent de 
deixar l’espai tal com se’l va trobar.



2.- L’autoritzat es compromet a deixar els llums, portes, finestres i persianes tancades, i 
baixar el diferencial de llum que hi ha tot just a l’entrada del casal. 

3.- En cas d’utilitzar la cuina: no deixar menjar, ni beure damunt la taula, la gelera o el 
congelador. Si se’n deixa la propietat haurà de tirar-ho i no retornarà la fiança deixada. Per 
evitar possibles accidents no es permet l’entrada a la cuina, sense autorització.

4.- En cas de pernoctacions: 
- Les habitacions són un espai per dormir, descansar o canviar-se de roba. Per favor no 
menjar, ni beure, ni realitzar cap tipus d’activitat. 
- Tampoc podrà ser variada la distribució del mobiliari. Així com tampoc treure o posar 
al terra matalassos, coixins i mantes, etc... Si no es compleix aquesta normativa es perdrà 
la fiança donada. 
- Com a norma higiènica bàsica, la instal·lació aporta el matalàs amb una funda imper-
meable anti àcars i anti COVID, coixí i coixinera. Per tant les persones usuàries hauran 
de portar llençol se sobre i/o sac de dormir segons cregui convenient. 
- Per tal de respectar el descans d’altres usuaris del casal, així com dels veïns, l’horari de 
silenci serà a les 00:00h

5.- Fer ús dels poals i contenidors de fems amb la normativa vigent del reciclatge. Una 
vegada acabada l’activitat es buidaran als poals als contenidors que hi ha al carrer i es deixaran 
sense fems. Si no es fa així es perdrà la fiança.

6.- Evitar treure a fora el mobiliari que es troba dins de les sales (taules, cadires, etc...), en 
cas de fer-ho amb l’autorització corresponent aquest s’haurà de deixar així com s’ha trobat.

7.- En cas de col·locar decoració per a les activitats, evitar enganxar: coles, precinte, xinxe-
tes, etc.. que deixin marques. Així com també s’haurà de retirar al finalitzar l’activitat. Si hi 
ha desperfectes per part del grup, del tipus que siguin, hauran de comunicar-se i la despesa 
anirà al càrrec del grup.

8.- A les instal·lacions del casal, no està permès fumar, el consum de begudes alcohòliques 
i tot tipus de drogues. 

9.- El qui fa la sol·licitud es compromet a que les activitats realitzades en el casal no atemptin 
contra l’ideari i la moral cristiana catòlica.

10.- La present autorització queda supeditada a l’acompliment de l’ordenança municipal de 
sorolls, així com a l’obtenció de les llicències municipals i el compliment de tots els requisits 
o exigències imposi la normativa vigent. Així com també complir les mesures sanitàries 
que ha impost la Comunitat Autònoma en referencia a la pandèmia del COVID19 en cada 
moment.

11.- L’autoritzat serà responsable de tots els d’anys i/o perjudicis que es causin a les per-
sones o a les coses, per raó de l’activitat organitzada, quedant eximit de qualsevol responsa-
bilitat la Parròquia.

12.- En garantia de l’acompliment d’aquesta responsabilitat, l’autoritzat, s’obliga a tenir con-
certada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos inherents a l’activitat 
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 DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i llinatges: _______________________________________________
DNI: ___________________ Data de naixement: ____________________
Adreça: _____________________________________________________
Telèfon: _____________________________________________________ 
Correu electrònic: _____________________________________________
Dies de la reserva: _____________________________________________
Nombre exacta dels participants a l’activitat: _______________
   Majors de 18 anys: __________________________
   Menors de 18 anys: __________________________

Marcar el motiu de la deixa del casal:
1.- Reunió
2.- Celebració
3.- Campament o colònies
4.- Cap de setmana
5.- Lloguer mensual

 Marcar la necessitat:
 Per un dia:

1.- Sense equipament = donatiu 100 € + fiança 50 € = 150 €
(2 sales + rebost amb gelera, microones i piques per fregar) 

2.- Amb equipament = donatiu 150 € + fiança 50 € = 200 €
(2 sales + cuina + congelador + rebost amb gelera, microones i piques per fregar)

 
 En cas de pernoctar:

1.- Sense equipament = donatiu 100€ + 6 € persona dia + fiança 50 €
(2 sales + habitació amb lliteres + rebost amb gelera, microones i piques per fregar) 

2.- Amb equipament = donatiu 150 € + 12 € persona dia + fiança 50 €
(2 sales + habitació amb lliteres + dutxes + cuina + congelador + rebost amb gelera, 
microones i piques per fregar) 



 CLÀUSULA DE LA PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d’Abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques en el tractament de Dades Personals i a la 
lliure circulació d’aquestes, l’informem que les seves dades personals s’incorporen a un registre de ús 
intern, responsabilitat de la Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller, a fi de possibilitar el desenvolupa-
ment de l’esmentada activitat.

Li recordem que per poder dur a terme la correcta gestió del tractament de les seves dades personals 
és necessari que faciliti les dades correctes i veraces i que es comprometi a comunicar-nos qualsevol 
modificació de les dades. 

A més, li comunicam que disposem de mitjans propis a les xarxes i de publicacions en format paper:  
revistes, agendes, tríptics… on s’informa de les activitats que es duen a terme en la Comunitat de Cris-
tians de la Vall de Sóller.  En aquests mitjans es poden publicar imatges en les que aparegui vostè. Mi-
tjançant la signatura d’aquest document, vostè ens autoritza, tret que indiqui lo contrari, a que les seves 
dades, inclosa la imatge, corresponents a les activitats esmentades anteriorment, puguin ser publicades 
en el suport corresponent i/o destinades a difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions 
parroquials o d’àmbit religiós. 

Finalment, l’informem de que gaudeix de la possibilitat d’exercir gratuïtament els drets d’accés, recti-
ficació, cancel·lació, oposició, supressió, no ser objecte de decisions individuals, limitació del tracta-
ment i  portabilitat, adreçant-se per escrit i adjuntant còpia de document oficial que l’identifiqui, a la 
Parròquia Sant Bartomeu Sóller, situada a Gran vía, 1 – 07100 Sóller (Illes Balears – Espanya) o be a 
l’adreça electrònica: cristiansvalldesoller@gmail.com, indicant de forma visible el concret dret que vol 
exercir.

       Sóller, ____ de _________________ de 20___

 Signatura del sol·licitant    Signatura del representant de la parròquia

La present autorització es concedeix per mera liberalitat de la Parròquia, qui podrà deixar sense efec-
te, en qualsevol moment, en cas que entengui que no es compleixen els indicats requisits o en el cas 
que la Parròquia interpreti que l’organitzador i/o els assistents ofenen, de qualsevol manera, la moral 
de l’Església Catòlica.
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