
 
 
REGIDORIA DE CULTURA  
 
Sala d’exposicions de Centelles 
c/ de Jesús, 15 
 

 
FITXA DE SOL·LICITUD DE LA SALA D’EXPOSICIONS  

 
DADES SOL·LICITANT 
 
Noms i cognoms................................................................................................................ 
 
Adreça........................................................  Població....................................................... 
 
Codi Postal................................................. Telèfon ........................................................ 
 
EXPOSICIÓ 
 
Data de l’exposició: ..................................................................................................... 
 
Dia inici/Inauguració: .....................                 Dia Fi:.................... 
 
Dia muntatge:..................                                Dia desmuntatge:.................................. 
 
Nom de l’exposició........................................................................................................... 
 
Tipologia :      Pintura  Dibuix  Escultura  Arts plàstiques 

  Audiovisuals   Altres................ 

 

Activitats a realitzar:     Inauguració  Conferències  Exposició 

     Altres............ 
 
 
- Accepto les clàusules de cessió de l’espai que s’adjunten al darrera d’aquesta sol·licitud. 
- Cal aportar un petit dossier de l’exposició amb el currículum de l’artista i imatges de l’obra 
 
 
Centelles, .................................... 
 
 
Signatura i Segell  
 

 

Observacions/Material: 
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 



 
CLÀUSULES DE CESSIÓ  DE L’ESPAI 

 
 

1.- L’Usuari ha de tenir cura de l’espai cedit i del material que s’hi trobi. Ha de deixar l’espai en les mateixes 
condicions en què l’ha trobat (cadires i taules, llums, neteja, etc.), excepte instruccions expresses de 
l’Ajuntament. 
 
2.- La instal·lació i recollida de taules, cadires, tarimes, etc. anirà a càrrec de l’Usuari, així com proveir-se  
de sistemes de sonorització i/o il·luminació específics.    
 
3.- L’Usuari haurà de realitzar la neteja del local un cop finalitzada l’activitat i deixar les escombraries 
dipositades als contenidors situats fora del recinte del centre. 
 
4.- L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar una fiança. L’Usuari haurà de responsabilitzar-se de 
qualsevol desperfecte que es pugui ocasionar a l’espai i/o del material cedit derivat del seu mal ús en el 
transcurs de l’activitat. 
 
5.- L’Ajuntament podrà canviar la ubicació de l’activitat o recuperar l’espai per causa justificada, i cap 
activitat podrà perllongar-se més tard de la data i les hores fixades, sense autorització expressa.  
 
6.- La titularitat de l’espai correspon en exclusiva a l’Ajuntament de Centelles, que es reserva el dret de 
revisió i anul·lació automàtica de la cessió en cas que el cessionari s’aparti de l’ús previst en la cessió. 
 
7.- No està permès el consum de tabac ni begudes alcohòliques fora dels espais autoritzats . 
 
8.- L’Ajuntament declina tota responsabilitat sobre el material propi de l’entitat. No podrà emmagatzemar 
objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió o explosió. 
 
9.- No es podrà vendre cap producte ni fer activitats de caràcter lucratiu sense autorització específica. 
 
10.- A totes les activitats o actes que es realitzin en el marc del centre, hi constarà: “Amb el suport de 
l’Ajuntament de Centelles”, i el logotip anagrama oficial. 
 
12.- L’incompliment d’alguna de les clàusules comportarà l’anul·lació de la cessió, i  l’ús indegut de l’espai 
la imposició d’una  sanció econòmica.   

 
 
 
 


