
 
NORMATIVA DE CESSIONS D’ESPAI GRATUÏTES PER CONTRAPRESTACIÓ 

 
 

Definició del servei 

 
El Centre Cívic Sarrià dins el seu projecte de suport a la creació, ofereix a col·lectius de persones, 
entitats, associacions i persones físiques, la possibilitat d'utilitzar els espais dels centres cívics que es 
determinin en cada cas. La cessió és podrà renovar cada tres mesos. Aquestes estades, es realitzaran 
sempre i quan, no es dificulti cap activitat programada en el centre. 
 
Criteris  i normes d'ús 
 
L'entitat, grup o persona sol·licitant assumeix la responsabilitat dels danys que es puguin ocasionar, 
tant de les instal·lacions, com del mobiliari, així com de la neteja de l’ espai. 
 
Cal que els grups portin el material audiovisual o d’attrezzo que necessitin pels assajos. 
 
No es pot utilitzar ni l’espai cedit ni cap altre espai del centre per desar-hi material del grup, ja que 
les sales són polivalents i tenen d’altres usos. 
 
L’espai serà cedit pel període pactat, sempre i quan el centre no el necessiti per les activitats pròpies. 
Si es dóna el cas, es cedirà un espai alternatiu. 
En cas que es necessiti utilitzar alguna altre sala a banda de la pactada, sempre caldrà avisar amb 15 
dies d’antelació i serà necessari el vist-i-plau de la direcció. En el cas de que es tracti d’una filmació 
d’algun espai del centre, la sol·licitud es tramitarà amb un mínim de 30 dies d’antelació. 
 
L'entitat, grup o persona sol·licitant  es compromet a respectar l'aforament autoritzat dels espais. 
 
L'entitat, grup o persona sol·licitant  es compromet a realitzar la contraprestació pactada amb la 
direcció del centre. Aquesta es farà efectiva abans d’un any a partir de la data de la sol·licitud de la 
cessió. 
 
 
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD 
 
- La sol·licitud s’ha de presentar com a mínim 15 dies abans de l’ inici dels assajos.  
 
- Es pot presentar presencialment omplint la fitxa que hi ha a recepció o via mail dirigint-se a 
cessions.sarria@qsl.cat / joves.sarria@qsl.cat  
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