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TIPUS D’ACTE 

                                                  
 

 
 
 

AQUEST ACTE SERÀ DE PAGAMENT O GRATUÏT? 

                   

 

 

L’ACTIVITAT COMPTA AMB PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL? 

 

                                                          SÍ                      NO                                                                   

DADES DE L’ACTIVITAT  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I DEL GRUP  
 
 

DATA/ES SOL·LICITADA/DES  
                                              

 

HORARIS (cal indicar horari d’inici i final, 
incloent l’horari de muntatge i 
desmuntatge de l’acte) 

 

NÚMERO PREVIST D’ASSISTENTS  

ESPAI/S SOL·LICITAT/S  
 

NECESSITATS TÈCNIQUES (equip de so, 
micròfons, projector, llums, ordinador...) 

 

  

 

 

 

 

Dades sobre l’entitat / grup / empresa sol·licitant 

Nom: ___________________________________________________________________________ 

NIF/DNI:______________________  Adreça:____________________________________________ 

Població:_______________ CP:__________ Telèfons de contacte: __________________________ 

Correu electrònic: ___________________________________ 

Persona de contacte: ________________________________ 

OBERT AL PÚBLIC ACTE INTERN 

PAGAMENT   

DADES DE L’ENTITAT / GRUP / PARTICULAR / EMPRESA SOL·LICITANT 

 

GRATUÏT 
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NORMATIVA DE CESSIÓ D’ESPAI 
 
La persona signant es compromet a respectar les normatives de Cessió d’espais, mitjançant la lectura i 
acceptació dels següents punts: 

 
1. Fer-se responsable del correcte ús dels espais i dotacions sol·licitades, a comunicar els desperfectes que 

es poguessin produir en el curs de l’activitat i a abonar l’import de la seva reparació. 

2. En el cas de lloguer d’espai, fer l’ingrés bancari corresponent al pagament de l’activitat 15 dies abans que 
comenci la mateixa, per tal de garantir i mantenir la reserva de l’espai. 

3. A seguir les normes d’evacuació en cas d’emergència. 

4. El centre es reserva el dret d’anul·lar la reserva de l’espai fins el dia abans de l’activitat. 

5. El centre no es fa responsable del material i/o objectes dipositats.  

6. Les activitats realitzades s’hauran d’ajustar a 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, 
ètnia, cultura o religió. 

7. La cessió d’espai tindrà lloc en l’horari demanat a la fitxa de sol·licitud, tenint en compte el temps de 
muntatge i desmuntatge de l’acte. L’entitat o grup sol·licitant es compromet a respectar la puntualitat 
en l’hora acordada d’inici i final de l’ús d’espai.  

8. La cessió d’espai no inclou el servei de tècnic de sonorització i il·luminació de l’acte. En cas de sol·licitar-
se, aquest s’haurà d’abonar a part. 

9. L’accés a la cabina tècnica del teatre només està permès al personal de Can Clariana i a l’equip tècnic 
acordat convenientment. La utilització que cada tècnic faci del material a l’espai escènic de Can Clariana 
ha de passar abans per un traspàs informatiu. En el cas de produir-se desperfectes en el curs de l’activitat, 
s’haurà d’abonar l’import corresponent de la seva reparació. 

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

11. L’entitat o grup sol·licitant no podrà fer compra-venda de productes ni objectes, si no es amb fins benèfics 
o solidaris i amb el vist i plau del centre. Aquest fet s’haurà de fer constar a l’apartat de descripció de 
l’activitat del full de sol·licitud. 

12. Tots els espais del centre cívic són espais lliures de fum. 

13. La signatura i aprovació d’aquesta sol·licitud implica l’acceptació de les condicions de cessió d’espai. 

 
 
 
 
---------------------------------------------------                          A Barcelona,          de                         de 
Nom i signatura de la persona responsable 
 i/o segell de l’entitat 

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, les dades de caràcter personal que ens faciliti quedaran incorporades als nostres 

fitxers amb la finalitat de gestionar els compromisos derivats del mateix, així com informar-lo, per mitjans electrònics o postals, de les activitats 

relatives al centre cívic. L’informem que, si fos necessari, les dades personals se cediran a l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la 

prestació d’aquest servei. En el cas que faciliti dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el consentiment pel 

tractament d’aquestes. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades de caràcter personal dirigint-se al 

carrer Felip II, 222 - 08027 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció info@canclariana.cat en qualsevol moment. Així mateix, en compliment de 

la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça electrònica o telèfon mòbil 

ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per fer comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.  

mailto:info@canclariana.cat

