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PRESENTACIÓ

En aquest document hi podreu consultar una guia d’espais que conté informació sobre els 
equipaments, tant públics com de titularitat privada, que es posen a disposició de les entitats 
gironines perquè en pugueu fer ús per a les activitats que porteu a terme.

Podreu localitzar-hi espais destinats a l’organització de reunions, d’espectacles de petit format, de 
jornades, de xerrades, de tallers i de cursos i exposicions, entre d’altres. Només cal que els cerqueu 
a partir del tipus d’activitat que voleu realitzar i que us poseu en contacte amb l’espai en qüestió.

El document que teniu a continuació us permetrà cercar els tipus d’espais segons l’activitat que 
hàgiu de portar a terme.

Properament, es posarà en funcionament la nova pàgina web municipal, en la qual s’inclourà un 
apartat web amb la guia d’espais, que serà més àgil de consultar i permetrà, també, fer cerques 
d’espais segons l’aforament o la capacitat de les sales i segons el sector o el barri on es troben.

Us facilitem les definicions que hem utilitzat per a cada tipus d’espai, per tal que pugueu localitzar amb 
facilitat el que necessiteu, i un quadre amb els tipus d’espais dels quals disposa cada equipament. 
Finalment, podreu trobar, organitzades per ordre alfabètic, totes les fitxes dels diferents equipaments 
inclosos en aquesta guia.
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TIPUS D’ESPAIS

A. AUDITORI

Lloc condicionat per fer audicions, és a dir, per a l’execució pública d’un recital, d’un concert, d’una 
conferència, etc. Es tracta, doncs, d’una sala de gran capacitat destinada a reunions i espectacles 
públics.

Activitats: obres de teatre, espectacles, actuacions musicals, celebracions, conferències o 
xerrades.

Material: escenari, equip de so, equip de llums, mitjans audiovisuals i grades o butaques. 

Capacitat: més de 100 persones.

B. TEATRE

Lloc destinat a la representació d’obres dramàtiques o d’altres espectacles de caràcter escènic.

Activitats: obres de teatre, espectacles o actuacions musicals.

Material: escenari, mitjans audiovisuals, grades o butaques i teló.

Capacitat: més de 100 persones.

C. SALA D’ACTES

Espai destinat a celebrar-hi actes públics.

Activitats: xerrades, conferències, reunions de gran dimensió, exposicions, jornades, cursos i 
tallers, celebracions, quines i àpats.

Material: taula presidencial, cadires, mitjans audiovisuals i equip de so.

Capacitat: més de 50 persones.

D. SALA DE REUNIONS

Espai destinat a celebrar-hi reunions.

Activitats: taules rodones o reunions.

Material: taula central, cadires, mitjans audiovisuals i possibilitat de so.

Capacitat: unes 25 persones.

E. AULA

Sala destinada a fer-hi classes.

Activitats: reunions, taules rodones, xerrades, classes o tallers.
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Material: cadires i taules, pissarra i mitjans audiovisuals.

Capacitat: de 20 a 40 persones.

F. SALA DE FESTES

Establiment públic nocturn amb servei de bar, pista de ball i escenari per a actuacions diverses.

Activitats: celebracions, espectacles, actuacions musicals o quines.

Material: equips de so i llum.

Capacitat: mínim 20 persones.

G. SALA D’EXPOSICIONS

Espai ampli d’un recinte on es fan exposicions.

Activitats: exposicions.

Material: espais aptes per exposar.

Capacitat: variable.

H. SALA DE PROJECCIONS

Espai destinat a fer-hi projeccions i/o a reproduir sobre una pantalla una pel·lícula, un llargmetratge 
o un curtmetratge.

Activitats: projeccions audiovisuals i cinema.

Material: pantalles, material audiovisual i cadires.

Capacitat: variable.

I. PAVELLONS

Lloc condicionat per a la pràctica de diversos esports.

Activitats: obres de teatre, activitats físiques, celebracions, quines, àpats, espectacles i actuacions 
musicals.

Material: pistes per practicar esports i material esportiu.

Capacitat: gran dimensió.

J. SALÓ DE BANQUETS

Sala disposada per celebrar-hi manifestacions importants, especialment àpats als quals concorren 
molts convidats.

Activitats: àpats i celebracions.
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Material: taules, cadires i utillatge per a banquets.

Capacitat: a partir de 100 persones.

K. MENJADOR

Espai condicionat per fer-hi àpats, ja siguin preparats per les pròpies persones usuàries de l’espai 
o no.

Activitats: àpats.

Material: taules, cadires, utillatge i material per cuinar i menjar.

Capacitat: variable.

L. SALA D’ASSAIG

Espai condicionat per fer-hi assajos de música; en general, insonoritzat i amb espai suficient.

Activitats: assajos de música.

Material: variable.

Capacitat: variable.
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ALBERG DE JOVENTUT CERVERÍ DE GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Direcció de l’Alberg (Lluís Boïgues).
Antelació mínima per demanar l’espai: Tres dies.
Com s’ha de demanar l’espai: Per telèfon, correu electrònic o visita a l’alberg.

ESPAIS:

Espai: Sala per reunions.
Tipus activitat: Reunions, xerrades i tallers.
Aforament: Màxim 15 persones.
Mitjans tècnics: Pissarra i endolls.

Espai: Sala d’actes o reunions.
Tipus activitat: Reunions, xerrades i tallers.
Aforament: Màxim 30 persones.
Mitjans tècnics: Espai adaptable a les necessitats de les persones usuàries.

Espai: Sala de televisió.
Tipus activitat: Reunions amb suport audiovisual.
Aforament: Màxim 15 persones.
Mitjans tècnics: Televisió, vídeo i DVD.

Espai: Menjador - sala d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: Per exposar 20 unitats (quadres o fotografies). Mida màxima 40x50 cm.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta o a preus especials.

L’alberg disposa de servei d’allotjament i ofereix servei d’àpats (dinar o sopar) i esmorzars i berenars 
per a actes o reunions, siguin a dins o fora de l’alberg. La instal·lació disposa de xarxa Wi-Fi gratuïta. 
No disposa d’ordinador portàtil ni canó per fer projeccions.

Nom: Alberg de Joventut Cerverí de Girona
Adreça: Carrer Ciutadans, 9 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 218 003
Adreça electrònica: 

- alberg.girona@gencat.cat
- llboigues@gencat.cat 

Web: www.xanascat.cat
Horari: L’alberg està obert les 24 hores. Per actes i 
reunions, de 9 h a 23 h
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ALLIANCE FRANÇAISE GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Antelació mínima per demanar l’espai: Quatre setmanes.
Com s’ha de demanar l’espai: Enviant un correu electrònic a girona@alianzafrancesa.com a 
l’atenció d’Eric Pérez.

ESPAIS:

Espai: Sala d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: Una vintena de quadres de 100x70 cm. Pot variar segons l’exposició.
Mitjans tècnics: Sistema de guia amb fils per penjar quadres.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Les despeses de comunicació i d’inauguració aniran a càrrec de l’expositor.

Condicions: L’expositor s’encarrega de muntar i desmuntar la exposició, de la comunicació (tríptics, 
cartells...) i de la inauguració.

Nom: Alliance Française Girona
Adreça: Carrer Gran Via de Jaume I, 8, 1r - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 200 406
Adreça electrònica: girona@alianzafrancesa.com 
Web: www.afgirona.org 
Horari: De dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 h i de 
17 a 20.30 h 
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ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Contactar amb Narcís Reguero Moragas.
Com s’ha de demanar l’espai: Per telèfon i per correu electrònic.

ESPAIS:

Espai: Un local no gaire gran amb pista de bàsquet a prop i bany interior i exterior voltat de molt 
d’espai obert útil per fer activitats a l’exterior.
Tipus activitat: Cursos, tallers, reunions i trobades a l’aire lliure.
Aforament: Espai interior per a 15 persones aproximadament i espai exterior per a 150 o 200 
persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de llum.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions: En principi l’entitat és farà càrrec de les despeses mínimes de l’estona d’ús del local; 
preferiblement es deixarà a entitats o associacions juvenils, relacionades o que realitzin activitats 
per a joves, així com també que una quarta part dels participants de l’acte o de l’associació siguin 
joves.

Nom: Associació Juvenil Salsa Jove
Adreça: Carrer Torre de Taialà, 52 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 699 008 522
Adreça electrònica: 

- sisureguero@hotmail.com 
- salsajove@hotmail.com 

Web: www.salsajove.entitatsgi.cat  
Horari: A convenir
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AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Departament de Congressos.
Antelació mínima per demanar l’espai: Deu dies.
Com s’ha de demanar l’espai: Es pot sol·licitar personalment, per telèfon, a través de correu 
electrònic o mitjançant un escrit.

ESPAIS:

Espai: Sala Simfònica.
Tipus activitat: Congressos, convencions i concerts.
Aforament: 750 - 1.200 persones.
Mitjans tècnics: 
 - Mides escenari: boca 21’90 metres, fons 11’30 metres 
 - De cabina a corbata d’escenari: 35 metres 
 - Pes màxim escenari: 500 kg/m² 
 - 2 cabines de traducció simultània 
 - Pantalla: 8x6 metres 
 - Projector: Barco SLM 12.000 lumen 

Espai: Sala de Cambra.
Tipus activitat: Congressos, convencions i concerts.
Aforament: 360 persones.
Mitjans tècnics: 
 - Mides escenari: ample 13 metres, fons 3’7 metres
 - De cabina a corbata d’escenari: 15’5 metres 
 - Pes màxim escenari: 500 kg/m² 
 - 2 cabines de traducció simultània 
 - Pantalla: 3’75x2’5 metres 
 - Projector: Barco IQ G500 5.000 lumen 

Espai: Sala Petita.
Tipus activitat: Reunions, congressos, convencions i concerts.
Aforament: 180 persones.
Mitjans tècnics:
 - Mides escenari: ample 8’65 metres, fons 2’35 metres
 - De cabina a corbata d’escenari: 14’5 metres
 - Pes màxim escenari: 500 kg/m² 

Nom: Auditori Palau de Congressos
Adreça: Passeig de la Devesa, 35 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 872 080 709
Correu electrònic: info@auditorigirona.org
Web: www.auditorigirona.org/index.php 
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15 h
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 - 3 cabines de traducció simultània 
 - Pantalla: 2’6x1’95 metres 
 - Projector: Barco IQ G500 5.000 lúmens 

Espai: Vestíbul - foyer.
Tipus activitat: Exposicions i àpats.
Aforament: 600 persones.
Mitjans tècnics: Pot disposar de qualsevol dels mitjans tècnics de l’Auditori.

Espai: Sala d’assaig.
Tipus activitat: Assaig de música.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics:
 - Pantalla: 2’40x1’80 metres
 - Projector: Barco IQ G500 5.000 lumen 
 - Mides sala: ample 10 metres x llarg 14’80 metres 
 - Bar propi

Espai: Sala 1.
Tipus activitat: Reunions, conferències, xerrades, presentacions i cursos.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics:
 - Tarima per a taula de ponents 
 - Mides sala: 6’75 metres, llarg 13’2 metres
 
Espai: Sales 2, 3, 4 i 5.
Tipus activitat: Reunions, conferències, xerrades, presentacions, cursos.
Aforament: 40 persones.
Mitjans tècnics:
 - Mides sala: ample 4,8 metres x llarg 8,8 metres 

Espai: Sales d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions, xerrades i presentacions.
Aforament: 460 persones.
Mitjans tècnics:
 - Hi ha la  possibilitat de combinar fins a sis sales. Mida: de 40 m² a 420 m²
 - Office per a càtering 
 - Terrassa de 400 m² 

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions: El lloguer de l’espai inclou el material tècnic, la neteja, els consums i la climatització de 
l’espai. No s’inclouen el personal tècnic, les hostesses, el personal de seguretat ni el condicionament 
especial de l’espai.

Altres serveis genèrics de l’Auditori Palau de Congressos de Girona: Està equipat amb les 
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tecnologies més avançades i disposa d’una oferta global de tots els serveis necessaris per a 
l’organització de tot tipus d’actes:
 - Il·luminació espectacular: les sales estan dotades amb les instal·lacions més avançades i  
 totes tenen il·luminació natural i sistema d’enfosquiment
 - Acústica variable 
 - Megafonia 
 - Micròfons sense fil 
 - Aire condicionat - calefacció 
 - Preses de veu i dades 
 - Intercomunicació en àudio amb la resta de les sales 
 - Àudio i vídeo 
 - Servei de càtering 
 - Accés a Internet, xarxa sense fil (Wi-Fi) 
 - Guarda-roba
 - Bar 
 - Cabines de traducció simultània 
 - Hostesses
 - Seguretat 
 - Càtering
 - Serveis de traducció
 - Serveis tècnics
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BÒLIT - LA RAMBLA I DADESPAI

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Bòlit, Centre d’Art Contemporani.
Antelació mínima per demanar l’espai: Tres mesos.
Com s’ha de demanar l’espai: Enviant un correu electrònic a info@bolit.cat amb totes les dades 
relatives a la petició.

ESPAIS:

Espai: Sala d’exposicions de 200 m2 dividida en dos espais.
Aforament: En funció de la distribució de les exposicions.
Mitjans tècnics: Punt de llum i punt de xarxa. Dispositius audiovisuals en funció de la 
disponibilitat.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Condicions: Ús de l’espai disponible no expositiu. Preferència per a activitats relacionades amb el 
món artístic cultural. Consultar la disponibilitat amb antelació.

Nom: Bòlit - La Rambla i Dadespai
Adreça: Rambla de la Llibertat, 1 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 427 627
Adreça electrònica: info@bolit.cat
Web: www.bolit.cat
Horari: Dimarts, de 17 a 20 h, i de dimecres a diumenge, de 
12 a 14 h i de 17 a 20 h
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BÒLIT - SANT NICOLAU

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Bòlit, Centre d’Art Contemporani.
Antelació mínima per demanar l’espai: Tres mesos.
Com s’ha de demanar l’espai: Enviant un correu electrònic a info@bolit.cat amb totes les dades 
relatives a la petició.

ESPAIS:

Espai: Sala d’exposicions de 120 m2.
Aforament: En funció de la distribució de les exposicions.
Mitjans tècnics: Punt de llum i punt de xarxa. Dispositius audiovisuals en funció de la 
disponibilitat.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Condicions: Ús de l’espai disponible no expositiu. Preferència per a activitats relacionades amb el 
món artisticocultural. Consultar la disponibilitat amb antelació.

Nom: Bòlit - Sant Nicolau
Adreça: Plaça de Santa Llúcia, 1 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 972 427 627
Adreça electrònica: info@bolit.cat 
Web: www.bolit.cat 
Horari: Dimarts, de 17 a 20 h, i de dimecres a diumenge, 
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
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CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea d’Informació i Assessorament.
Antelació mínima per demanar l’espai: Entre 15 dies i un mes (subjecte a disponibilitat).
Com s’ha de demanar l’espai: Per telèfon al 972 418 500 (Sra. Cristina Campos).

ESPAIS:

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Conferències, xerrades, jornades i presentacions.
Aforament: 70 persones.
Mitjans tècnics: PC i canó.

Espai: Sala 1 de reunions.
Tipus activitat: Xerrades, jornades, presentacions i reunions.
Aforament: 25 persones.
Mitjans tècnics: PC i canó.

Espai: Sala 2 de reunions.
Tipus activitat: Xerrades, jornades, presentacions i reunions.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: PC i canó.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

La cessió de l’aula inclou: canó + portàtil + televisió + vídeo/DVD + aparell de transparències.

Nom: Cambra de Comerç de Girona
Adreça: Carrer Gran Via de Jaume I, 46 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 418 500
Adreça electrònica: cambra@cambragirona.org
Web: www.cambragirona.org
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h
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CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Gerència.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: Cal sol·licitar-ho per escrit.

ESPAIS:

Espai: Sala d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions de pintura o fotografia.
Mitjans tècnics: Plafons i bona il·luminació.
Condicions: Institucions i administracions públiques.

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Conferències, actes institucionals, xerrades, etc. Aquesta sala és adequada per a 
activitats que només requereixin l’ús del micròfon.
Aforament: 40–50 persones.
Mitjans tècnics: Micròfon, cadires i una taula llarga.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Nom: Cambra de la Propietat Urbana
Adreça: Carrer Ciutadans, 12 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 200 616
Web: 
www.cambrapropietatgirona.com/cat/cambra_girona.php
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
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CASAL BISBE CARTAÑÀ

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Administració del Casal, Sr. Joan Oliver.
Com s’ha de demanar l’espai: Per escrit, per telèfon o per correu electrònic.

