
CONTRACTE D'ÚS DE LA SALA GRAN, LA SALA CORRIOLES O 
EL CELLER DEL CENTRE MORAL D'ARENYS DE MUNT  
 
 

En/na ____________________________________________________, en 
representació de______________________________________________ amb 
DNI/NIF ________________ amb domicili a ____________________________  
del municipi de ______________________, amb el telèfon núm. 
_____________ 
 
MANIFESTA  

 
Que ocupa l’espai_________________________________ per a la celebració 
d’un acte de l’empresa/entitat_______________________________  en les 
instal·lacions del Centre Moral d’Arenys de Munt el 
dia/dies________________________________, segons la 
tarifa____________________________________i s’avé a subscriure el 
present contracte que es regirà segons les normes i informacions següents. 
 
 
INFORMACIÓ ACTIVITAT 

 
Títol:___________________________________________________________ 
A càrrec de:______________________________________________________ 
Organitzada per:__________________________________________________ 
Hora de començament:_____________________ Durada prevista:__________ 
Es cobrarà entrada:________________________ Activitat restringida?_______ 
Comentaris: 
 
 
 
NORMES D'ÚS 
 
1.Per utilitzar la Sala Gran, la Sala Corrioles i el Celler, cal fer una sol·licitud per 
escrit i lliurar-la a secretaria del Centre Moral (físicament o per email), que 
respondrà en un termini màxim de 15 dies. En aquesta sol·licitud han de constar-hi 
les dades següents: 
 
a)Nom de l'entitat, empresa o particular que sol·licita l'espai. 
b)Nom de la persona de contacte. 
c)Adreça, població, NIF i telèfon de contacte. 
d)Activitats que s'hi volen realitzar, si són obertes al públic, si es cobrarà entrada. 
e)Horari de l'acte, amb inclusió dels períodes de temps previs i posteriors a 
l'activitat. 
f)Compromís d'usar el local amb la finalitat amb què ha estat demanat. 
 
2.Ateses les característiques dels espais: a la Sala Corrioles no s'hi podrà ni beure 
ni menjar, a la Sala Gran no s ́hi podrà beure, ni a l'interior ni als accessos. No 
observar aquesta norma significarà un cost mínim addicional en concepte de neteja 
per valor de 70€ +IVA, que serà carregat al sol·licitant en el moment de facturar el 
preu del lloguer de l'espai. 
 
3. No es pot foradar cap paret, porta, sostre o columna per tal de penjar-hi cap 
element, ni alterar la situació o el normal funcionament dels serveis ja existents, 
sense consultar-ho prèviament i obtenir-ne l'autorització. 
 
4. La publicitat relativa als actes que s'autoritzin és responsabilitat del sol·licitant i 
serà retirada del local o de l'exterior del local en finalitzar l'activitat. 
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5.La reparació de qualsevol desperfecte a les instal·lacions, produït durant el temps 
de celebració de l'acte, anirà a càrrec del sol·licitant. 
 
6. El Centre Moral ofereix servei de so i llum bàsics, inclòs en el preu del lloguer del 
local a la Sala Gran i la Sala Corrioles . Qualsevol altra necessitat de mitjans 
tècnics, la gestionarà el sol·licitant. El lloguer dels espais haurà de ser dins de 
l’horari habitual d’obertura de l’entitat, en cas que no sigui així s’haurà de negociar 
i es pactaran els sobre costos originats. 
 
7. El mateix dia que finalitzi l'acte, s'haurà de retirar necessàriament el material 
que s'hagi utilitzat, deixant lliure la totalitat dels espais. 
 
8. El sol·licitant liquidarà i pagarà el corresponent percentatge en concepte de drets 
d'autor a la Societat General d'Autors i Editors. 
 
9. L'accés a la Sala Gran, Sala Corrioles o Celler li serà facilitat per una persona 
encarregada del servei, caldrà que el sol·licitant especifiqui l'horari total d'ús dels 
espais, amb previsió dels períodes de temps necessaris per adequar l'espai i el 
muntatge i també per al posterior desmuntatge. 
 
10. La capacitat màxima de la Sala Gran és de 356 persones a platea, de la Sala 
Corrioles és de 150 persones i del Celler de 40 persones. El responsable de 
controlar l'accés i de fer complir aquesta limitació d'aforament serà de l'entitat o 
particular que sol·liciti l'ús dels espais per a la realització de l'activitat. 
 
11. El sol·licitant accepta aquestes normes i es compromet a complir-les. 
 
12. La Junta del Centre Moral es reserva el dret de valorar cada petició i autoritzar-
la o denegar-la d'acord amb les funcions i usos acordats. La presentació d'una 
sol·licitud d'activitat no suposa la seva autorització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arenys de Munt, a . . . de . . . . . . . . . . . de 20... 
 
      
   
 
  
 
 
Representant                                                                 Segell entitat i firma 
empresa/associació/particular                                       administratiu o representant Centre Moral 
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