
                     

 

INFORMACIÓ SOBRE LES NORMES D’ÚS ESPAI EMPRIUS (C. dels Emprius, 11) 

 

En relació a l'activitat                                                                                                        , que es portarà 

a terme a l’ Espai Emprius a càrrec de l’entitat i/o  col·lectiu_______________________________ 

declarem estem informants i ens comprometem a complir tot allò que s’estableix en aquest document 

de normes d’ús: 

 

- L’ Espai Emprius es regeix pel Reglament d’ús dels Centres Cívic de la ciutat de Sabadell. 

- Es prioritzaran aquelles propostes i activitats adreçades al col·lectiu juvenil.  

- L’horari d’obertura de l’equipament serà dijous de  16 a 21h i divendres de 9 a 14 h i de 16 a 

21h. Durant l’horari d’obertura l’espai estarà gestionat pels/les dinamitzadors/es referents. 

- Les activitats que es portin a terme a l’equipament que no estiguin incloses dins la seva 

programació d’activitats i/o es portin a terme fora de l’horari habitual de programació, hauran 

de complir amb allò que estableix l’ordenança fiscal 3.14, Taxa per la utilització privativa 

d’equipaments culturals, cívics i educatius municipals.  

- L’horari de finalització autoritzat de les activitats serà les 22h. Cal respectar els  horaris 

d’obertura i tancament així com l’aforament autoritzat. 

- Per tal de poder valorar les possibles propostes d’activitat que es puguin incloure en la 

programació caldrà fer arribar el model de sol·licitud degudament omplert i signat com a 

mínim, amb un mes d’antelació . 

- Cal deixar les instal·lacions i els materials en les mateixes condicions en què es trobaven 

abans de ser utilitzats. Les entitats i/o col·lectius es comprometran a recollir dia a dia tot el 

material usat durant les seves activitats (tant durant la preparació de les mateixes així com el 

dia de la seva realització) per tal de vetllar pel bon funcionament de la resta d’activitats.  

- Les entitats i/o col·lectius que portin a terme una activitat a l’espai hauran de fer-se 

responsables dels danys que pugui ocasionar l’activitat per la conducta dels seus assistents 

als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones. 

- Els joves creadors, companyies i/ entitats juvenils es comprometran, arran de la cessió 

temporal de l’espai per a la preparació del seu material audiovisual, creatiu, d’innovació digital 

i/o artístic, a realitzar una activitat/sessió oberta i gratuïta en contraprestació a la cessió de 

l’espai. 

- L’Espai Emprius no es farà responsable dels objectes personals que els/les usuaris/es puguin 

deixar-se a l’equipament.    

- Caldrà incorporar els logos de l’Ajuntament de Sabadell i de l’Espai Emprius en els elements 

de difusió relacionats amb les activitats que es portin a terme i que estiguin incloses a la 

programació pròpia d’activitats. 

 

Rebut per 

Nom persona/ representant 

entitat/col·lectiu juvenil:  

 

 

Nom entitat/ col·lectiu juvenil: Data Recepció: 

 