ESPAIS:

Espai: Sala Sant Narcís.
Tipus activitat: Reunions, presentacions de llibres, cursos i jornades. 
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Cadires escriptori.

Espai: Sala Bisbe Cartañá.
Tipus activitat: Conferències, cursos, jornades, presentacions de llibres, projeccions, pel·lícules, 
debats, taules rodones, concerts i assemblees.
Aforament: 140 persones (butaques).
Mitjans tècnics: Aparells informàtics i de projecció (ordinador i projector), possibilitat de gravació i 
equip de so.

Espai: Sala Bisbe Carles Soler Perdigó.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, cursos, jornades, presentacions de llibres i debats.
Aforament: 28 persones.
Mitjans tècnics: Taules.

Espai: Sala Bisbe Jaume Camprodon.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, cursos, jornades, presentacions de llibres, taules rodones i 
debats.
Aforament: 40 persones.
Mitjans tècnics: Cadires.

Espai: Sala Sant Jordi.
Tipus activitat: Conferències, cursos, jornades, presentacions de llibres, projeccions i pel·lícules.
Aforament: 66 persones (butaques).
Mitjans tècnics: Aparells informàtics i de projecció (ordinador i projector), possibilitat de gravació i 
equip de so.

Espai: 4 sales de reunions.

Nom: Casal Bisbe Cartañà
Adreça: Carrer Antic Roca, 38 A - 17003 Girona
Telèfon de contacte: 972 230 857 i 616 541 142
Adreça electrònica: joanolivergonzalez@gmail.com
Web: 
www.bisbatgirona.cat/bisbat.php?idm=1&subpagina=6
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
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Tipus activitat: Reunions. 
Aforament: 14 persones (taula).
Mitjans tècnics: Taula i cadires.

Espai: Biblioteca - sala d’estudi.
Tipus activitat: Estudi, lectura i reunions.
Aforament: 16 persones (taules).
Mitjans tècnics: Ordinadors - Internet (2).

Espai: Menjador-cuina.
Tipus activitat: Àpats.
Aforament: 72 persones.
Mitjans: Cuina equipada per a càtering.

OBSERVACIONS GENERALS: 

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Altres horaris o dies: A concretar amb l’administració.
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COMISSIONS OBRERES GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Recursos.
Antelació mínima per demanar l’espai: Una setmana.
Com s’ha de demanar l’espai: Telefònicament.

ESPAIS:

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Conferències, xerrades, jornades i presentacions.
Aforament: 130 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció (cal una prèvia especificació a la sol·licitud).

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Nom: Comissions Obreres Girona
Adreça: Carrer Miquel Blay, 1 -17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 217 303
Adreça electrònica: 

- blopez@ccoo.cat 
- girona1@ccoo.cat

Web: www.ccoo.cat/girona
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
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CENTRE ACADÈMIC SARRATS

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Direcció (contactar amb Santiago Gómez).
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic a info@centreacademicsarrats.com.

ESPAIS:

Espai: Aula 1 d’informàtica.
Tipus activitat: Cursos i tallers.
Aforament: 16 persones.
Mitjans tècnics: Ordinadors.

Espai: Aula 2 d’informàtica.
Tipus activitat: Cursos i tallers.
Aforament: 18 persones.
Mitjans tècnics: Ordinadors.

Espai: Aula 3 polivalent.
Tipus activitat: Cursos i tallers.
Aforament: 18 persones.
Mitjans tècnics: Taules, cadires i sistema de projecció.

Espai: Aula 4 polivalent.
Tipus activitat: Cursos i tallers.
Aforament: 18 persones.
Mitjans tècnics: Cadires de braç i sistema de projecció.

Espai: Aula 5 polivalent.
Tipus activitat: Cursos i tallers.
Aforament: 19 persones.
Mitjans tècnics: Taules, cadires i sistema de projecció.

OBSERVACIONS GENERALS: 

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Aquests espais estarien disponibles per a la realització d’activitats esporàdiques entre setmana, dins de 
l’horari laboral del centre i de forma gratuïta, sempre que estiguin lliures de cursos i amb la prèvia sol·licitud 
anticipada. Si es volgués disposar d’aquests espais de forma continuada, per a activitats de llarga durada 
o fora de l’horari habitual, poden fer una oferta de preus per sota dels pressupostos habituals.

Nom: Centre Acadèmic Sarrats
Adreça: Carrer Marquès Caldes de Montbui, 123, baixos 
17003 Girona
Telèfon de contacte: 972 221 880
Adreça electrònica: info@centreacademicsarrats.com
Web: www.centreacademicsarrats.com
Horari: A consultar
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CENTRE CÍVIC ONYAR

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Polítiques Socials i Cooperació - Secció de Centres Cívics.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de 
Girona, on hi constaran, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Llar de jubilats - bar.
Tipus activitat: Espai de trobada de l’equipament.
Aforament: 170 persones.
Mitjans tècnics: Servei de bar.

Espai: Sala gran.
Tipus activitat: Xerrades, cursos, reunions, tallers, conferències de mitjà i gran format. Espai 
escènic per a activitats socioculturals de petit i mitjà format. Cursos de ball.
Aforament: 130 persones.
Mitjans tècnics: Caixa de llum i so, caixa negra i escenari mòbil. Paret amb miralls.

Espai: Sala de reunions.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, sala exposicions, cursos i tallers.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Pantalla per a projeccions. Espai expositiu.

Espai: Aula d’informàtica.
Tipus activitat: Cursos TIC i espai de suport a les entitats.
Aforament: 12 persones.
Mitjans tècnics: Projector, pantalla i deu ordinadors. 

Espai: Sala d’estudi.
Tipus activitat: Cursos de petit format i espai de reunions.
Aforament: 20 persones.

Nom: Centre Cívic Onyar
Adreça: Carrer Camp de la Plana, 13 - 17004 Girona
Adreça electrònica: 972 213 603 o 972 208 955
Mail de contacte: cconyar@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/ccivics/cat/cc_onyar.php
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 21 h, 
i dissabte, de 13 a 19 h
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Espai: Sala de lectura.
Tipus activitat: Cursos de petit format i sala de reunions.
Aforament: 20 persones.

Espai: Sala petita.
Tipus activitat: Espai de reunions de petit format, entrevistes a famílies i office.
Aforament: 8 persones.

Espai: Sala de tallers.
Tipus activitat: Activitats artístiques (dibuix, pintura, manualitats), casals d’infants i joves, balls, 
sala de reunions de mitjà i gran format i tallers de música.
Aforament: 80 persones.
Mitjans tècnics: Espai de taller.

Espai: Sala d’associacions.
Tipus activitat: Reunions, seu de les diferents entitats i associacions i espais professionals per a 
projectes del sector.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: Ordinador i telèfon.

Espai: Sala polivalent.
Tipus activitat: Cursos de cuina, tallers i xerrades.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Espai de taller i cuina.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si escau, els preus públics 
vigents previstos a les ordenances municipals.

Condicions: Les establertes per a la cessió d’equipaments municipals. No n’hi ha d’específiques.

Mitjans tècnics generals: Els mitjans tècnics exposats a continuació es troben a disposició del Centre 
Cívic i es poden situar en qualsevol dels espais de l’equipament en funció de les necessitats:
 - 2 equips de so 
 - Projector de vídeo 
 - 2 pantalles de projeccions 
 - Projector de transparències 
 - Ordinador portàtil 
 - 10 plafons per exposicions
 - Entarimat (6x4 m²) 
 - Càmera fotogràfica digital
 - Càmera de filmar
 - Espai escènic
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CENTRE CÍVIC PLA DE PALAU

 

- Equipament: de dilluns a divendres, de 8 a 22 h; dissabte, de 9 a 14 h i de 16 a 22 h, i algun 
diumenge al matí esporàdicament

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Polítiques Socials i Cooperació - Secció de Centres Cívics.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies. Depenent del tipus d’activitat, en cas de 
necessitat es pot demanar d’un dia per l’altre.
Com s’ha de demanar l’espai: Primer, cal posar-se en contacte amb el Centre Cívic via telèfon o 
per correu electrònic per veure la disponibilitat d’espais i el tipus d’activitat. Un cop feta la prereserva, 
s’haurà de demanar mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de Girona, on hi constaran, 
entre altres referències, el nom del sol·licitant, l’activitat a realitzar, l’espai que es necessita i 
l’horari.

ESPAIS:

Espai: Sala gran.
Tipus activitat: Xerrades, reunions, cursos, conferències, presentacions, espectacles de petit 
format i audicions.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics:
 - Escenari de 5 m d’amplada, 4 m de fondària i 0’30 m d’alçada, amb càmera negra i teló
 de boca
 - Equip de so: taula de control, dos altaveus autoamplificats, microfonia i reproductor de
  CD amb entrada USB i targes
 - Equip de regulació de llums i focus
 - Miralls fixats a una paret de la sala que es poden fer visibles o es poden tapar amb unes  
 cortines

Espai: Aula 0.1 - Sala d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions; puntualment reunions, cursos, xerrades i presentacions.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Guia per penjar quadres.

Espai: Aula 1.1
Tipus activitat: Cursos, xerrades, conferències, presentacions i reunions.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Taules, cadires i pissarra.

Nom: Centre Cívic Pla de Palau
Adreça: Carrer Saragossa, 27 - 17003 Girona
Telèfon de contacte: 972 426 390
Adreça electrònica: ccpalau@ajgirona.cat
Web: www.girona.cat/ccivics/cat/cc_pla_palau.php 
Horari: 

- Oficines: de dilluns a divendres, de 9 a 12 h i
de 16 a 21 h
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Espai: Aula 1.2
Tipus activitat: Activitats artístiques (dibuix, pintura o manualitats),  tallers de cuina, altres cursos 
o tallers i reunions.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: Cuina, forn de cuina, forn d’esmalts, microones, pica, cavallets per a pintura, 
pissarra, taules i cadires.

Espai: Aules 1.3
Tipus activitat: Cursos, xerrades, conferències, presentacions i reunions.
Aforament: 20 persones.
Mitjans tècnics: Taules, cadires i pissarra.

Espai: Aules 1.4 - Informàtica.
Tipus activitat: Dinamització i cursos d’informàtica i reunions.
Aforament: 8 persones.
Mitjans tècnics: Vuit ordinadors i pissarra.

Espai: Sota escala.
Tipus activitat: Punt Xarxa: accés lliure a ordinadors i a Internet.
Aforament: 5 persones.
Mitjans tècnics: Cinc ordinadors.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si escau, els preus públics 
vigents previstos a les ordenances municipals.

Condicions: Complir les normes de respecte envers altres usuaris i usuàries i personal del centre, 
així com el bon ús de l’espai, del mobiliari i dels mitjans tècnics que s’utilitzin.

Mitjans tècnics generals: (portables, que poden servir per a qualsevol espai)
 - Equip de so petit portable
 - Pantalla de projecció 
 - Canó de projecció - projector de vídeo 
 - Ordinador portàtil
 - Televisor amb reproductor de CD i DVD
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CENTRE CÍVIC PEDRET

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Polítiques Socials i Cooperació - Secció de Centres Cívics.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de 
Girona, on hi constaran, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Recepció.
Tipus activitat: Punt de lectura.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: Màquina de begudes i cafè.

Espai: 2 sales polivalents.
Tipus activitat: Usos diversos.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Tots els del centre.

Espai: Sala polivalent.
Tipus activitat: Usos diversos.
Aforament: 200 persones.
Mitjans tècnics: Tots els del centre.

Espai: Zona Internet.
Tipus activitat: Aula d’informàtica i Punt Xarxa.
Aforament: 6 persones.
Mitjans tècnics: Sis ordinadors (2 de Punt Xarxa i 4 d’aula d’informàtica).

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si escau, els preus públics 
vigents previstos a les ordenances municipals.

Nom: Centre Cívic Pedret
Adreça: Carrer Pedret, 152-156 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 972 212 568
Adreça electrònica: ccpedret@ajgirona.cat  
Web: www.girona.cat/ccivics/cat/cc_pedret.php 
Horari: De dilluns a dissabte, de 16 a 22 h
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Mitjans tècnics generals: El centre cívic disposa dels següents mitjans:
 - Equip de so 
 - 1 pantalla de projecció 
 - Projector de vídeo 
 - Ordinador portàtil 
 - Càmera digital 
 - Escenari mòbil (4 peces de 2x1 m)
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CENTRE CÍVIC PONT MAJOR

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Polítiques Socials i Cooperació – Secció de Centres Cívics.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de 
Girona, on hi constaran, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, cursos, tallers i conferències.
Aforament: 150 persones.
Mitjans tècnics: Escenari, equip de so, equip de llums i pantalla fixa per a projeccions.

Espai: Aula de cuina.
Tipus activitat: Tallers de cuina i cursos de manualitats.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Electrodomèstics (cuina, nevera, microones i forn).

Espai: 2 aules taller.
Tipus activitat: Activitats artístiques (dibuix, pintura, manualitats), reunions i cursos d’idiomes.
Aforament: 10 persones.

Espai: Aula polivalent.
Tipus activitat: Tot tipus de cursos (dansa, manualitats, infantils).
Aforament: 30 persones.

Espai: 2 sales de reunions.
Tipus activitat: Reunions i taules rodones.
Aforament: 8 persones.

Espai: Aula d’informàtica. 
Tipus activitat: Cursos d’informàtica i reunions.
Aforament: 10 persones.
Mitjans tècnics: Quatre ordinadors.

Nom: Centre Cívic Pont Major
Adreça: Carrer Pont Major, 67-73 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 972 205 244
Adreça electrònica: ccpontmajor@ajgirona.cat                      
Web: www.girona.cat/ccivics/cat/cc_pont_major.php
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 22 h



29

Espai: Local annex.
Tipus activitat: Cursos de dansa.
Aforament: 15 persones.

Espai: Sala Regàs. 
Tipus activitat: Servei de bar, exposicions, presentacions, xerrades i altres actes populars 
puntuals.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics: Cinc ordinadors d’accés públic.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si escau, els preus públics 
vigents previstos a les ordenances municipals.

Mitjans tècnics generals: 
 - Equip de so
 - Equip de llums
 - 1 pantalla fixa de projecció
 - 1 pantalla mòbil de projecció
 - Projector de vídeo
 - Ordinador portàtil
 - Càmera digital
 - Fotocopiadora
 - Escenari
 - 5 ordinadors d’accés lliure a Internet i 4 ordinadors d’aula informàtica.
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CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Polítiques Socials i Cooperació – Secció de Centres Cívics.
Antelació mínima per demanar l’espai: Les sol·licituds d’espais per a activitats puntuals (d’1 a 3 
dies), caldrà presentar-les amb un mínim de 15 dies d’antelació. Si es tracta d’activitats de durada 
més llarga, la sol·licitud es presentarà amb 30 dies d’antelació.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de 
Girona, on hi constaran, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Sala gran - bar.
Tipus activitat: Xerrades, cursos, reunions, tallers, conferències de mitjà i gran format.
Aforament: 80 persones.

Espai: Claustre.
Tipus activitat: Exposicions i, a l’estiu, concerts a la fresca.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Els generals del centre i il·luminació específica per a les exposicions.

Espai: Sala del piano.
Tipus activitat: Xerrades, cursos, reunions i tallers.
Aforament: 25 persones.
Mitjans tècnics: Els generals del centre i un piano.

Espai: Sala de manualitats.
Tipus activitat: Activitats artístiques (dibuix, pintura i manualitats). Puntualment es fa servir com a 
aula de cuina.
Aforament: 20 persones.
Mitjans tècnics: Cuines de gas -una de petita i també una de més professional de mida gran-, mirall 
al sostre i els mitjans generals del centre.

