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Demanda d’espai per les sales del Centre Cívic Casa del Rellotge  
 
Dades del sol·licitant  
Nom i cognom                        NIF 
Tel                        @  
Adreça                                                       CP                      Població  
 
Dades de l’entitat  
NOM            NIF    
 Tel     @        Web 
Adreça                CP                  Població 
 

Data de l’activitat  Haga clic aquí para escribir una fecha. 
Hora d’inici     Hora fi 
 
Breu descripció de l’activitat: 
 
 
 
 
 
 

★ si necessites més espai per l’explicació, pots afegir un full apart, al final del formulari. 

 
Nombre aproximat de participants  
 
Activitat oberta al públic☐   

 

Tipus de públic: Adult ☐    Familiar ☐    Gent gran ☐   

Amb necessitats específiques  
 
Activitat tancada al públic ☐ 
 
Sala1 (52 m2 amb parquet i mirall. L’aforament és de 14 persones.) ☐ 
Preu Entitat sense ànim de lucre 15 €/ h 
Preu Particulars i empreses 35 €/ h 
 
Sala 2 (25 m2 amb parquet i mirall. Aforament de 10 persones. ☐ 
Entitat sense ànim de lucre 8 €/ h 
Particulars i empreses 25 €/ h 
 
Sala 3  (25 m2 amb taules i cadires per a un aforament de 15 persones.☐ 
Entitat sense ànim de lucre 8 €/ h 
Particulars i empreses 25 €/ h 
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Sala 5( 90m2 amb taules i cadires per un aforament de 25 persones. ☐ 
Preu Entitat sense ànim de lucre 15 €/ h 
Preu Particulars i empreses 35 €/ h 
 
Sala 6☐ (90 m2 amb taules i cadires per una aforament de 25 persones. Configurada com a sala de 
conferència (només cadires), aforament de 50 persones.) 
Preu Entitat sense ànim de lucre 15 €/ h 
Preu Particulars i empreses 35 €/ h 
 
Sala Polivalent (31 m2 amb 4 taules; 19 cadires) ☐ 
Entitat sense ànim de lucre 8 €/ h 
Particulars i empreses 25 €/ h 
Tots els preus s’expressen sense l’ IVA inclòs . 
 
NECESSITATS DE INFRAESTRUCTURA 
 
Taules ☐                  quantitat                                disposició 

Cadires ☐                   quantitat                                disposició 

Pissarra☐ 
  
 
NECESSITATS TÈCNIQUES 
 
☐Vídeo  

☐ Projector 

 ☐Pantalla 

☐Portàtil 

☐Altaveus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El/la sol·licitant manifesta conèixer les normes reguladores per a la utilització d’espais dels Centres Cívics 
ajuntes i es compromet a complir-les. 

 
 Data                   /             / 
 
 

Signatura i DNI del/la Sol·licitant 
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