
                                         CENTRE CÍVIC NAVAS 
  Ptge. Dr. Torent, 1 
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En virtut d’allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la 
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades de caràcter personal recollides al present acord seran incorporades als nostres fitxers amb la finalitat de 

gestionar els compromisos derivats del mateix, així com per a informar-li, per mitjans electrònics o postals, de les activitats relatives a CLUB LLEURESPORT DE  

BARCELONA. L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/ Blesa, 27 - 08004 BARCELONA o lopd@lleuresport.cat. 

 

SOL·LICITUD CESSIÓ ESPAIS              
Centre Cívic Navas 
 

Dades sobre l’entitat/particular/empresa sol·licitant:  

Nom: 

NIF/CIF :                                   Adreça: 

Població:                                       CP:                     Telèfons de contacte:  

E-mail:                                                                Pàg. web: 

 

Dades de l’activitat 

Nom de l’acte o activitat: 

Tipus d’acte/activitat: 

Espai/s sol·licitat/s:  

Data/es de realització:   Hora inici:   Hora final:  

(Cal tenir en compte les necessitats de muntatge i desmuntatge de l’activitat) 

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

 
 

Material de suport necessari 

Equip de so □ Nombre micros □ TV □ DVD       □ Taules  □ núm _____ 

Pantalla  □ Canó llum □ Pissarra □ Equip Música  □ Cadires □ núm ____ 

 

Personal extra, especificar_______________________ Altres____________________________________ 

 
Pressupost 

Espai  Preu/ h                         € Nº hores                    

Extra 
 

 Preu/ h                         € Nº hores               

 Total                                                                € 

IVA                      21%                                € 

 

Total pressupost 

 

                                                               € 

A ingressar al nº de compte indicant en concepte LLOGUER i el nom a: ES70 2100 3462 9222 0001 4509 

 
 

Contraprestació                                                                                                                         □ 

 

Cessió districte /Ajuntament / Altres organismes                                                                □ 

 
Signatura (nom i cognoms)                                                                Vist-i-plau (Direcció del centre)  
 

 
 

Barcelona______ de________de 20____ 
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NORMATIVA DE CESSIÓ D’ESPAIS 
Centre Cívic Navas 
 

 
1. L’entitat que sol·liciti un o diversos espais al centre cívic es compromet a deixar-lo tal i com 
l’ha trobat. L’entitat sol·licitant, doncs, assumeix la responsabilitat de l’acte i dels danys que es 
pugui ocasionar tant en les instal·lacions, del mobiliari i dels aparells d’àudio i de vídeo. 
 
2. L’entitat sol·licitant es compromet a respectar l’aforament autoritzat dels espais. 
 
3. No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’una altra entitat diferent de  la que consti en 
el full de sol·licitud cessió d’espais, ni la realització d’una activitat diferent a la descrita en el 
protocol de reserva d’espais. 
 
4. Les entitats no podran realitzar campanyes de promoció de productes, ni fer compra i venda 
de productes si no es disposa del vist-i-plau previ de la Direcció del centre, així mateix, s'haurà 
de fer constar en el full de sol·licitud. 

 
5. En el cas que l’entitat  utilitzi l’espai de forma gratuïta, és compromet a col·laborar 
mitjançant una actuació, conferència o qualsevol altre tipus d’activitat segons la seva tipologia 
amb el Centre Cívic Navas mitjançant el present acord de contraprestació. 
 
6. El centre en el cas de contraprestació és reserva la potestat de anular o modificar el 
contracte, prèvia comunicació a l’entitat per motius d’organització i per activitats de Districte. 
 
7. El centre cívic no es farà càrrec en cap cas de les possibles pèrdues d’objectes personals de 
l’entitat pugui patir. 
 
 

□ He llegit i accepto la normativa de cessió d’espais 

□ He llegit i accepto la normativa específica (punt 5, 6) de contraprestació de serveis 

 
 
Signatura de conformitat 
 

 