Espai: Teatre.
Tipus activitat: Obres de teatre, espectacles, actuacions musicals, casals infantil i juvenil, cursos 

Nom: Centre Cívic Sant Narcís
Adreça: Plaça Assumpció, 26-27 - 17005 Girona
Telèfon de contacte: 972 237 063
Adreça electrònica: ccsantnarcis@ajgirona.cat
Web: www.girona.cat/ccivics/cat/cc_sant_narcis.php 
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 22 h; 
dissabte, de 10 a 13 h i de 15 a 21 h, i diumenge, cada 
quinze dies, de 17 a 20 h
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de ball, tai-txi-txuan i dansa.
Aforament: De 180 a 200 persones en total. Com que té grades retràctils es pot optar per posar 
seients o tenir l’espai lliure de cadires:

Seients grades: 112 places
Seients cadires: 68 places
Seients -en ocasions excepcionals-: 20 places a tocar escenari

Espai: Sala d’arcs.  
Tipus activitat: Reunions, xerrades, cursos, tallers, conferències i activitats per promoure la 
lectura.
Aforament: 60 persones.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

Espai: Aula 1.1  
Tipus activitat: Reunions, taula rodona, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

Espai: Aula 1.2  
Tipus activitat: Tallers i cursos de ioga, tai-txi-txuan, massatge infantil i teatre de petit format.
Aforament: 20 persones.
Mitjans tècnics: Aquesta aula té mirall a tota la paret i parquet, ja que es destina bàsicament a 
activitats corporals.

Espai: Aula 2.2
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, classes i tallers (tipus tapís, pirogravat o dibuix).
Aforament: 12 persones.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

Espai: Aula 2.3
Tipus activitat: Bàsicament reunions de grups d’ajuda mútua i classes diverses.
Aforament: 12 persones.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

Espai: Aula 2.4
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

Espai: Aula 2.5
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 20 persones.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

Espai: Aula d’informàtica. 
Tipus activitat: Cursos de noves tecnologies.
Aforament: 8 alumnes i el/la professor/a.
Mitjans tècnics: Vuit ordinadors.
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Espai: Aula d’associacions. 
Tipus activitat: Reunions, tallers i taules rodones.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: Quatre ordinadors (amb programes específics per a cursos de fotografia).

Espai: Terrassa (1r pis).
Tipus activitat: Activitats a l’aire lliure i exposicions.
Aforament: Fins a 20 persones.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

Espai: Terrassa (2n pis).
Tipus activitat: Activitats a l’aire lliure i activitats lúdiques per a nens/es i capoeira.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

Espai: Magatzems.
Tipus activitat: Poder disposar d’espai per desar diferents estris i objectes per a un ús posterior.
Aforament: Variable, depenent del magatzem.
Mitjans tècnics: Els mitjans generals del centre.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si escau, els preus públics 
vigents previstos a les ordenances municipals.

Condicions: Per al teatre hi ha un pla d’usos i per a la resta del centre hi ha normes bàsiques de 
respecte de l’equipament.

CONDICIONS D’ÚS DEL TEATRE DEL CENTRE CÍVIC SANT NARCÍS

1. La persona o grup que utilitza el teatre del centre cívic es fa responsable de l’organització de 
l’activitat així com del compliment d’aquestes condicions d’ús acceptant-ne els termes.

2. La persona o entitat sol·licitant serà l’única responsable d’aquelles incidències que, com a 
conseqüència del desenvolupament de l’activitat, es poguessin produir. 

3. És necessari i obligat deixar l’espai cedit tal com s’ha trobat. Les despeses ocasionades per 
l’activitat programada van a càrrec del sol·licitant, així com els desperfectes que es poguessin 
ocasionar durant el seu ús.

4. La sala ha de quedar lliure i en l’estat adient per a la seva posterior utilització a l’hora acordada.

5. El Centre Cívic Sant Narcís no obliga a fer un dipòsit previ a l’activitat.

6. No és permès enganxar o clavar objectes a les parets, al terra i al sostre de l’equipament (xinxetes, 
claus, grapes, cintes adhesives). Qualsevol modificació o alteració de les condicions naturals de 
l’espai cedit s’ha de reposar i restituir en acabar el seu ús. Si no es fa, el Centre Cívic Sant Narcís 
farà l’actuació de reposició o restitució d’ofici a càrrec del sol·licitant.
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7. El teatre del Centre Cívic Sant Narcís és un espai lliure de fum.

8. El centre no es fa responsable del material propietat de les entitats.

9. El Centre Cívic Sant Narcís no emmagatzemarà cap material aliè als de l’equipament. Aquells 
materials necessaris per a la realització de les activitats, s’hauran de retirar en el moment de 
finalització de l’acte, en cas contrari el Centre Cívic Sant Narcís decidirà l’ús del material.

10. No es pot menjar ni beure al teatre. Hi ha espais condicionats i autoritzats per a aquest ús 
(bar).

11. En cas de faltes reiterades durant el període de cessió de l’espai, pot ser anul·lada la sol·licitud 
d’ús. Les entitats i institucions que no respectin més d’una vegada alguna de les normes d’ús del 
teatre del Centre Cívic Sant Narcís podran restar excloses de la cessió d’espais, així com aquelles 
que no liquidin de forma normal i segons els terminis les obligacions econòmiques que es desprenen 
de la utilització dels espais públics subjectes a taxes municipals.

12. El Centre Cívic Sant Narcís confirmarà a les persones sol·licitants les reserves acceptades, o 
informarà de les denegacions. A la resposta hi constarà la informació següent:

a. Els dies i hores de la reserva incloent els horaris de muntatge i desmuntatge. Aquesta 
reserva però no serà definitiva fins que el sol·licitant no hagi satisfet el pagament de les tarifes 
establertes, que haurà de fer-se abans de realitzar l’activitat efectuant un ingrés bancari.
b. L’import que haurà de pagar per la totalitat dels serveis demanats. 
c. El document annex de condicions de cessió.

13. El pagament de la cessió de l’espai es farà efectiu amb una antelació mínima de 3 dies a través 
d’ingrés bancari. El comprovant bancari es farà arribar per fax o bé el mateix dia de l’activitat. En cas 
que l’ús de la sala excedeixi les hores pactades, les despeses ocasionades seran requerides un cop 
finalitzada l’activitat mitjançant una liquidació complementària amb els recàrrecs corresponents.

14. L’aplicació de les taxes d’utilització dels espais variarà depenent de si es tracta d’entitats i/o 
persones físiques, si l’activitat és amb o sense afany de lucre i si es tracta d’un acte obert o tancat 
segons expliciten les taxes municipals aprovades l’any de realització de l’activitat.

15. La utilització de les sales dóna dret a la seva infraestructura habitual (tenint en compte que 
l’ús de la sala és polivalent: la infraestructura regular dels espais és la que es defineix i consta 
d’equipament bàsic de sala i escenari). Malgrat que la sala disposi de recursos permanents, no es té 
en compte el seu ús sense autorització. És per això que és convenient i recomanable fer una visita 
al teatre del centre per conèixer l’espai i visualitzar la disposició d’infraestructures i l’equipament a 
utilitzar, sobretot per aquells que tenen unes característiques especialment tècniques.

16. El teatre del Centre Cívic Sant Narcís té un aforament limitat, en els casos que és previsible 
una afluència de públic que supera la capacitat de la sala sol·licitada, la persona o entitat sol·licitant 
gestionarà un servei anticipat d’entrades per tal d’assegurar que no es sobrepassa l’aforament 
màxim permès de la sala.

Els aforaments màxims són: 180 places + 20 places suplementàries. 
a. Seients grades: 112 places
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b. Seients cadires: 68 places
c. Seients -excepcionalment-: 20 places a tocar de l’escenari 
d. Per a activitats en què no s’utilitzi l’escenari s’estudiarà de forma individualitzada l’aforament 
possible.

17. L’horari del centre per realitzar-hi activitats és de dilluns a divendres de 9.15 a 13.00 h i de 15.30 
a 20.45 h, dissabte de 10.15 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. 

18. Totes les activitats fora d’aquesta franja horària tindran un cost addicional, segons les taxes 
municipals aprovades en concepte d’hores extres de porteria / tècnics adjunts, que han estat 
prèviament pactades.

19. Totes les activitats han de concloure amb temps suficient per poder fer el desallotjament de 
l’espai de forma normalitzada. L’allargament dels horaris pel seu no-compliment suposarà un cost 
addicional, segons les taxes municipals aprovades en concepte d’hores extres de recepció.

20. La persona sol·licitant ha d’indicar al full de reserva l’hora exacta d’inici i d’acabament de 
l’activitat. En aquest sentit, cal tenir en compte el temps de muntatge i desmuntatge de l’acte que 
serà imputable als temps propis de l’activitat. En cas d’ampliar l’horari, es quantifica l’hora completa 
(no la fracció).

21. La persona sol·licitant ha d’indicar, amb temps, si hi haurà demandes complementàries a la 
reserva principal (muntatge, assajos, proves). L’aprovació estarà subjecta a l’agenda, en cap cas es 
podran deixar materials a l’escenari.

22. Per a les activitats que contenen serveis de càtering o similars, serà necessari abonar un 
suplement de 18,65 €/h diürns i laborables i de 23,35 €/h festiu i nocturns, en concepte de servei 
de neteja.

El Centre Cívic Sant Narcís es reserva la possibilitat de canviar i/o anul·lar l’espai en funció de 
la programació que es generi a partir de l’activitat al centre. En aquests casos, l’equipament es 
compromet a avisar amb prou antelació.

MITJANS TÈCNICS GENERALS:
- 5 ordinadors d’accés lliure a Internet, més 8 ordinadors per fer cursos i 4 per a les entitats 
- Pantalles de projecció 
- Projector de vídeo 
- Ordinador portàtil 
- Televisor i DVD
-Càmera digital 
-Equip de so 
- Equip de llums a l’escenari del teatre
- Wi-Fi
- Calefacció i aire condicionat per tot el centre

MITJANS TÈCNICS DEL TEATRE:

- So:
Taula de so: Yamaha 01v96
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Reproductor DVD/CD  
Caixes de P.A: 2 Master Audio 
Monitors: 2 Master Audio
Mànega de senyal d’àudio: 24/8
Micròfons:
5 Shure sm58
4 Shure pg58
Kit de micròfons bateria (1 bombo, 1 caixa, 2 timbals, 2 ambients)
4 micròfons conferència de sobre-taula
1 micròfon sense fils de mà Trantec
2 caixes D.I Behringer
4 peus de micròfon
5 cables de micròfon
2 cables de jack

- Il·luminació:
Taula de llums: Strong Nocturne 36-72
36 canals de dimmer
Barres electrificades:

- 1 barra electrificada frontal amb 6 PC (sobre públic) amb 12 circuits. No es
pot accedir als focus
- 3 barres electrificades i motoritzades (màxim 250 kg cadascuna) a 1 m, 3 m
i 5 m de boca d’escenari

Cada barra té 12 circuits x 3 barres
Circuits a escenari: 24
6 connectors Harting a les parets laterals d’escenari
6 mànegues Harting 5 m (mascle-femella)
6 caixetins amb 6 bases Shucko
Cablejat
Allargadors de corrent
Bases corrent
Focus
18 PC Strong 1000 w complets (6 d’ells estan fixos al pont frontal de sala)
1 canó
Llum de sala no regulable
Llum de treball blanca
Llums de guàrdia blava dins l’escenari

- Maquinària escènica
Tallafocs motoritzat: 9x5 m
Barres manuals: 9 (màxim 50 kg):
1 bambolinó
3 bambolines
5 usos diversos
Barres motoritzades: 5  (màxim 250 kg)
Usos:
n.1: barra electrificada a la boca de l’escenari
n.2: pantalla de projecció
n.3: barra electrificada al centre de l’escenari



36

n.4: barra electrificada al fons de l’escenari
n.5: ciclograma PVC darrere el teló de fons de l’escenari
Cortinatges:

- Bambolinó: 9 x 1,5 m (fix)
- Teló: americana (carril motoritzat) o guillotina (contrapesada a escenari) de 10x5 m 
- 3 bambolines: 9x1’5 m (3 barres manuals)
- 6 cametes: 3x5 m (6 barres manuals)
- 1 teló de fons de doble fulla: 9x5 m (tancament americana amb carril manual)
- 1 ciclograma de PVC: 9x5 m (barra motoritzada)
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CENTRE CÍVIC SANTA EUGÈNIA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Polítiques Socials i Cooperació – Secció de Centres Cívics.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de 
Girona, on hi constaran, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Vestíbul.
Tipus activitat: Activitats de trobada i actes culturals.
Aforament: 70 persones.
Mitjans tècnics: Tots els del centre.

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, cursos, tallers i conferències.
Aforament: 40 persones.
Mitjans tècnics: Tots els del centre.

Espai: 3 sales taller i cuina.
Tipus activitat: Activitats artístiques (dibuix, pintura, manualitats) i tallers de cuina.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: Piques, cuina, nevera i forn d’esmalts.

Espai: 2 sales de reunions.
Tipus activitat: Reunions i formació en grups reduïts.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: Tots els del centre.

Espai: Espais diàfans per fer exposicions. 
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: 25 metres lineals.
Mitjans tècnics: Guia per penjar quadres.

Nom: Centre Cívic Santa Eugènia
Adreça: Carrer Santa Eugènia, 146 - 17006 Girona
Telèfon de contacte: 972 245 111
Adreça electrònica: ccsantaeugenia@ajgirona.cat  
Web: www.girona.cat/ccivics/cat/cc_santa_eugenia.php
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 22 h
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OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si escau, els preus públics 
vigents previstos a les ordenances municipals.

Mitjans tècnics generals: El centre cívic disposa dels següents mitjans:
 - Projector 
 - Televisor 
 - Vídeo 
 - DVD 
 - Equip de megafonia 
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CENTRE CÍVIC TER

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Polítiques Socials i Cooperació - Secció de Centres Cívics.
Antelació mínima per demanar l’espai: Vint dies.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de 
Girona, on hi constaran, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Vestíbul i cafeteria.
Tipus activitat: Espai per a exposicions.
Aforament: 60 persones.
Mitjans tècnics: Megafonia i Wi-Fi.

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Xerrades, cursos, reunions, conferències, projeccions i exposicions.
Aforament: 135 persones.
Mitjans tècnics: Escenari, equip de llums, equip de so i projector.

Espai: Sala de reunions.
Tipus activitat: Reunions.
Aforament:  35 persones.
Mitjans tècnics: Projector i portàtil.

Espai: Aula de cuina.
Tipus activitat: Tallers formatius.
Aforament:  25 persones.
Mitjans tècnics: Cuina d’inducció, forn, nevera i microones.

Espai: Aules taller.
Tipus activitat: Activitats artístiques (dibuix, pintura, manualitats).
Aforament: 40 persones.

Espai: Sala d’informàtica.
Tipus activitat: Cursos de noves tecnologies.
Aforament: 14 persones.

Nom: Centre Cívic Ter
Adreça: Carrer Can Sunyer, 46 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 972 414 952
Adreça electrònica: ccter@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/ccivics/cat/cc_ter.php 
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h i de 15 a 22 h
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Mitjans tècnics: Deu ordinadors.

Espai: Sala gimnàstica.
Tipus activitat: Activitats de relaxació, ioga i tai-txi-txuan.
Aforament: 25 persones.
Mitjans tècnics: Aparell de música mòbil.

Espai: Sala polivalent.
Tipus activitat: Usos diversos.
Aforament: 35 persones.
Mitjans tècnics: Televisor i vídeo.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: En funció del tipus d’entitat i de les activitats a realitzar, s’aplicaran, si escau, els preus públics 
vigents previstos a les ordenances municipals.
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CENTRE CULTURAL LA MERCÈ

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Anna Maria de Puig.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies abans de l’activitat.
Com s’ha de demanar l’espai: Les peticions cal adreçar-les al Registre d’Entrada de Documents 
o tramitar-les en línia per Internet a www.girona.cat. No obstant això, es recomana fer una consulta 
telefònica prèvia al mateix centre, per conèixer la disponibilitat dels espais a través de l’adreça 
electrònica ccm@ajgirona.cat. Aquesta consulta no suposa la reserva ni la confirmació de la seva 
disponibilitat. El CCM informarà a les persones peticionàries de la disponibilitat final dels espais, així 
com de les condicions de la cessió i de la utilització.

ESPAIS:

Espai: Auditori de La Mercè.
Tipus activitat: Concerts de música.
Aforament: 252 persones.

Espai: Sala polivalent.
Tipus activitat: Usos diversos.
Aforament: 150 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so, canó de projecció i pantalla de projeccions, tarima i taula de ponències. 
Presideix la sala una gran arcada gòtica. Situada a la planta baixa, s’hi accedeix des del claustre. 
Consultar possibilitats d’accés a Internet, rack de premsa i altres prestacions.

