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SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ESPAIS  

 

SOL·LICITANT/ ORGANITZADOR  

 

Nom de l’entitat/ grup/ empresa: 

 
Nom Fiscal: 

 
CIF: 

 

Adreça: 
 

Població:                                                       C.P: 
 

Telèfon:                                                       Adreça electrònica: 
 

Pàgina web: 

 
Responsable de l’activitat (Nom i Cognom): 

 
NIF:  

 

Mòbil :                                               Adreça electrònica:     
  

 
ACTIVITAT 

 

Nom de l’acte o activitat :  

 
Breu descripció de l’activitat: 

 
Espai/s sol·licitat/s:                                      Data/es:                                

 

Tipus d’acte (intern/obert/pagament):   
                                          

Hora d’inici:                         Hora final: 
 

Previsió d’assistència:            Neteja extra: Si  □    No   □ 

 

 

INFRASTUCTURA NECESSÀRIA 

 

 Equip de so                                            Pantalla 

 

 Vídeo (DVD)                                           Pissarra     

           

 Micròfons                                               Cadires. Quantes? 

 

 Projector            Taules. Quantes? 
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Donada la situació excepcional generada per la situació de pandèmia pel COVID–19 és 

necessari assumir nous compromisos per part de l’entitat sol·licitant. 

Per aquests motius l’entitat interessada en la cessió d ’espai es mostra d ́acord en la necessitat 

de prioritzar la normativa sanitària respecte del COVID 19. 

Per tant, manifesten el seu acord en relació a: 

 

• Respectar totes les mesures de seguretat sanitàries per prevenir la Covid-19 vigents en 

cada moment (caldrà emplenar la “Declaració de responsabilitat”) 

• Respectar el temps de la cessió. 

• Respectar accedir només als llocs habilitats per desenvolupar la trobada. 

• Respectar totes les indicacions del personal del Centre Cívic.  

 

L’entitat o persona que reserva l’espai es fa responsable del desenvolupament de l’acte, així 

com dels possibles desperfectes que es poguessin produir. 

 

Cal pagar les taxes d’utilització abans de la data de realització de l’activitat. 

 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us 

informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús 

d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la 

finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar 

els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General 

de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici 

de Dret RGPD. 

 

L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu 

delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. 

Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 Barcelona, a ____ de ______________ del  2022                     Signatura (nom i cognoms) 
 
D’acord amb la normativa del servei de cessió d’espais 
 

http://www.uneon.es/
mailto:calaixdecultura@calaixdecultura.cat
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