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DEMANDA DE CESSIÓ D’ESPAI SALA PEPITA CASANELLAS 

 
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 ☐ 

 
NECESSITATS TÈCNIQUES 
 
☐ Servei i equip tècnic  (preu /hora 26,55 euros sense iva)  

☐ Il·luminació d’escena  

☐ Microfonia  

☐ Micròfon inalàmbric de mà  quantitat 

☐ Micròfon de sobretaula 

☐Micròfon de peu 

☐ Micròfon de diadema 
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☐ Vídeo  

☐ Projector 

☐ Pantalla 

☐ Reproductor DVD 

 

Muntatge tècnic  

☐ Temps estàndard (1 hora abans espectacle + 1 hora després espectacle)  

☐ Temps específic:  

    HORA INICI MUNTATGE                  h.            

  HORA FI DESMUNTATGE                 h. 

Mobiliari 

☐ Taula  

☐ Cadires         (Màx 200 u.) 

 

Atenció: la persona que sol·licita la sala serà l’encarregada de col·locar les cadires i guardar-les un cop 

finalitzada la sessió. 

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS 

☐ Servei de neteja (preu/hora 16,62 € sense iva) 

★ Preus públics  per la cessió de la sala Pepita Casanellas. 

atenció: Els preus no s’expressen amb IVA 

☐ Entitat sense ànim de lucre:  40 euros/h  Total hores  

☐ jornada: 184,73 euros/jornada 

☐ Particulars i empreses:   80 euros/h;  Total hores 

☐ jornada: 560 euros/jornada  

★ Només pels esdeveniments programats els caps de setmana: 

☐ Consergeria (preu/hora 22,16 € sense iva) 

 Hora obertura sala        h.                           Hora tancament sala        h. 

 
 
 

 
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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