Espai: Sala de conferències.
Tipus activitat: Conferències i taules rodones.
Aforament: 90 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i cabina de traducció simultània. Canó de projeccions i pantalla de 
projeccions. Consultar possibilitats d’accés a Internet, rack de premsa i altres prestacions.

Espai: Aula.
Tipus activitat: Cursos, seminaris i reunions.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Equipada amb canó de projecció i pantalla. Consultar possibilitat d’accés a 
Internet.
Espai: Claustre.
Tipus activitat: Esdeveniments a l’aire lliure diversos.

Nom: Centre Cultural La Mercè
Adreça: Pujada de la Mercè, 12 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 223 305
Adreça electrònica: 

- ccm@ajgirona.cat 
- apuigr@ajgirona.cat

Web: www.girona.cat/ccm/cat/informacio.php 
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h (nits de 
dijous obert de 21 a 23 h), i dissabte, de 10 a 14 h
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Aforament: Segons l’esdeveniment.

Espai: Sala d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: Segons l’esdeveniment.
Mitjans tècnics: Disposa de llum natural i està equipada amb una il·luminació especial per a 
exposicions. Es pot consultar la fitxa tècnica.

Espai: Sala pati.
Tipus activitat: Diverses.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Equipada amb projector i pantalla. Consultar possibilitat d’accés a Internet.

Espai: Sala de reunions.
Tipus activitat: Adequada per a reunions i espai de treball.
Aforament: 12 persones.
Mitjans tècnics: Equipada amb televisor i reproductor d’àudio i vídeo. Consultar possibilitat d’accés 
a Internet.

Espai: Biblioteca.
 
Espai: Tallers.
Aforament: Segons l’esdeveniment.
Mitjans tècnics: Equipats per a pràctiques artístiques específiques de l’Escola Municipal d’Art: 
pintura, dibuix, tapís, plàstica infantil, ceràmica, gravat i serigrafia, escultura i fotografia.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Consultar al centre. En el cas que la cessió generi alguna despesa, aquesta haurà de 
ser liquidada abans de l’activitat. Les institucions o grups que no liquidin degudament les seves 
obligacions econòmiques per a l’ús dels espais del CCM es veuran impossibilitats de fer-ne ús 
novament en properes demandes.

CARACTERÍSTIQUES ESCENARI AUDITORI DEL CENTRE CULTURAL LA MERCÈ - GIRONA

DESCRIPCIÓ
Sala d’actes i espectacles del Centre Cultural la Mercè: La Mercè és un equipament municipal que 
inclou activitats diverses com l’Aula d’Humanitats, l’Escola Municipal d’Art i Exposicions. L’Auditori 
era antigament l’església del convent de la Mercè (S.XVI). Conserva els trets més representatius 
de la nau gòtica, un teixinat de fusta policromada que recrea el gust medieval i una col·lecció de 
tapissos monumentals contemporanis teixits a l’Escola d’Art del Centre que basteixen els murs 
de pedra vista. L’espai està equipat amb un escenari de 70 m2 (10 m d’amplada per 7 m de fons), 
ampliables, disposa d’equip de so i il·luminació escènica perimetral. A l’esquena de l’escenari, 
un espai intermedi comunica amb la Sala Polivalent, on hi ha situats els vestuaris per als actors/
intèrprets. La sala té bona visibilitat, ja que disposa de grades a la platea i al cor, i una bona acústica. 
Està situada a la planta baixa i s’hi accedeix a través d’un vestíbul que s’obre a la plaça i també des 
del claustre.
Capacitat auditori: 252 localitats
Cadires encoixinades no fixades al sòl
Aire condicionat
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Entrada i accés adaptat
Alçada escenari: 0.80 m
Mides escenari: 10x7 m (amb teló de fons i cametes queda 8x6), fet de tarimes rosco negres
(NO S’HI POT CLAVAR , FORADAR O PINTAR)
Estructura suport amb 4 motors 1.000kg: “mirar mides plano”
Alçada: 4,75m des del terra de l’escenari fins a la barra inferior de l’estructura
Alçada del sostre: 13 m
Els extrems laterals de l’escenari coincideixen amb la paret de l’Auditori
La càrrega i descàrrega e realitza per la porta principal i a peu pla

MATERIAL TÈCNIC:
1. Il·luminació:

35 Canals de dimmer LT ,Totem
17 PC’s Strong 1000 W
4 Retalls ETC 575 FOUR JUNIOR ZOOM 575 W
8 PAR 1.000W
24 circuits a l’estructura suport, 3 barres amb xucos strong: 8 frontal, 8 centrals, 8 
contra.
Taula de llum strong “Nocturne 12/24 DMX”
Taula de llum 6 canals WORK L6 DMX serie 2 (control llum de sala)

2. So:
Taula de mescles Spirit Folio by Soundcraft
4 caixes DAS DS-15 autoamplificades
1 caixa DAS DS-15A autoamplificada
2 monitors autoamplificats DAS DR112A + trípode
Reproductor de CD doble (cda , mp3 , usb.....)GEMINI CDMP 2600
Reproductor MiniDisc Sony MDS-JE330
2 micros Akg dinàmics
2 micros Shure sm58
2 micros Akg de condensador perceptions
1 micros Shure PG58 sense fils
2 sistemes sense fils Shure SLX1 amb micro de solapa
7 peus de micro
2 D.I Behringer

3. Imatge:
Videprojector CHRISTIE DS 650.Penjat al frontal de l’estructura (NO ES POT MOURE)
Òptica PRO .DESIGN F30 SX 1.3 - 1.7 (EN13)
1 pantalla projeccions (frontal/retro) 3x4 metres. Té peus i també es pot penjar de 
l’estructura.

4. Cortinatges:
8 cametes de 1,40 x 5 metres
2 cametes de 2,5 x 5 metres
1 teló de fons 2 peces de 6 x 5 metres

5. Altres materials:
Escala tres trams de 6 metres i arnés de seguretat
11 tarimes rosco 2x1 metres de tisora
Piano Yamaha C7

Mobiliari:
Taules, cadires...
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Responsabilitat civil:
L’Ajuntament de Girona té concertada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix totes les 
activitats de l’Ajuntament independentment del lloc on es facin i així com del personal que treballa 
per a l’Ajuntament.

INFORMACIÓ SOBRE CESSIÓ D’ESPAIS

El Centre Cultural La Mercè posa a disposició alguns dels seus espais en condició de cessió. Per 
obtenir aquesta cessió cal tenir en compte els següents aspectes:
1. Les peticions d’espais del CCM cal fer-les amb un termini mínim de temps de 15 dies abans de 
l’activitat.
2. Les peticions cal adreçar-les al Registre d’Entrada de Documents (pl. del Vi, 1. Girona) o tramitar-
la en línia per Internet a www.girona.cat. No obstant això, es recomana fer una consulta telefònica 
prèvia al mateix centre, per a conèixer la disponibilitat dels espais a l’a/e ccm@ajgirona.cat. Aquesta 
consulta no suposa la reserva ni confirmació de la seva disponibilitat.
3. El CCM informarà als peticionaris de la disponibilitat final dels espais, així com de les condicions 
de la cessió i d’utilització.
4. En el cas que la cessió generi alguna despesa, aquesta haurà de ser liquidada abans de l’activitat. 
Les institucions o grups que no liquidin degudament les seves obligacions econòmiques per l’ús dels 
espais del CCM es veuran impossibilitats de fer-ne ús novament en properes demandes.
5. És necessari i obligat deixar l’espai cedit tal com s’ha trobat.

CONDICIONS D’ÚS

1. La persona o grup que utilitza els espais del centre es fa responsable de l’organització de l’activitat 
així com del compliment d’aquestes condicions d’ús acceptant-ne els termes.
2. La persona o entitat sol·licitant serà l’única responsable d’aquelles incidències que es puguin 
produir com a conseqüència del desenvolupament de l’activitat.
3. És necessari i obligat deixar l’espai cedit tal com s’ha trobat. Les despeses ocasionades per 
l’activitat programada van a càrrec del sol·licitant, així com els desperfectes que es puguin ocasionar 
durant el seu ús.
4. La sala ha de quedar lliure i en l’estat adient per a la seva posterior utilització a l’hora acordada.
5. El Centre Cultural La Mercè no obliga a fer un dipòsit previ a l’activitat.
6. No és permès enganxar o clavar objectes a les parets, al terra i sostre de l’equipament (xinxetes, 
claus, grapes, cintes adhesives...). Qualsevol modificació o alteració de les condicions naturals 
dels espais cedits s’ha de reposar i restituir en acabar el seu ús. De no fer-ho, el Centre Cultural La 
Mercè farà l’actuació de reposició o restitució d’ofici i a càrrec del sol·licitant. El Centre Cultural La 
Mercè és un espai lliure de fum.
7. El centre no es fa responsable del material propietat de les entitats.
8. El centre no emmagatzemarà cap material aliè als del centre. Aquells materials necessaris per 
a la realització de les activitats, s’hauran de retirar en el moment de finalització de l’acte, en cas 
contrari el Centre Cultural decidirà l’ús del material.
9. No es pot menjar ni beure als espais que no estiguin condicionats i autoritzats per a aquests 
usos.
10. En cas de faltes reiterades durant el període de cessió de l’espai pot ser anul·lada la sol·licitud 
d’ús. Les entitats i institucions que no respectin més d’una vegada alguna de les normes d’ús del 
CCM podran restar excloses de la cessió d’espais, així com aquelles que no liquidin de forma 
normal i segons els terminis les obligacions econòmiques que es desprenen de la utilització dels 
espais públics subjectes a taxes municipals.
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11. El Centre Cultural La Mercè confirmarà als sol·licitants les reserves acceptades, o informarà de 
les denegacions. A la resposta hi constarà la següent informació:
a. Els dies i hores de la reserva incloent els horaris de muntatge i desmuntatge. Aquesta reserva 
però no serà definitiva fins que el sol·licitant no hagi satisfet el pagament de les tarifes establertes, 
que haurà de fer-se abans de realitzar l’activitat efectuant un ingrés bancari.
b. L’import que haurà de pagar per la totalitat dels serveis demanats.
c. El document annex de condicions de cessió.
12. El pagament de la cessió d’espais es farà efectiu amb una antelació mínima de 3 dies a través 
d’ingrés bancari. El comprovant bancari es farà arribar per fax o bé el mateix dia de l’activitat. En cas 
que l’ús de la sala excedeixi les hores pactades, les despeses ocasionades seran requerides un cop 
finalitzada l’activitat mitjançant una liquidació complementària amb els recàrrecs corresponents.
13. L’aplicació de les taxes d’utilització dels espais variarà depenent de si es tracta d’entitats i/o 
persones físiques, si l’activitat és amb o sense afany de lucre i si es tracta d’un acte obert o tancat 
segons expliciten les taxes municipals aprovades en l’any de realització de l’activitat.
14. La utilització de les sales dóna dret a la seva infraestructura habitual (tenint en compte que l’ús 
de la sala és polivalent: la infraestructura regular dels espais és la que es defineix al web del CCM 
i consta de TAULES I CADIRES. Malgrat que la sala disposi de recursos permanents, no es té en 
compte el seu ús sense autorització). És per això que és convenient i recomanable fer una visita al 
centre per conèixer els espais que s’ocuparan i visualitzar la disposició d’infraestructures i aparells 
a utilitzar, sobretot per aquells que tenen unes característiques especials.
15. Les sales del CCM (inclòs l’auditori) tenen un aforament limitat. En els casos en què és previsible 
una afluència de públic que supera la capacitat de la sala sol·licitada, la persona o entitat sol·licitant 
gestionarà un servei anticipat d’entrades per tal d’assegurar que no es sobrepassa l’aforament 
màxim permès de les sales. Els aforaments màxims de les sales del CCM són:

a. Auditori: 252 places
b. Sala polivalent: 150 places
c. Sala de conferències: 90 places
d. Aula: 50 places
e. Sala pati: 30 places.
f. Els altres espais s’estudiarà de forma individualitzada l’aforament possible.

16. L’horari del centre per a realitzar-hi activitats és de dilluns a divendres, de 9.15 a 13.45 h i de 
16.15 a 20.45 h, dissabte, de 10.15 a 13.45 h. Totes les activitats fora d’aquesta franja horària 
tindran un cost addicional de porteria, segons les taxes municipals aprovades en concepte d’hores 
extres de porteria.
17. L’horari d’obertura al públic del centre es de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 
21.00 h, dissabte, de 10.15 a 13.45 h. Totes les activitats han de concloure amb temps suficient per 
a poder fer el desallotjament de l’espai de forma normalitzada. L’allargament dels horaris pel seu 
no compliment suposarà un cost addicional, segons les taxes municipals aprovades en concepte 
d’hores extres de porteria.
18. El sol·licitant ha d’indicar al full de reserva l’hora exacta d’inici i d’acabament de l’activitat. En 
aquest sentit, cal tenir en compte el temps de muntatge i desmuntatge de l’acte que serà imputable 
als temps propis de l’activitat. En cas d’ampliar l’horari, es quantifica l’hora completa (no la fracció).
19. En les activitats que contenen serveis de càtering o similar, serà necessari abonar un suplement 
de 18,65€/h diürns i laborables i de 23,35 €/h festiu i nocturns, en concepte de servei de neteja.
20. El centre Cultural la Mercè es reserva la possibilitat de canviar i/o anul·lar l’espai en funció de 
la programació que es generi a partir de l’activitat al Centre. En aquests casos, l’equipament es 
compromet a avisar amb antelació suficient.
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CENTRE D’INICIATIVES LOCALS (CIL)

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament 
de Girona, on hi constarà, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Aula 1.
Tipus activitat: Cursos o xerrades que requereixin l’ús d’ordinadors.
Aforament: Màxim 20 persones.
Mitjans tècnics: Aula equipada amb 14 ordinadors.

Espai: Aula 2.
Tipus activitat: Cursos, sessions informatives, conferències, xerrades.
Aforament: Màxim 30 persones.
Mitjans tècnics: 27 cadires amb braç, ordinador portàtil, projector i pissarra mòbil.

Espai: Despatx.
Tipus activitat: Entrevistes, reunions de petit format.
Aforament: Màxim 5 persones.
Mitjans tècnics: Ordinador i telèfon.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: S’establiran els preus que, amb caràcter general, estiguin regulats a les ordenances fiscals.

Condicions: En el cas que sigui necessària una neteja extra, aquesta serà a càrrec de l’entitat que 
ocupa l’espai. en el cas que l’horari no sigui l’habitual s’incrementarà amb el cost del personal que 
correspongui a l’exercici en curs.

Edifici i instal·lacions accessibles per a persones de mobilitat reduïda.

Nom: Centre d’Iniciatives Locals (CIL)
Adreça: Carrer Tarragona, 40 - 17005 Girona
Telèfon de contacte: 972 104 316
Adreça electrònica: cil@ajgirona.org
Horari: De dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 h. Tardes 
a convenir
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CENTRE JOVE DE SALUT INTEGRAL

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable:  Àrea de Polítiques Socials i Cooperació. Secció Salut.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’un escrit adreçat al Registre d’Entrada de Documents de 
l’Ajuntament.

ESPAIS:

Espai: Sala polivalent amb entrada independent.
Tipus activitat: Conferències, xerrades, taules rodones, tallers, cinefòrums i exposicions.
Aforament: Depenent de l’activitat, però amb un màxim 25 persones.
Mitjans tècnics: Punt de llum, punt de xarxa, televisor, DVD, equip de projecció (cal demanar-lo 
amb antelació), fotocopiadora, pissarra, taules i cadires.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Condicions: Cal que l’activitat estigui relacionada amb joves i salut, segons la disponibilitat del 
centre i d’acord amb la seva programació fixa i el seu horari.

Nom: Centre Jove de Salut Integral
Adreça: Plaça de Sant Pere, 11 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 972 204 212
Adreça electrònica: centrejovedesalut@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/centrejovedesalut
Horari: Dilluns, dimecres i dijous, de 9.30 a 13.30 h i de 
15 a 20 h; dimarts, de 16 a 20 h, i divendres, de 9.30 a 
13.30 h
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CINEMA TRUFFAUT

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Programació (contactar amb Carles Ribas).
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic a info@cinematruffaut.com o trucant al telèfon 
972 225 044.

