
 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 l’informem que les seves dades de caràcter personal quedaran incorporades en un f itxer informatitzat de contactes. Aquest 
fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb el centre i mantenir-lo informat dels serveis que oferim. Si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de 
Barcelona, perquè pugui continuar la relació. Com a titular té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Si no desitja rebre informació, reenviï 
aquest missatge indicant a l’assumpte “Esborrar les meves dades” a espais.mg@qsl.cat. 

Casal d’entitats Mas Guinardó 

Pl. Salvador Riera, 2  

Barcelona (08041) 

Tel. 934 461 429 

espais.mg@qsl.cat 

  
 
Fitxa de sol·licitud de cessió d’espai puntual 

 

Dades sobre l’entitat / grup sol·licitant: 

Nom entitat / grup: ...................................................................................................................................................... 

NIF: ...................................................................... Adreça: ......................................................................................... 

Població: .............................................................. CP: ......................... Tel. de contacte: ......................................... 

Adreça electrònica: ................................................................ Pàg. web: ................................................................... 

Persona responsable de l’activitat: ............................................................................................................................. 

NIF: ...................................................................... Tel. de contacte: .......................................................................... 

 

Dades sobre l’activitat:  

Nom de l’acte o activitat: ............................................................................................................................................. 

Descripció de l’acte / activitat: .................................................................................................................................... 

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

Dia de l’acte / activitat: ....................................... Hora inici: ............................  Hora finalització: ............................ 

Tipus de difusió prevista: ............................................................................................................................................ 

Previsió d’assistents: ......................................... Acte obert al públic o intern? .......................................................... 

Acte amb entrada:       Sí          /    No          Preu de l’acte: ................................................................................ 

L’acte preveu la compravenda de productes i/o objectes?  Sí   /    No                    

* La gestió tècnica del Casal d’entitats Mas Guinardó es reserva el dret d’adjudicar l’espai adequat per a l’activitat en funció de la previsió d’assistents i altres criteris de 

funcionament de l’equipament. 

  

Material de suport necessari:  

      Càtering                   Neteja extra                  Vigilància                   Tècnic de so / llum       

      Equip de so           Micròfons / Núm. ..........            DVD              Pantalla               Projector             

      Pissarra                   Aparell de música                Ordinador portàtil                 Equip de so portàtil    

Taules / Núm. ..........      Cadires / Núm. .......... 

* Els equips de so i de llums només podran ser manipulats per tècnics qualificats designats per l’equip tècnic. En el cas que l’activitat requereixi la contractació d’un tècnic 

de so o de llums, un servei extraordinari de neteja, infraestructures específiques o altres, l’entitat es farà càrrec de les despeses associades. 
 

Validació: 

Només quan ambdues parts hagin signat aquest document es donarà la cessió per confirmada. 

 

 

Signatura del/la sol·licitant (nom i cognoms)                           Signatura de la Direcció del Casal (nom i cognoms) 

 

D’acord amb la normativa del servei de cessió d’espais, Barcelona ................. de .................................. de 2018. 



 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 l’informem que les seves dades de caràcter personal quedaran incorporades en un f itxer informatitzat de contactes. Aquest 
fitxer té com a finalitat gestionar la seva relació amb el centre i mantenir-lo informat dels serveis que oferim. Si és el cas, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de 
Barcelona, perquè pugui continuar la relació. Com a titular té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Si no desitja rebre informació, reenviï 
aquest missatge indicant a l’assumpte “Esborrar les meves dades” a espais.mg@qsl.cat. 

Casal d’entitats Mas Guinardó 

Pl. Salvador Riera, 2  

Barcelona (08041) 

Tel. 934 461 429 

espais.mg@qsl.cat 

  
 

Extracte de les pautes d’utilització del servei de cessió d’espais al Casal d’entitats Mas Guinardó 

 

1. El servei de cessió d'espai és un dels serveis bàsics del Casal d’entitats Mas Guinardó del Districte 

d’Horta-Guinardó i consisteix en la cessió gratuïta d'espais i material tècnic a entitats i grups estables 

per a la realització de les seves activitats. Aquestes activitats s’hauran d’ajustar a la llei; per tant, no es 

podran fer actes que facin apologia de la violència, intolerància, etc. o que discriminin per contingut o 

dret d’accés a ningú per causa de gènere, raça, cultura o religió. 

 

2. Totes les entitats i grups sense ànim de lucre que rebin un servei i desenvolupin la seva activitat al casal 

d’entitats, hauran d’oferir com a contraprestació, activitats de forma gratuïta i oberta al barri, així com 

participar en la Taula de Casal, on es comunicaran, organitzaran i gestionaran coordinadament amb 

l’equip tècnic del casal i la resta d’entitats, si s’escau, i permetre’n la difusió. La sol·licitud haurà de 

cursar-se amb un mínim d’un mes d’antelació. 

 

3. El sol·licitant indicarà en el full de reserva el període de desenvolupament de l’activitat i l’horari exacte, 

tenint en compte dins el mateix horari, el temps de muntatge i desmuntatge de l’activitat, en cas que 

sigui necessari. 

 

4. En cas que l’activitat es desenvolupi fora de l’horari del centre o aquest s’hagi de perllongar, l’equip 

tècnic gestionarà un servei de vigilància extraordinària i l’entitat sol·licitant es farà càrrec de les 

despeses associades. 

 

5. No es permetrà l’ocupació d’un espai diferent de l’assignat per l’equip tècnic del Casal d’entitats Mas 

Guinardó, ni la realització d’una activitat diferent de la descrita en el protocol de reserva. 

 

6. Les entitats, grups i associacions no podran fer compravenda de productes ni objectes, si no és amb 

fins benèfics o solidaris i amb el vistiplau previ de la Comissió Gestora. Aquest fet s’haurà de fer constar 

a l’apartat de descripció de l’activitat del full de sol·licitud.  

 
7. L’entitat sol·licitant es compromet al bon ús de les instal·lacions, material i mobiliari de l’equipament. És 

obligatori deixar la sala tal com s’ha trobat. Els desperfectes que es puguin haver causat aniran a càrrec 

de l’entitat. La sala ha de quedar lliure a l’hora prèviament acordada i ha d’estar llesta per la seva 

posterior utilització.   

 

8. L’entitat sol·licitant es compromet a respectar l’aforament autoritzat dels espais. 

 
9. Tots els espais del Casal d’entitats Mas Guinardó són espais lliures de fum.  

 
10. Les entitats, grups, associacions que fan ús de la infraestructura i espais de l’equipament hauran de 

respectar els Reglaments Interns i Protocols Específics, consensuats per la Comissió de Seguiment i 

validats per la Comissió Gestora, per tal de facilitar la bona convivència i el respecte dels drets i deures 

dels usuaris i usuàries de l’equipament.  
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