
 
 

Declaració Responsable:         Accepte les Normes de Funcionament i
Convivència, descrites a continuació:

 
NORMES DE FUNCIONAMENT I DE CONVIVÈNCIA

 
Requisits per a l'accés a la Sala Municipal d'Estudi
• Ser major de 16 anys / Ser titular de la targeta d'accés a la sala d'estudi. 

Sol·licitud de la targeta
• La targeta és propietat de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.
• La targeta és personal i intransferible. 

• L'horari de la sala d'estudis podrà ser modificat per la regidoria de Cultura en qualsevol moment, 
   podent ser consultat en el centre cultural, en les xarxes socials i en www.santjoandalacant.es.

Normes d'ús
1. Està  prohibit l'ús de telèfons  mòbils per a trucades,  si  desitgen  realitzar o respondre una    
    trucada hauran d'abandonar les instal·lacions (configurar el telèfon en manera vibració per 
    a no molestar). Igualment està prohibit l'ingrés d'aliments i begudes, excepte aigua.
2. No es pot entrar amb mascotes, excepte amb gossos-guia en cas d'invidents.
3. Està prohibit fumar (Llei 42/2010, de 30 de desembre).
4. Tenen l'obligació de guardar el silenci degut.
5. Respectar les instal·lacions i l'equipament, conservant les instal·lacions netes. No modificar   
     la disposició del mobiliari.  
6. Mantenir un comportament d'urbanitat i educació adequat.
7. El/la titular de la targeta d'accés es fa responsable de la correcta utilització del centre. Amb 
    caràcter general la propietat de la targeta proporcionarà la responsabilitat del bon ús de les 
    sales d'estudi. No es podrà reservar places d'estudi per a altres usuaris/usuàries
Sancions.  
Se sancionaran els següents incompliments i faltes o qualsevol altra circumstància o comportament 
que  s'estime necessari, encara que no estiga en la  següent relació: Alterar, impedir o obstruir el 
normal  funcionament  de les  sales d'estudi i dels serveis que presta. Alterar la convivència en 
les sales d'estudi.
1. Ocasionar xivarris o qualsevol altra acció que interrompa l'estudi.
2. Impedir l'ús de les instal·lacions a qualsevol persona amb dret a la seua utilització.  Insultar 
    o agredir física o psíquicament a les persones que estan fent ús de les sales d'estudi, així com 
    a la plantilla de l'Ajuntament responsables de la sala d'estudis.
 3. Causar  deterioracions  o  danys  a l'edifici  o a  qualsevol element de les seues instal·lacions, 
     equipament i infraestructura.

 4. No comunicar els desperfectes produïts per la persona usuària.
.  

5. Desatendre les indicacions de la plantilla responsable de la sala d'estudis.
6. Utilitzar  inadequadament  les instal·lacions  de les sales d'estudi i els serveis i realitzar activitats 
     diferents a les previstes i autoritzades. 
7. Falsificar i manipular les targetes de les persones usuàries. Mesures cautelars  Tot comportament
     inadequat serà reportat a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. A les persones usuàries que
     incórreguen en l'incompliment de les normes establides se'ls expulsarà cautelarment durant 
     sis mesos prèvia suspensió de la targeta; en cas de reincidència, es podrà proposar la 
     modificació de la mesura  cautelar  imposada al principi, tant en un sentit com en un  altre, 
     d'acord a la gravetat de la situació, reservant-se l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant el dret  
     d'exercir les accions legals necessàries. 

       * La marca de la casella d'aquest document dóna conformitat d'emplene de les normes de  
         funcionament i convivència de la sala d'estudi municipal de Sant Joan d'Alacant.
 
 Document serà signat electrònicament (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica)
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