ESPAIS:

Espai: Sala de pel·lícules.
Tipus activitat: Projeccions de cinema o xerrades.
Aforament: 152 espectadors.
Mitjans tècnics: Possibilitat de projectar en 35 mm, DVD i Blu-ray, també micròfon per xerrades.

Espai: Vestíbul.
Tipus activitat: Exposicions temporals.
Mitjans tècnics: En funció de l’exposició, l’espai compta amb guies a totes les parets per penjar-hi 
fotografies.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a l’ús del vestíbul de forma 
gratuïta i poden optar a preus especials per a l’ús de la sala de pel·lícules.

Condicions: A pactar en el moment de contractar la sala o el vestíbul.

Nom: Cinema Truffaut
Adreça: Carrer Portal Nou, 7 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 225 044
Adreça electrònica: info@cinematruffaut.com
Web: www.cinematruffaut.com
Horari: De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i a partir de 
les 16 h 
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COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI

Departament responsable: Administració (contactar amb Maria Pérez).
Antelació mínima per demanar l’espai: No n’hi ha. Si està disponible, es podrà cedir.
Com s’ha de demanar l’espai: S’ha de demanar per escrit (presentat al registre, per fax o per 
correu electrònic), amb les dades de contacte d’un responsable i les dades fiscals per emetre la 
factura.

ESPAIS: 

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Conferències, xerrades, jornades, cursos i presentacions.
Aforament: 110 seients.
Mitjans tècnics: Projector, ordinador, megafonia i videoconferència (servei a preveure amb antelació 
i a contractar a part). En la reserva cal indicar quins equips es necessitaran.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions: Cal identificar sempre una entitat i una persona responsable de l’organització. Es 
pot cedir més enllà de l’horari d’oficina (que finalitza a les 19 hores) i en caps de setmana, però en 
aquests casos caldrà revisar les condicions econòmiques, ja que caldrà afegir el cost del personal.

Nom: Col·legi d’Advocats de Girona
Adreça: Plaça Jaume Vicens Vives, 4 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 210 208
Adreça electrònica: secretaria@icag.cat
Web: www.icag.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
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COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS 
DE CATALUNYA - DELEGACIÓ DE GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Com s’ha de demanar l’espai: Cal enviar correu electrònic o trucada telefònica i emplenar la fitxa 
de reserva corresponent.

ESPAIS:

Espai: Aules de formació.
Tipus activitat: Cursos, tallers i reunions.
Aforament: Fins a 50 persones.
Mitjans tècnics: Projector, ordinador, pantalla i pissarra.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: A consultar.

Nom: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
- Delegació de Girona
Adreça: Carrer Ibèria, 4 - 17005 Girona
Telèfon de contacte: 972 249 276
Adreça electrònica: girona@ceesc.cat
Web: www.ceesc.cat  
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 
16 a 20 h (cal reserva prèvia i confirmació)
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COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Antelació mínima per demanar l’espai: 48 hores.
Com s’ha de demanar l’espai: Cal trucar o enviar un correu electrònic.

ESPAIS:

Espai: Sala d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Il·luminació, guies i cables.
Condicions: Només oberta a exposicions de periodistes o bé a mostres relacionades d’alguna 
manera amb el periodisme o els mitjans de comunicació.

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Xerrades, conferències, cursos, tallers, taules rodones i presentacions.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Portàtil i televisor de pantalla gran (fan funció de projector), micròfons i so, adaptada 
a les necessitats dels mitjans.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions: A consultar.

Nom: Col·legi de Periodistes de Catalunya
Adreça: Carrer Nou del Teatre, 1, 2n 1a - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 209 162
Adreça electrònica: 

- secretariagirona@periodistes.org
- secretariaperiodistes@grn.cat 

Web: www.periodistes.org/inici/girona
Horari: De dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i dimecres, de 
16 a 19 h
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COL·LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
DEMARCACIÓ DE GIRONA (COAC)

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Departament de Comunicació (contactar amb Vanessa Masip).
Antelació mínima per demanar l’espai: Tres setmanes abans de l’inici de l’activitat.
Com s’ha de demanar l’espai: S’ha de sol·licitar a les oficines de la demarcació de Girona del 
COAC, amb el formulari de petició mitjançant l’adreça de correu electrònic premsa.gir@coac.cat, 
o bé presencialment i lliurar-lo al registre d’entrada de la institució, sol·licitant l’espai desitjat i una 
breu descripció de l’activitat que s’hi realitzaria. La Junta Directiva resoldrà la petició en el termini 
més breu possible. Totes les sol·licituds de cessió d’espais suposen el coneixement i l’acceptació 
del present compendi de condicions d’ús que tindrà caràcter contractual.

ESPAIS:

Espai: Biblioteca Josep Riera.
Tipus activitat: Presentacions de llibres, recitals de poesia i conferències–debats de petit format.
Aforament: 90 persones (lloguer de cadires i de so no inclòs).
Mitjans tècnics: 9 taules, 20 cadires i accés directe des de la pujada de la Catedral.

Espai: Sala d’actes Rafael Masó.
Tipus activitat: Conferències, cursos, jornades, presentacions de llibres, projeccions de documentals 
i pel·lícules, debats i taules rodones.
Aforament: 90 persones.
Mitjans tècnics: Aparells informàtics (ordinador i projector), so, possibilitat de gravar l’acte i de 
retransmetre’l on line en directe.

Espai: Sala gran d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions, conferències, taules rodones i debats de petit format.
Aforament: 88 m2.
Mitjans tècnics: 88 m2 amb llum natural.

Espais: Sala d’exposicions La Cova.
Tipus activitat: Exposicions, conferències, taules rodones i debats de petit format.
Aforament: 34’75 m2.
Mitjans tècnics: 34’75 m2 amb llum artificial.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 

Nom: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya - Demarcació 
de Girona (COAC) - Edifici Pia Almoina
Adreça: Plaça de la Catedral, 8 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 412 727
Adreça electrònica: premsa.gir@coac.cat
Web: www.coac.net/Girona
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 15 h
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d’aquests espais.

Horari: Es poden negociar altres horaris.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES: 

Despeses: les cessions aprovades per la Junta Directiva ho seran d’acord amb els preus fixats. 

Pel cas que les activitats a desenvolupar pel cessionari hagin de dur-se a terme fora de l’horari 
d’obertura del COAC, la Demarcació de Girona designarà un treballador o una treballadora del 
COAC a fi i efecte que s’ocupi d’obrir i tancar l’edifici, així com d’informar al cessionari dels temes 
logístics necessaris per poder desenvolupar l’activitat. Aquesta persona tindrà un cost de 25 €/
hora.

El preu de la sala s’abonarà a la Demarcació de Girona del COAC mitjançant ingrés al número 
de compte 3183.1700.66.0000002463 abans d’iniciar-se l’activitat i d’ocupar els espais de la 
Demarcació. El cost de la persona de suport, si és el cas, s’abonarà al compte corrent indicat en el 
termini de set dies naturals des de la finalització de l’ocupació.

Tots els preus continguts en aquest document no inclouen l’impost sobre el valor afegit, que 
ascendiria a un 18%.

Condicions de neteja i conservació de l’espai cedit: Les entitats o persones que sol·licitin l’espai 
es fan responsables de l’ús que es pugui fer de l’equipament que la Demarcació de Girona del 
COAC posa a la seva disposició, fent-se càrrec de les despeses de reparació, neteja i eventualment 
substitució de material malmès. Els espais cedits hauran de deixar-se en idèntiques condicions a 
les que tenia abans de la cessió.

En aquest sentit, es prohibeix enganxar o clavar objectes a les parets, al terra i sostre de 
l’equipament (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives). Qualsevol modificació o alteració de les 
condicions naturals dels espais cedits s’han de reposar i restituir en acabar el seu ús. De no fer-
ho, la Demarcació de Girona portarà a terme aquestes intervencions, fent reserva expressa de les 
accions de reclamació de danys i perjudicis que li puguin correspondre.

La Demarcació de Girona del COAC és un espai lliure de fum, motiu pel qual l’entitat organitzadora 
de l’activitat haurà de vetllar pel respecte a la prohibició de fumar.

Suspensió de l’autorització: En el cas que el cessionari no respecti les presents condicions d’ús 
ni els termes de l’autorització conferida per la Junta Directiva en cada cas, la Demarcació de Girona 
podrà suspendre la cessió concedida de forma immediata.

Altres: Dins els preus esmentats no s’hi inclouen altres serveis extres que puguin interessar 
al cessionari, com ara, servei de càtering. No es podrà menjar ni beure als espais cedits per 
la Demarcació de Girona, llevat que a la sol·licitud s’hagi fet constar aquest extrem i hagi estat 
expressament autoritzat pel corresponent acord de Junta Directiva.

La Demarcació de Girona del COAC es reserva en qualsevol cas el dret a suspendre les cessions 
autoritzades si per raó de necessitats de la institució calgués ocupar algun dels espais ja cedits. 
En aquest cas, es procedirà a retornar les quantitats abonades pels cessionaris, si és que ja s’ha 
produït el cobrament.
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COMPLEX ESPORTIU PALAU SACOSTA

 
- Equipament: De dilluns a divendres, de 8 a 24 h; dissabte, de 9 a 20 h, i diumenge, de 9 a 
14 h

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secció d’Instal·lacions Esportives del Servei Municipal d’Esports.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’un escrit adreçat al Registre d’Entrada de Documents de 
l’Ajuntament.

ESPAIS:

Espai: Pavelló.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Aforament: 3.000 persones (espectadors).
Mitjans tècnics: Dimensions 43x23 m; paviment de parquet; marcatges longitudinals d’handbol, 
futbol sala, bàsquet i voleibol, i marcatges transversals de voleibol (3 pistes) i bàsquet (3 pistes).
Espais complementaris: 4 vestidors col·lectius, sala de reunions, farmaciola, 3 vestidors tècnics - 
àrbitres, oficines.

Espai: Piscina.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Vas de 25x12,50 m desbordant, fondària entre 120 i 255 cm.
Espais complementaris: 4 vestidors.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Les normes d’ús de l’equipament.

Nom: Complex Esportiu Palau Sacosta
Adreça: Carrer Josep Aguilera i Martí, 2 - 17003 Girona
Telèfon de contacte: 972 226 136
Adreça electrònica: fontajau@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/esports/esports_inst.html
Horari: 

- Oficines: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS

 

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Premsa.
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic, fax o al registre.

ESPAIS:

Espai: Sala de plens.
Tipus activitat: Xerrades, conferències i reunions.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics: Punts de llum, xarxa-Internet, equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala de reunions.
Tipus activitat: Xerrades, conferències i reunions.
Aforament: 18 persones.
Mitjans tècnics: Punts de llum, xarxa-Internet, equip de so i equip de projecció.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Nom: Consell Comarcal del Gironès
Adreça: Carrer Riera de Mus, 1 A - 17003 Girona
Telèfon de contacte: 972 213 262
Adreça electrònica: premsa@girones.cat
Web: www.girones.cat
Horari: A consultar
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CINC INTERNACIONAL CENTER

- Atenció comercial: De dilluns de divendres, de 8 a 14 h i de 16 a 19 h 

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Departament comercial.
Antelació mínima per demanar l’espai: Recomanable 3 dies abans de fer ús de l’espai.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’una trucada, una visita concertada, a l’apartat de contacte 
de www.cinc.com o per correu electrònic a gi@cinc.com.

ESPAIS:

Espai: Despatxos.
Tipus activitat: Lloguer de despatx permanent, mitja jornada o de manera puntual.
Aforament: 1-10 persones.
Mitjans tècnics: Mobiliari de qualitat, connexions de veu i dades, connexions elèctriques, dos 
números exclusius de telèfon, fil musical, climatització independent, caixa de seguretat i fibra 
òptica.

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Conferències, presentacions, rodes de premsa, networkings, coachings, cursos de 
formació, tallers, xerrades, celebracions i serveis de càtering.
Aforament: 85 persones (variable segons el muntatge).
Mitjans tècnics: Equip audiovisual i de so. Dos canons de projecció i pantalles, tot integrat en 
la mateixa estructura de la sala, pissarres, taules i cadires de braç, fil musical, comandament a 
distància per al control de projectors, pantalles i escenes de llum. També hi ha Wi-Fi.

Espai: Sala Pau Casals.
Tipus activitat: Conferències, presentacions, networkings, coachings, cursos de formació, tallers, 
xerrades i serveis de càtering.
Aforament: 60 persones (variable segons el muntatge).
Mitjans tècnics: Serveis de projecció, fil musical i Wi-Fi.

Espai: Sala Mondrian.
Tipus activitat:  Reunions, cursos de formació, rodes de premsa i celebracions.
Aforament: 16 persones.
Mitjans tècnics: Serveis de projecció. Mobiliari innovador amb taula ovalada ideal per a trobades 
d’alt contingut estètic i professional, fil musical i Wi-Fi.

Nom: CINC Internacional Center
Adreça: Carrer Riu Güell, 58 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 940 940
Adreça electrònica: gi@cinc.es
Web: www.cinc.com
Horari:  

- Atenció al client: De dilluns a divendres, de 8 a 
20 h 
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Espai: Sala de juntes.
Tipus activitat: Reunions, tallers i cursos de formació.
Aforament: 8-10 persones.
Mitjans tècnics: Serveis de projecció, fil musical i Wi-Fi.

Espai: Sala de reunions.
Tipus activitat: Reunions i entrevistes.
Aforament: 4-5 persones.
Mitjans tècnics: Taula rodona, fil musical i Wi-Fi.

OBSERVACIONS GENERALS: 

Cost: A consultar.

Condicions: A consultar.

Altres serveis: L’espai també disposa de bar–restaurant amb terrassa en el mateix edifici, de 
càtering, traducció, reserves d’hotels, reserves de vols, secretariat i aparcament, entre altres.

Serveis inclosos en el lloguer de despatxos: servei de recepció, ús d’espais comuns, neteja diària, 
accés i vigilància les 24 hores del dia, consums de llum i aigua.
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ELS QUÍMICS ESPAI JOVE

 

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Girona (contactar amb Edu 
Ortiz).
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: Les peticions cal adreçar-les al Registre d’Entrada de Documents o 
tramitar-les en línia per Internet a www.girona.cat. Prèviament caldrà realitzar una consulta telefònica 
al mateix centre per conèixer la disponibilitat dels espais al 972 417 394. Aquesta consulta no 
suposa la reserva ni la confirmació de la seva disponibilitat.

Els Químics Espai Jove informarà a les persones sol·licitants de la disponibilitat final dels espais, 
així com de les condicions de la cessió i de la utilització.

ESPAIS:

Espai: Sala 1.
Tipus activitat: Cursos, tallers, xerrades, reunions, rodes de premsa i jornades formatives.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Connexió a Internet (Wi-Fi), ordinador portàtil, projector i pantalla. Les entitats 
inscrites al Registre Municipal també tindran l’opció de demanar un equip de so i un equip de 
llums.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions: L’espai se cedirà quan les persones sol·licitants acreditin el compliment dels requisits 
següents:

- Poden sol·licitar la cessió dels espais de Joventut les persones, grups, entitats (constituïdes 
formalment o no), institucions i empreses que ho desitgin sempre que s’ajustin a la llei (no 
s’acceptaran els actes que vulnerin la igualtat, la llibertat o la democràcia).

- Interès juvenil: els actes que es realitzin en els espais de Joventut hauran de ser d’interès 
juvenil. Això comporta que els actes siguin realitzats per joves o es dirigeixin a un públic juvenil 
(entre 16 i 29 anys).

Nom: Els Químics Espai Jove
Adreça: Carrer Marquès Caldes de Montbui, 106, baixos 
17003 Girona
Telèfon de contacte: 972 417 394
Adreça electrònica: quimics@ajgirona.cat
Web: www.gir360.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 16 a 21 h
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- Interès de barri: en la mesura que Els Químics Espai Jove realitza la funció d’equipament 
de referència del barri es podran cedir els espais per realitzar activitats d’interès del barri.

- Les activitats a realitzar en els espais de Joventut hauran de ser adequades i compatibles 
amb l’ús de l’edifici, prioritzant en tot moment l’activitat pròpia i l’horari del centre (de dilluns a 
divendres, de 16 a 21 h).

- Es prioritzaran les activitats coherents amb els objectius que l’Ajuntament de Girona ha 
definit en el seu Pla local de joventut.

- Es prioritzaran les sol·licituds de les entitats per sobre de les dels individus, les activitats 
obertes al públic i les que millorin l’organització interna de les entitats.

- Joventut valorarà en cada cas concret el compliment dels requisits en les sol·licituds de 
cessió d’espais rebudes.
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ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE GIRONA

 

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Direcció.
Antelació mínima per demanar l’espai: Una setmana.
Com s’ha de demanar l’espai: Per telèfon o per correu electrònic.

ESPAIS:

Espai: Aules.
Tipus activitat: Cursos, jornades i xerrades.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so, equip de projecció, connexió a Internet, taules i cadires de braç.

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Cursos, jornades i xerrades.
Aforament: 75-80 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so, equip de projecció, connexió a Internet, taules i cadires de braç.

OBSERVACIONS GENERALS: 

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Els espais se cediran en funció de la disponibilitat per les activitats pròpies de l’escola.

Nom: Escola Oficial d’Idiomes de Girona
Adreça: Carrer Josep Viader i Moliner, 16 - 17005 Girona
Telèfon de contacte: 972 219 100
Adreça electrònica: maneumaite@gmail.com
Web: www.eoigirona.com
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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ESPLAI EL TIMBAL

SOL·LICITUD DE L’ESPAI

Departament responsable: Cal contactar amb Narcís Reguero Moragas
Com s’ha de demanar l’espai: Per telèfon i per correu electrònic

ESPAIS:

Espai: 7 sales.
Tipus activitat: Cursos, tallers, reunions, trobades i activitats de lleure.
Aforament: 15-20 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de llum.

Espai: Sala gran.
Tipus activitat: Cursos, tallers, reunions, trobades i activitats de lleure.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de llum.

Espai: Menjador.
Tipus activitat: Àpats.
Aforament: 35 persones.
Mitjans tècnics: Televisor i equip de música.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions: En principi l’entitat es farà càrrec de les despeses mínimes de l’estona d’ús del local. 
Preferiblement es deixarà a entitats o associacions juvenils, relacionades o que realitzin activitats 
per a infants.

Nom: Esplai el Timbal
Adreça: Carrer Cavallers, 28 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 699 008 522
Adreça electrònica: 

- sisureguero@hotmail.com
- esplaitimbal@hotmail.es 

Web: www.esplaitimbal.entitatsgi.cat 
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ESTACIÓ ESPAI JOVE

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Girona (contactar amb 
Elisabeth Tubert, Anna Melció o Eduard Ortiz).
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: Les peticions cal adreçar-les al Registre d’Entrada de Documents o 
tramitar-les en línia per Internet a www.girona.cat. Prèviament caldrà realitzar una consulta telefònica 
al mateix centre per conèixer la disponibilitat dels espais al 972 222 565 o 972 220 070. Aquesta 
consulta no suposa la reserva ni la confirmació de la seva disponibilitat.

L’Estació Espai Jove informarà a les persones sol·licitants de la disponibilitat final dels espais, així 
com de les condicions de la cessió i de la utilització.

ESPAIS:

Espai: Sala 1.
Tipus activitat: Cursos, tallers, xerrades, reunions, rodes de premsa i jornades formatives.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Connexió a Internet (Wi-Fi), pissarra, ordinador portàtil, projector i pantalla. Les 
entitats inscrites al Registre Municipal també tindran l’opció de demanar un equip de so i un equip 
de llums.

Espai: Sala 2.
Tipus activitat: Cursos, tallers, xerrades, reunions, rodes de premsa i jornades formatives.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Connexió a Internet (Wi-Fi), pissarra, ordinador portàtil, projector i pantalla. Les 
entitats inscrites al Registre Municipal també tindran l’opció de demanar un equip de so i un equip 
de llums.

Espai: Zon@ Internet.
Tipus activitat: Sala preparada per acollir aquelles d’activitats que requereixin disposar de fins a 
12 ordinadors. Espai molt apropiat per formacions (cursos i tallers) vinculades a l’ús de les noves 
tecnologies.
Aforament: 12 persones.
Mitjans tècnics: Dotze terminals, connexió a Internet (Wi-Fi), pissarra, ordinador portàtil, projector 
i pantalla. Les entitats inscrites al Registre Municipal també tindran l’opció de demanar un equip de 
so i un equip de llums.

Espai: Espai d’exposicions.
Tipus activitat: Cessió d’espai d’exposició per a joves creadors vinculats a la ciutat que treballen en 
diferents disciplines artístiques amb la voluntat de donar a conèixer els nous creadors i les diferents 

Nom: L’Estació Espai Jove
Adreça: Carrer Santa Eugènia, 17 - 17005 Girona
Telèfon de contacte: 972 222 565 i 972 220 070
Adreça electrònica: estacio@ajgirona.cat
Web: www.gir360.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 22 h
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tendències artístiques que s’experimenten a la nostra ciutat i rodalia.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics: 

- Metres quadrats: 201’75 m2

- Metres lineals: 17’5 m
- Tipus de suport del qual es disposa: guies per penjar les obres
- Localització de l’espai: sala oberta
- Equipament: il·luminació, projector i 12 ordinadors amb connexió a Internet
- Durada habitual de les exposicions: 4 setmanes
- Horari exposicions: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
- Difusió: tríptic de la programació general de l’Estació Espai Jove (4.000 unitats), tríptic 
específic (400 unitats), web de Joventut i mitjans de comunicació

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions: Les sales 1 i 2 i la Zon@ Internet se cediran quan les persones sol·licitants acreditin el 
compliment dels requisits següents:

- Poden sol·licitar la cessió dels espais de Joventut les persones, grups, entitats (constituïdes 
formalment o no), institucions i empreses que ho desitgin sempre que s’ajustin a la llei (no 
s’acceptaran els actes que vulnerin la igualtat, la llibertat o la democràcia)

- Interès juvenil: els actes que es realitzin en els espais de Joventut hauran de ser d’interès 
juvenil. Això comporta que els actes siguin realitzats per joves o es dirigeixin a un públic juvenil 
(entre 16 i 29 anys)

- Interès de barri: en la mesura que l’Estació Espai Jove realitza la funció d’equipament de 
referència del barri es podran cedir els espais per realitzar activitats d’interès del barri

- Les activitats a realitzar en els espais de Joventut hauran de ser adequades i compatibles 
amb l’ús de l’edifici, prioritzant en tot moment l’activitat pròpia i l’horari del centre (de dilluns a 
divendres de 8 a 22 h)

- Es prioritzaran les activitats coherents amb els objectius que l’Ajuntament de Girona ha 
definit en el seu Pla local de Joventut

- Es prioritzaran les sol·licituds de les entitats per sobre de les dels individus, les activitats 
obertes al públic i les que millorin l’organització interna de les entitats

- Joventut valorarà en cada cas concret el compliment dels requisits en les sol·licituds de 
cessió d’espais rebudes

L’espai d’exposicions se cedirà quan les persones sol·licitants acreditin el compliment dels requisits 
següents:

- Joves menors de 30 anys de Girona ciutat o rodalia que provinguin de qualsevol de les 
diferents disciplines de l’art, com són la pintura, l’escultura, la fotografia, la creació digital o el 
còmic i busquin un espai on exposar
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ESTUDI GHAZAL

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Contactar amb Cristina Mogas.
Antelació mínima per demanar l’espai: Una setmana.
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic o per telèfon.

ESPAIS:

Espai: Aula 1.
Tipus activitat: En aquest espai es desenvolupen les activitats de dansa.
Aforament: 50 m2 + tarima 20 m2.
Mitjans tècnics: 10 m lineals de miralls, equip de música (CD i MP3), aire condicionat i calefacció, 
ventilació artificial i natural, sala amb parquet, llum natural, sortida exterior amb un pati de 100 m2, 
pilotes inflables, mantes, estores i altre material disponible.

Espai: Aula 2.
Tipus activitat: Normalment es desenvolupen les activitats de ioga, meditació, pilates i fitball.
Aforament: 50 m2.
Mitjans tècnics: Equip de música (CD i MP3), aire condicionat i calefacció, sala amb parquet, llum 
natural, pilotes inflables, mantes, estores i  altre material disponible.

OBSERVACIONS GENERALS: 

Cost: A consultar.

Condicions: A consultar.

L’espai també disposa de sala de teràpies, recepció i vestuaris.

Nom: Estudi Ghazal
Adreça: Carrer Marquès Caldes de Montbui, 77 - 17003 
Girona
Telèfon de contacte: 678 550 594
Adreça electrònica: estudighazal@hotmail.com
Web: www.estudighazal.com
Horari: De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
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FACULTAT DE CIÈNCIES

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Deganat de la Facultat de Ciències.
Antelació mínima per demanar l’espai: Deu dies.
Com s’ha de demanar l’espai: Primer s’ha de contactar amb el Deganat de la Facultat de Ciències 
(deg.ciencies@udg.edu o 972 418 710) per tal de comprovar la disponibilitat de l’espai i obtenir la 
corresponent autorització. Després, cal contactar amb el Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació 
de la Universitat que s’encarregarà d’elaborar el pressupost corresponent (972 418 850). Caldrà 
omplir un formulari que es facilitarà des del Deganat de la Facultat de Ciències.

ESPAIS:

Espai: Sala d’actes (aula magna).
Tipus activitat: Conferències, xerrades, jornades, cursos i presentacions.
Aforament: 157persones.
Mitjans tècnics: Projector, ordinador i megafonia.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: A consultar.

Nom: Facultat de Ciències - Universitat de Girona
Adreça: Campus de Montilivi, s/n - 17071 Girona
Telèfon de contacte: 972 418 710
Adreça electrònica: deg.ciencies@udg.edu
Web: www.udg.edu
Horari: De dilluns a divendres, als matins
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FACULTAT DE DRET

dijous, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 16.45 h, i divendres, de 9.30 a 13.30 h
- De l’1 de juny al 15 de setembre: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secretaria acadèmica (contactar amb Eva Sala).
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies hàbils.
Com s’ha de demanar l’espai: Consultar les instruccions.

ESPAIS:

Espai: Sala de graus.
Tipus activitat: Xerrades, conferències, reunions de gran dimensió, jornades, cursos i tallers 
celebracions i congressos.
Aforament: 118 persones.
Mitjans tècnics: PC, vídeo, DVD, canó de projecció, megafonia i gravació.

Espai: Aula de pràctica jurídica.
Tipus activitat: Simulació de judicis de manera versemblant.
Aforament: 54 persones.
Mitjans tècnics: Vídeo, megafonia, gravació, connexió a Internet i canó fix.

Espai: Aula seminari 1 (nivell 0).
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Taules de treball i canó fix.

Espai: Aula seminari 2 (nivell 2).
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 20 persones.
Mitjans tècnics: Taules de treball, pissarra i canó fix.

Espai: Sala de treball 1 (nivell 4) i sala de treball 2 (nivell 2).
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 12 persones.
Mitjans tècnics: Taules de treball.

Espai: Sala de treball 3 (nivell 2).
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.

Nom: Facultat de Dret - Universitat de Girona
Adreça: Campus de Montilivi - 17071 Girona
Telèfon de contacte: 972 418 100
Adreça electrònica: eva.sala@udg.edu
Web: www.udg.edu
Horari:

- Del 16 de setembre al 31 de maig: de dilluns a
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Aforament: 20 persones.
Mitjans tècnics: Taules de treball.

Espai: Aules d’informàtica 1 i 2.
Tipus activitat: Classes i tallers.
Aforament: 24 persones.
Mitjans tècnics: Connexió a Internet i canó fix.

Espai: Aules 5A, 5B, 5C i 5D.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics: Cadires de pala i canó fix (es pot convertir en una aula de 200 persones).

Espai: Aules 5E i 5F.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 45 persones.
Mitjans tècnics: Cadires de pala i canó fix.

Espai: Aules 5G i 5H.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 30 persones.
Mitjans tècnics: Taules de treball i canó fix.

Espai: Aules 3A, 3B, 3C i 3D.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics: Aula amb bancs i canó fix.

Espai: Aula 3E.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 40 persones.
Mitjans tècnics: Aula amb bancs i canó fix.

Espai: Aula 3F.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Aula amb bancs i canó fix.

Espai: Aula 3G.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 32 persones.
Mitjans tècnics: Taules de treball i canó fix.

Espai: Aula 3H.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Cadires de pala i canó fix.
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Espai: Aula 1A.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Mitjans tècnics: Aula d’estudi.

Espai: Aules 1B, 1C i 1D.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics: Cadires de pala i canó fix.

Espai: Aules 1E, 1F, 1G i 1H.
Tipus activitat: Reunions, taules rodones, xerrades, classes i tallers.
Aforament: 50 persones.
Mitjans tècnics: Cadires de pala i canó fix.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Els espais amb canó fix disposen de PC, lector de DVD, projector i amplificador. Les 
aules d’informàtica només es poden cedir de dilluns a divendres a partir de les 18 h.
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FUNDACIÓ FIRA DE GIRONA 

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secretaria.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes abans.
Com s’ha de demanar l’espai: En persona a la Fira,  trucant al 972 419 100, o per correu electrònic 
a info@firagirona.com.

ESPAIS:

Espai: Palau nivell 1.
Tipus activitat: Fires, congressos, xerrades, celebracions, concerts i d’altres.
Aforament: En funció de l’activitat (concert a peu dret: 4.000 persones aproximadament).
Mitjans tècnics: En funció de les necessitats de l’actuació.
Condicions: Pagar el 50% abans d’iniciar l’activitat.

Espai: Palau nivell 2.
Tipus activitat: Fires, congressos, xerrades, celebracions i d’altres.
Aforament: En funció de l’activitat (concert a peu dret: 1.500 persones aproximadament).
Mitjans tècnics: En funció de les necessitats de l’actuació.

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Reunions, cursos, xerrades i tallers.
Aforament: 200 persones aproximadament.
Mitjans tècnics: Retroprojector, pantalla, canó i PC.

Espai: Sala de juntes.
Tipus activitat: Reunions, cursos i xerrades.
Aforament: 50 persones aproximadament.
Mitjans tècnics: Retroprojector, pantalla, canó i PC.

OBSERVACIONS GENERALS: 

Cost: A consultar.

L’espai també disposa de bar, restaurant i terrassa.

Nom: Fundació Fira de Girona 
Adreça: Passeig de la Devesa, 34-36 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 419 100 
Adreça electrònica: info@firagirona.com 
Web: www.firagirona.com
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 18 h
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CASA DE CULTURA DE GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secretaria.
Com s’ha de demanar l’espai: Cal formalitzar la sol·licitud emplenant un formulari que es pot 
presentar a la Casa de Cultura (plaça Hospital, 6) o tramitar en línia. Podeu accedir al formulari 
clicant als enllaços que trobareu a la descripció de cadascun dels espais o sol·licitar-lo a la mateixa 
Casa de Cultura.

ESPAIS:

Espai: Auditori Josep Viader.
Tipus activitat: Concerts, presentacions i conferències.
Aforament:  117 persones.
Mitjans tècnics:

- Escenari oval de 36 m2

- Piano Steinway and Sons de gran cua 
- Megafonia 
- Taula de so digital de 16 canals 

Espai: Sala d’exposicions Domènec Fita.
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: 90 m2 i 24 m lineals d’exposició.
Mitjans tècnics: Focus halògens direccionals.

Espai: Sala d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: 380 m2 dividits en dues sales: una amb 50 m lineals d’exposició i una amb 60 m lineals 
d’exposició.
Mitjans tècnics: Megafonia, focus fixos, endolls per a il·luminació suplementària i mesclador de so 
de 6 canals.

Espai: Aula Magna.
Aforament: 148 persones.
Mitjans tècnics:

- Escenari rectangular de 15 m2

- Piano Grotian-Steinweg de gran cua 
- Megafonia 
- Taula de so de 6 canals 

Nom: Casa de Cultura de Girona
Adreça: Plaça Hospital, 6 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 202 013
Adreça electrònica: secretaria@casadecultura.org
Web: www.casadecultura.cat 
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
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- Pantalla de cinema i projector 
- Aire condicionat 
- Portàtil, projector, DVD i Internet (opcionals)
- Aire condicionat

Espai: Aula B.
Aforament: 100 persones.
Mitjans tècnics:

- Escenari rectangular de 15 m2

- Megafonia 
- Taula de so de 8 canals 
- Portàtil, projector, DVD i Internet (opcionals)

Espai: Aula C.
Aforament: 40 persones.
Mitjans tècnics: Portàtil, projector, DVD i Internet (opcionals).

Espai: Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
Aforament: 20-30 persones.
Mitjans tècnics: Portàtil, projector, DVD i Internet (opcionals).

Espai: Aula d’informàtica.
Aforament: 16 persones.
Mitjans tècnics: 8 ordinadors per a l’alumnat i un ordinador per al professor o la professora.

Espai: Pati.
Escenari: 310 m2.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions d’ús consultar-les al web.
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FUNDACIÓ FITA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Patronat de la Fundació.
Antelació mínima per demanar l’espai: Sis mesos.
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic o correu postal.

ESPAIS:

Espai: Sala d’exposicions.
Tipus activitat: Exposicions, conferències, cursos i taules rodones.
Aforament: 40 persones assegudes, 100 en total.
Mitjans tècnics: PC, portàtil, projector, equip de so, pantalla panoràmica i pantalla per a 
audiovisuals.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Condicions d’ús: Cessió d’espai en funció del programa de la Fundació.

Nom: Fundació Fita
Adreça: Carrer Hortes, 22 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 216 465
Adreça electrònica: correu@fundaciofita.com
Web: www.fundaciofita.com 
Horari: De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h. Festius tancat
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA

a 15 h (excepte de l’11 al 29 de juliol de 2011, que serà de dilluns a divendres, de 9 a 15 h). 
Agost tancat per vacances

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secretaria acadèmica.
Antelació mínima per demanar l’espai: 15 dies.
Com s’ha de demanar l’espai: En primer lloc, trucar per tal de comprovar la disponibilitat de la sala 
i, posteriorment, omplir la fitxa del formulari i enviar-la a silvia.peiris@udg.edu.

ESPAIS:

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Conferències, xerrades, jornades i presentacions.
Aforament: 99 persones.
Mitjans tècnics: Tarima, butaques amb braç, faristol, cabina de traducció simultània i equip de 
multimèdia complet (pantalla, canó de projecció, ordinador, megafonia, pissarra, transparències).
Condicions: En el cas de necessitar equipament multimèdia s’ha de fer una prova de l’equipament 
com a mínim 1 hora abans de l’activitat. L’entitat organitzadora ha de garantir el bon ús de la sala i, 
en cas que hi hagi algun desperfecte, se n’haurà de fer càrrec.

Espai: Mòduls M-20 al Campus de Montilivi (6 aules).
Tipus activitat: Cursos.
aforament: 14–30 persones.
Mitjans tècnics: Cadires amb braç, equip de multimèdia complet (pantalla, canó de projecció, 
ordinador) i pissarra.
Condicions: L’activitat s’haurà de dur a terme de dilluns a divendres entre les 15 i les 21 hores 
(per altres horaris cal consultar). La disponibilitat d’aquestes aules dependrà de l’ocupació de les 
activitats acadèmiques de la Fundació. 

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Nom: Fundació Universitat de Girona: Innovació i 
Formació
Adreça:  Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 210 299
Adreça electrònica: info.fundacioif@udg.edu 
Web: www.fundacioudg.org
Horari: De dilluns a dijous, de 9 a 19 h, i divendres, de 9
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ALTRES CARACTERÍSTIQUES:

- L’Edifici Mercadal està situat al centre de Girona i envoltat de pàrquings.
- S’ofereixen el màxim de facilitats a l’hora d’organitzar els actes.
- Els accessos estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
- Es poden facilitar altres serveis amb cost com ara: càtering, reportatges fotogràfics i de 
vídeo, àmplies difusions postals, per correu electrònic i a través de xarxes socials, registre 
d’inscripcions, personal auxiliar, etc.



75

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Vicepresidència.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic a reserves.generalitatgirona@gencat.cat, 
adjuntant la instància degudament emplenada.

ESPAIS:

Espai: Sala d’actes de la Llibreria i l’Oficina de Turisme de la Generalitat a Girona (carrer Joan 
Maragall, 2).
Tipus activitat: Exposicions de format mitjà i presentacions de llibres.
Aforament: 114 m2.
Horari d’obertura: De dilluns a dijous, de 9 a 20 h; divendres, de 10 a 14 i de 15 a 20 h, i dissabtes, 
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h.

Espai: Auditori Josep Irla (plaça Pompeu Fabra, 1).
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències i presentacions.
Aforament: 150 persones.
Mitjans tècnics: Equip d’àudio i videoprojecció.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Els espais es poden utilitzar sempre que no hi hagi activitats pròpies programades per la 
Generalitat.

Nom: Generalitat de Catalunya a Girona
Adreça: Plaça Pompeu Fabra, 1 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 872 975 000
Adreça electrònica: 
reserves.generalitatgirona@gencat.cat
Web: 

- www.gencat.cat, 
- www.gencat.cat/vicepresidencia/delegacio-girona

Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 18 h
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CESSIÓ DELS ESPAIS - GENERALITAT DE CATALUNYA A GIRONA

Primer. La Generalitat de Catalunya a Girona, a través de la Delegació del Govern, pot cedir a 
persones físiques o jurídiques els espais de l’edifici situat a la plaça Pompeu Fabra, 1, que s’indiquen 
a continuació: 

a) Pati de les Magnòlies
b) Vestíbul institucional
c) Espai d’exposicions
d) Auditori Josep Irla

Segon. A aquests efectes, les persones que estiguin interessades a fer ús d’aquests espais 
adreçaran amb antelació mínima d’un mes a la data peticionada a la sol·licitud formalitzada, 
segons el formulari annexat a aquest document, a la Gerència de Serveis Comuns de la Generalitat 
de Catalunya a Girona, qui en fa la valoració escaient. 

Tercer. Una vegada rebuda la sol·licitud, la Generalitat de Catalunya informa a la persona sol·licitant 
sobre si correspon o no correspon la cessió de l’espai demanat. En el supòsit que correspongui la 
cessió, la Generalitat de Catalunya a Girona especifica la persona de contacte amb qui la sol·licitant 
ha de concretar els aspectes operatius de la cessió i ha d’ampliar la informació o presentar la 
documentació requerida. 

Quart. La Generalitat de Catalunya a Girona, a través de la Gerència de Serveis Comuns, estableix 
els requeriments que afecten tota l’organització de l’acte, quan se cedeix un espai, als efectes que 
l’entitat/persona sol·licitant s’hi subjecti. Entre d’altres: 

a) Quines dades informatives relacionades amb la Generalitat de Catalunya o amb l’edifici 
poden i no poden ser comunicades
b) Quins recursos, mitjans o serveis podran estar a disposició de l’entitat/persona organitzadora 
a la sala o espai cedit, i sota quines condicions. 

Cinquè. Quan la Generalitat de Catalunya a Girona cedeix els espais que han estat sol·licitats, la 
persona física o jurídica sol·licitant ha de respectar les condicions que s’estableixen tot seguit: 

a) Només es pot ocupar l’espai específicament determinat per la  Generalitat de Catalunya a 
Girona, en els termes que hagin estat establerts en donar autorització de la cessió de la sala 
o espai escaient. 
b) L’espai se cedeix únicament per a l’ús concret que hagi estat autoritzat i en les dates i 
horaris que hagin estat establertes específicament en autoritzar la cessió corresponent. 
c) La cessió de l’espai es realitza a favor de l’entitat/persona a qui s’ha donat l’autorització 
d’ús, únicament,  i és aquesta entitat/persona qui assumeix la responsabilitat de tot allò que 
afecta l’organització i la realització de l’acte. A títol il·lustratiu: 

a. Que l’espai no sigui usat per cap altra persona/entitat que no sigui la sol·licitant
b. Que l’activitat que es desenvolupi en l’espai cedit sigui la que s’ha consignat als 
efectes de la cessió .
c. Que l’organització i el desenvolupament de l’acte compleixi la normativa vigent que 
sigui d’aplicació en els camps sectorials afectats. Entre d’altres: garantia dels drets 
constitucionals, normativa en matèria de protecció intel·lectual, normativa en matèria de 
prevenció de riscos, normativa en matèria de protecció de dades personals, i la resta 
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que sigui d’aplicació en cada cas.
d. Que no es causi cap tipus de desperfecte en l’espai o els mitjans que la Generalitat de 
Catalunya a Girona posa a disposició de la persona/entitat sol·licitant.

d) L’aforament de la sala no pot superar els límits establerts per la capacitat d’aforament de la 
sala, segons la informació establerta per la Generalitat de Catalunya. 

Sisè. Tota cessió de sala queda supeditada a les necessitats de servei de la Generalitat de Catalunya 
a Girona, qui pot denegar la sol·licitud de cessió  i revocar la cessió segons causes motivades i en 
tot cas quan la naturalesa de l’activitat que s’hi hagi de desenvolupar no sigui adient al servei/interès 
públic o adequat al marc institucional. 

Setè. Les dades de caràcter personal que la persona sol·licitant facilita durant el procés de 
formalització de la reserva d’ús d’espais queden enregistrades en un fitxer titularitat de la Generalitat 
de Catalunya a Girona, Departament de la Vicepresidència, creat per gestionar les activitats que es 
portin a terme dins del marc de cessió d’ús dels espais objecte de la present sol·licitud. La persona 
sol·licitant pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud 
adreçada a peticions.generalitatgirona@gencat.cat.
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GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA 

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Centre de Formació del Gremi d’Instal·ladors de Girona.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic o per telèfon al 972 412 615.

ESPAIS:

Espai: Aula d’informàtica.
Tipus activitat: Cursos, jornades tècniques i seminaris.
Aforament: 15 alumnes.
Mitjans tècnics: Aula d’informàtica amb 49’60 m2, equipada amb 16 ordinadors, taules i cadires, 
canó de projecció, pantalla i pissarra.

Espai: Aula número 2.
Tipus activitat: Cursos, jornades tècniques, seminaris, xerrades i reunions.
Aforament: 10 alumnes.
Mitjans tècnics: Aula teòrica amb 20’40 m2, equipada amb cadires de pala, taula i cadira pel 
professor, canó de projector, aparell de transparències, pantalla i pissarra.

Espai: Aula número 3.
Tipus activitat: Cursos, jornades tècniques, seminaris, xerrades i reunions.
Aforament: 17 alumnes.
Mitjans tècnics: Aula teòrica amb 35’75 m2, equipada amb cadires i taules, canó de projecció, 
pantalla i pissarra.

Espai: Aula teòrica número 4.
Tipus activitat: Cursos, jornades tècniques, seminaris, xerrades i reunions.
Aforament: 19 alumnes.
Mitjans tècnics: Aula teòrica amb 39’45 m2, equipada amb cadires i taules, canó de projecció, 
pantalla i  pissarra.

Espai: Aula teòrica número 5.
Tipus activitat: Cursos, jornades tècniques, seminaris, xerrades i reunions.
Aforament: 26 alumnes.
Mitjans tècnics: Aula teòrica amb 52’33 m2, equipada amb cadires i taules, canó projecció, pantalla 
i pissarra.

Nom: Gremi d’Instal·ladors de Girona 
Adreça: Carrer Cartellà, 8-12 (Pol. Ind. Domeny) - 17007 
Girona
Telèfon de contacte: 972 412 615 (Pilar Rabat)
Adreça electrònica: coordinadora@elgremi.cat
Web: www.elgremi.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
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Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Conferències, cursos, jornades tècniques, seminaris, xerrades, reunions i 
presentacions.
Aforament: 140 persones.
Mitjans tècnics: Sala de 170’70 m2, equipada amb 140 butaques amb taula replegable disposades 
en grada, dues pantalles i dos projectors d’última generació, taula presidencial de cinc places amb 
monitors individuals i sistema automàtic de captació de vídeo de qui pren la paraula, micròfon cada 
tres butaques i sistema automàtic de captació de vídeo, Wi-Fi, cabina de traducció simultània (dos 
idiomes), possibilitat d’enregistrar l’acte en vídeo, sistema domòtic controlat per pantalla tàctil, 
preses de corrent a totes les localitats i rack per a premsa.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Condicions: A consultar.

També es disposa de 10 tallers per realitzar classes pràctiques, distribuïts en 3 zones:

Zona 1:  3 tallers amb climatització, fred, electricitat i domòtica/automatismes/telecomunicacions, 
amb 186’30 m2.
Zona 2: 3 tallers amb calefacció i ACS, terra radiant i energies alternatives amb 200’90 m2.
Zona 3: 4 tallers amb fontaneria, tractament d’aigües, gas i soldadura.
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HOTEL AC PALAU DE BELLAVISTA GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Direcció.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quan es vulgui, sempre que hi hagi disponibilitat.
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic a direc.pbellavista@ac-hotels.com.

ESPAIS:

Espai: Sala Fòrum.
Tipus activitat: Cursos, jornades i xerrades.
Aforament: 16-42 persones.

Espai: Sala Gran Fòrum.
Tipus activitat: Cursos, jornades i xerrades.
Aforament: 24-53 persones.

Espai: Sala Onyar.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències i presentacions.
Aforament: 36-92 persones.

Espai: Sala Ter.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències i presentacions.
Aforament: 36-92 persones.

Espai: Sala Güell.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades i conferències.
Aforament: 36-64 persones.

Espai: Sala Pedreres.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències, presentacions i celebracions.
Aforament: 90-630 persones.

Espai: Hall Pedreres.
Tipus activitat: Celebracions i exposicions.
Aforament: 200 persones.

Espai: Hall Galligants.
Tipus activitat: Celebracions i exposicions.
Aforament: 280 persones.

Nom: Hotel AC Palau de Bellavista Girona
Adreça: Pujada Polvorins, 1 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 872 080 670
Adreça electrònica: direc.pbellavista@ac-hotels.com
Web: www.ac-hotels.com/186-ac_palau_de_bellavista.html
Horari: Tot el dia
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Espai: Hall Pedreres–Galligants.
Tipus activitat: Celebracions i exposicions.
Aforament: 480 persones.

Espai: Terrassa.
Tipus activitat: Celebracions.
Aforament: 420 persones.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Mitjans tècnics generals: Els espais disposen de Wi-Fi i traducció simultània. Hi ha servei 
d’hostesses, copisteria i fotografia (preus a consultar).

També poden disposar de:

- Pantalla frontal 180 x 180
- Pantalla frontal 300 x 300
- Projector XGA 1800 ANSI
- P. de transferències
- Punter làser 2W LEED
- Monitor TFT 17”
- DVD monitor reproductor 6”
- PC portàtil PowerPoint
- Flipchart Vileda
- Altaveus multimèdia
- Faristol
- Àudio amplificador 4
- Micròfon solapa - MA diversity
- Micròfon sobretaula - faristol

Així mateix s’ofereixen serveis de restauració com:

- Coffee break
- Dinar de treball
- Sopar de gala
- Còctel
- Aperitiu
- Brunch
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HOTEL CARLEMANY

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Comercial (comercial@carlemany.es).
Antelació mínima per demanar l’espai: Segons la disponibilitat i el muntatge necessari es pot fer 
hores abans (banquets mínim 24-48 hores).
Com s’ha de demanar l’espai: A través de correu electrònic, telèfon, fax i en persona.

ESPAIS:

Espai: Saló Carlemany.
Tipus activitat: Xerrades, conferències, taules rodones i banquets.
Aforament: 200-400 persones.

Espai: Saló Catalunya.
Tipus activitat: Xerrades, conferències, taules rodones i banquets.
Aforament: 36-180 persones.

Espai: Saló Provença.
Tipus activitat: Xerrades, conferències, taules rodones i banquets.
Aforament: 36-100 persones.

Espai: Saló Àgora.
Tipus activitat: Xerrades, conferències i taules rodones.
Aforament: 11-15 persones.

Espai: Saló Fòrum.
Tipus activitat: Xerrades, conferències, taules rodones i banquets.
Aforament: 23-35 persones.

Espai: Saló Senator.
Tipus activitat: Xerrades, conferències, taules rodones i banquets.
Aforament: 30-50 persones.

Espai: Saló Àtrium.
Tipus activitat: Xerrades, conferències, taules rodones i banquets.
Aforament: 58-200 persones.

Nom: Hotel Carlemany
Adreça: Plaça Miquel Santaló - 17002 Girona
Telèfon de contacte: 972 211 212
Adreça electrònica: carlemany@carlemany.es 
Web: www.carlemany.es
Horari: De dilluns a diumenge, de 8 a 19 h
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OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Els espais poden disposar de Wi-Fi, equip de traducció simultània, personal tècnic, equipament 
audiovisual, zona d’exposicions, sala de premsa, sala VIP, intèrprets, servei de seguretat, servei 
d’hostesses, pàrquing i servei de bar.
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HOTEL CIUTAT DE GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

ESPAIS:

Espai: Sala Xaloc.
Tipus activitat: Xerrades i reunions.
Aforament: 10 persones.

Espai: Sala Garbí.
Tipus activitat: Xerrades, reunions, conferències, jornades i presentacions.
Aforament: 18-46 persones en funció del muntatge.

Espai: Sala Xaloc + Sala Garbí.
Tipus activitat: Xerrades, reunions, conferències, jornades i presentacions.
Aforament: 32-70 persones en funció del muntatge.

Espai: Sala Gregal.
Tipus activitat: Xerrades, reunions, conferències, jornades i presentacions.
Aforament: 32-90 persones en funció del muntatge.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

Serveis inclosos: Pantalla 2x2 m, Internet, aigües, material d’escriptura, flipchart, telèfon i equip 
d’àudio.

Altre material audiovisual: (consultar preus)
- Projector 1200
- PC Portàtil
- Projector transparències
- DVD lector
- Monitor TFT 20”

Nom: Hotel Ciutat de Girona
Adreça: Carrer Nord, 2 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 483 038
Fax: 972 483 026
Adreça electrònica: info@hotel-ciutatdegirona.com
Web: www.hotelciutatdegirona.com
Horari: A consultar

Departament responsable: Departament comercial (Marta Salguero).
Com s’ha de demanar l’espai: Per telèfon, per escrit, per fax o per 
correu electrònic.
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HOTEL COSTABELLA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Direcció.
Com s’ha de demanar l’espai: Per telèfon (contactar amb Eva Castillo).

ESPAIS:

Espai: Sala Costa Brava.
Tipus activitat: Xerrades i reunions.
Aforament: 48 persones aproximadament.
Mitjans tècnics: Wi-Fi gratuït, pantalla, projector i flipchart.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Nom: Hotel Costabella
Adreça: Avinguda de França, 61 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 972 202 524
Adreça electrònica: reservas@hotelcostabella.com
Web: www.hotelcostabella.com
Horari: A convenir
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HOTEL D’ENTITATS

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Hotel d’Entitats.
Antelació mínima per demanar l’espai: 15 dies.
Com s’ha de demanar l’espai: Cal emplenar una sol·licitud normalitzada en el propi equipament.

ESPAIS:

Espai: Sala de reunions 1.
Tipus activitat: Cursos, xerrades i conferències.
Mitjans tècnics: Taules i cadires.
Capacitat: 8-10 persones.

Espai: Sala de reunions 2.
Tipus activitat: Cursos, xerrades i conferències.
Capacitat: 4-6 persones.

Espai: Sala polivalent.
Tipus activitat: Cursos, xerrades i conferències.
Capacitat: 25 persones.

Espai: Sala de conferències.
Tipus activitat: Cursos, xerrades i conferències.
Capacitat: 35 persones.

Espai: Sala d’actes.
Tipus activitat: Cursos, xerrades i conferències.
Mitjans tècnics: Wi-Fi, projector.
Capacitat: 70 persones.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Hi poden accedir les entitats amb finalitats cíviques i socials, sense ànim de lucre, que 
estiguin legalment constituïdes i registrades en el registre corresponent. Queden excloses les que 
tinguin com a finalitat la defensa d’interessos comercials o professionals. Les cessions d’espai als 
hotels d’entitats estan regulades per la Llei de taxes.

Altres serveis: Es pot disposar de despatxos per a la gestió de treball intern de l’entitat (despatxos 
exclusius, compartits o a temps parcial) i també es pot disposar d’apartats de correus per a la 
recepció de la correspondència de l’entitat.

Nom: Hotel d’Entitats
Adreça: Carrer Rutlla, 20-22 - 17002 Girona
Telèfon de contacte: 972 207 244 o 972 203 169  
Horari: De 9.15 a 22 h
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HOTEL MELIÁ GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Departament comercial.
Antelació mínima per demanar l’espai: Una setmana.
Com s’ha de demanar l’espai:  Per correu electrònic a reservas.melia.girona@solmelia.com, per 
telèfon al 972 400 500 o per fax al 972 243 233.

ESPAIS:

Espai: Sala Atalaia 1.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers.
Aforament: 14-40 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Atalaia 2.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers.
Aforament: 15-30 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Atalaia 3.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers.
Aforament: 15-40 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Ciutat de Girona.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers, quines, celebracions i àpats.
Aforament: 100-275 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Xargay.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers.
Aforament: 15-30 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Nom: Hotel Meliá Girona
Adreça: Carrer Barcelona, 112 - 17003 Girona
Telèfons de contacte: 972 405 203 - 972 400 500
Adreça electrònica: maria.angeles.velazquez@solmelia.com
Web: www.melia-girona.com o bé www.solmelia.com 
Horari: De dilluns a diumenge, de 8 a 20 h
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Espai: Sala Cassany.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers.
Aforament: 21-60 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Abras.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers, quines, celebracions i àpats.
Aforament: 21-100 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Roure.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers.
Aforament: 18-50 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Xargay + Sala Cassany.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers.
Aforament: 36-90 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Abras + Sala Roure.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers, quines, celebracions i àpats.
Aforament: 34-150 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Atalaia 1+2.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers, quines, celebracions i àpats.
Aforament: 25-70 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Atalaia 2+3.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers, quines, celebracions, àpats.
Aforament: 15-70 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

Espai: Sala Atalaia 1+2+ 3.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers, quines, celebracions i àpats.
Aforament: 15-120 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.
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Espai: Sala Ciutat de Girona + Sala Cuixart.
Tipus activitat: Reunions, xerrades, conferències, taules rodones, presentacions, jornades, cursos 
i tallers, quines, celebracions i àpats.
Aforament: 400-650 persones.
Mitjans tècnics: Equip de so i equip de projecció.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

La capacitat de les sales va en funció del tipus d’activitat i del tipus de distribució que s’hi faci (teatre, 
escola, còctel, banquet, forma d’U, imperial).

Wi-Fi gratuït a totes les instal·lacions de l’Hotel.

Serveis amb cost addicional:
- Sala de premsa
- Equipament audiovisual
- Traducció simultània
- Servei d’hostesses
- Trasllats amb autobús
- Personal tècnic
- Ambientació personalitzada
- Servei de càtering
- Filmació de reunions
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HOTEL NH GIRONA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Departament comercial (contactar amb Natàlia Merino).
Antelació mínima per demanar l’espai: Dos dies.
Com s’ha de demanar l’espai: A través de contacte directe amb el responsable comercial a través 
de correu electrònic o telèfon.

ESPAIS:

Espai: Sala Güell.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències i presentacions.
Aforament: 9-39 persones.
Mitjans tècnics: Pantalla projecció 2x2 m, Wi-Fi gratuït, taules i cadires i flipchart.

Espai: Sala Onyar.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències i presentacions.
Aforament: 23-130 persones.
Mitjans tècnics: Pantalla LCD + pantalla projecció 2x2 m, Wi-Fi gratuït, cadires i taules i flipchart.

Espai: Sala Ter.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències i presentacions.
Aforament: 27-114 persones.
Mitjans tècnics: Pantalla projecció 2x2 m, Wi-Fi gratuït, taules i cadires i flipchart.

Espai: Sala Galligants.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències i presentacions.
Aforament: 9-39 persones.
Mitjans tècnics: Pantalla projecció 2x2 m, Wi-Fi gratuït, taules i cadires i flipchart.

Espai: Sala Onyar + Ter.
Tipus activitat: Cursos, jornades, xerrades, conferències i presentacions.
Aforament: 35-224 persones.
Mitjans tècnics: Pantalla LCD + pantalla projecció 2x2 m, Wi-Fi gratuït, cadires i taules i flipchart.

Nom: Hotel NH Girona
Adreça: Carrer Joan Pons, 1 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 414 600
Adreça electrònica: nhgirona@nh-hotels.com
Web: 
www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/girona/nh-girona.html
Horari: De dilluns a diumenge, de 9.30 a 19 h
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OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden optar a preus especials per a l’ús 
d’aquests espais.

També s’ofereixen preus especials per als serveis de restauració (coffee breaks, còctels, dinars–
sopars d’empresa, dinars–sopars de celebració) per a les entitats inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats.
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LOCAL SEFED

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de 
Girona, on hi constaran, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Sala 1.
Tipus activitat: Xerrades i reunions.
Aforament: Màxim 10 persones.
Mitjans tècnics: 9 cadires de braç.

Espai: Sala 2.
Tipus activitat: Xerrades i reunions.
Aforament: Màxim 10 persones.
Mitjans tècnics: Taula rodona per a 6 persones i cadires.

Espai: Despatx polivalent.
Tipus activitat: Entrevistes i reunions de petit format.
Aforament: Màxim 5 persones.
Mitjans tècnics: Taula i cadires.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: S’establiran els preus que, amb caràcter general, estiguin regulats a les ordenances fiscals.

Nom: Local SEFED
Adreça: Carrer Agudes, 26 - 17006 Girona
Telèfon de contacte: 972 010 241
Adreça electrònica: dalsina@ajgirona.org 
Horari: Tardes i caps de setmana, a convenir
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MAS ABELLA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura i Educació.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies. La cessió es realitzarà en funció de la 
disponibilitat de l’espai.
Com s’ha de demanar l’espai: En el cas que una entitat o associació desitgi sol·licitar un espai per 
realitzar-hi una activitat puntual, haurà de fer-ho mitjançant una instància adreçada a l’Ajuntament de 
Girona, on hi constaran, entre altres referències, el nom de l’entitat sol·licitant, l’activitat a realitzar, 
l’espai que es necessita i l’horari.

ESPAIS:

Espai: Buc d’assaig.
Tipus activitat: Espai insonoritzat per a assajos de grups musicals.

Espai: 6 despatxos per a entitats.
Tipus activitat: Despatxos privats.
Aforament: Diferents mides.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

NORMATIVA D’ÚS DEL MAS ABELLA
1. El Mas Abella és un espai cultural públic obert a les necessitats de grups, col·lectius i persones 
interessades en la creació artística i cultural.
2. L’ús del Mas Abella es regula a través d’aquesta normativa. El seu accés es fa a través de 
l’establiment d’un conveni entre les persones, grups o entitats i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Girona.
3. Les entitats usuàries del Mas Abella disposen dels serveis i prestacions que el seu conveni regula 
i determina. Aquests serveis poden ser:

a. Disposició d’un espai d’ús exclusiu per a entitats culturals
b. Disposició d’espais no exclusius amb horaris exclusius.
c. Disposició d’espais comuns sobre demanda.

4. Els espais que el Mas Abella disposa són:
a. Despatxos per a entitats i associacions culturals.
b. Sales especialitzades:

i. Sala de reunions.

Nom: Mas Abella
Adreça: Carrer Mas Abella, 2 - 17003 Girona
Telèfon de contacte:  972 419 402
Adreça electrònica: lmerino@ajgirona.cat 
Horari: No té recepció oberta al públic
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ii. Sala d’assaigs.
c. Espais comuns

i. Vestíbul polivalent
ii. Pati exterior.

d. Magatzems d’ús exclusiu per a grups i entitats.

Sobre els espais d’ús exclusiu:
5. Els espais d’ús exclusiu estaran permanent a disposició dels grups que hi tenen dret. L’ús dels 
espais comuns per part dels usuaris no ha d’impossibilitar l’accés a la resta de dependències de 
l’equipament.
6. Els grups i entitats que disposin d’espais d’ús exclusiu, estan obligats a mantenir aquests espais 
en condicions de salubritat i accés adequats a l’ús per al qual han estat cedits.
7. L’accés a aquests espais serà sempre hàbil per als serveis municipals no podent canviar les claus 
ni les formes d’accés.
Sobre els espais d’assaig musical:
8. El seu ús està fixat pel conveni signat amb l’Àrea de Cultura.
9. La seva utilització s’ajustarà als horaris i al calendari fixat en les reunions amb la resta d’usuaris 
i l’Àrea de Cultura.
10. L’ús d’aquest espai fora dels horaris establerts serà possible sempre que estigui disponible i es 
faci una reserva a través del web de reserves del Mas Abella.
11. Condicions d’ús dels espais d’assaig:

a. Els usuaris dels espais d’assaig són responsables de mantenir l’espai en perfecte estat, 
respectant la seva conservació i fent la neteja necessària a la finalització del seu ús.
b. No es permet deixar cap material a la sala dels bucs d’assaig ni als espais no destinats com 
a magatzem.
c. L’ús dels espais de magatzem obliga a mantenir aquests espais en perfectes condicions de 
neteja i salubritat, retirant aquell material que pugui suposar algun problema d’olors, líquids o 
que tingui alguna influència per a les persones, o els aparells elèctrics.

Les condicions generals d’ús del Mas Abella són les següents:
12. No es permet fumar a totes les instal·lacions del Mas Abella.
13. No es permet l’entrada de begudes ni menjar, llevat dels casos d’activitats organitzades i 
autoritzades per l’Ajuntament de Girona.
14. Els usuaris del Mas Abella disposen estrictament dels dies i horaris acordats en el conveni i 
en les reunions d’usuaris. Els canvis puntuals que es puguin generar per l’intercanvi entre grups o 
persones no caldrà notificar-los sempre que aquests no esdevinguin definitius, quan sí que caldrà 
notificar-los a l’Àrea de Cultura per escrit.
15. L’accés al Mas Abella solament estarà autoritzat als membres dels grups i organitzacions, no 
permetent-se a altres persones no autoritzades per l’Ajuntament de Girona.
16. L’ús dels espais comuns i compartits obliga a la seva conservació i a la devolució en les mateixes 
condicions d’higiene i funcionalitat en què es troba.
17. Per a l’organització d’activitats de caire obert, públic o intern de les entitats, fora del funcionament 
habitual, o amb participació de més persones que les autoritzades, requerirà d’una autorització 
explícita i per escrit de l’Ajuntament de Girona.
18. L’acceptació del conveni obliga els grups, a través de persones representants, a l’assistència a 
les reunions que l’Àrea de Cultura pugui convocar per al seguiment periòdic o extraordinari.
19. L’ús de les claus i codis d’accés és exclusiu per als membres dels grups degudament registrats. 
La presència d’altres persones no està autoritzada i serà responsabilitat dels grups que les permetin. 
La detecció d’altres persones suposarà l’exclusió del grup o entitat dels usos de l’equipament.
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20. No està permesa la còpia o replicació de les claus d’accés sense l’autorització de l’Ajuntament. 
Fer-ho sense la deguda sol·licitud pot suposar l’exclusió del seu ús.
21. L’ús inadequat del centre, les seves instal·lacions o materials, així com el seu maltractament, 
obligarà els responsables a la reposició dels materials o infraestructura malmesa. Per identificar els 
responsables s’utilitzaran els codis d’accés a l’equipament. L’Ajuntament de Girona podrà, de la 
mateixa manera, prendre les mesures legals que cregui oportunes.
22. L’accés al Mas Abella requerirà dels següents condicionants:

a. Ser major de 16 anys (en el cas de menors caldrà l’autorització dels tutors legals).
b. Establir un conveni amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona.
c. Lliurar una relació dels membres del grups a qui s’autoritza l’ús de l’espai (relació que ha de 
comptar amb: noms i cognoms, adreces, telèfons i adreces electrònics de tots els membres).
d. Signatura de compromís d’acceptació d’aquesta normativa.

23. L’incompliment d’aquesta normativa suposarà, primer, l’advertència per part de l’Àrea de Cultura 
i, posteriorment, l’exclusió de l’ús de l’equipament (amb la retirada de la clau i la desactivació dels 
codis d’accés).
24. L’Ajuntament de Girona podrà, de la mateixa manera, iniciar les accions legals que consideri 
oportunes per mantenir i fer mantenir les condicions d’ús de l’equipament.
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MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Àrea de Difusió - Carme Baqué.
Antelació mínima per demanar l’espai: Dos mesos. Cal tenir present que l’espai de la nau de 
l’església pot ocupar-se amb exposicions temporals pròpies del museu. Per tant, millor tenir una 
previsió al més aviat possible.
Com s’ha de demanar l’espai: Cal enviar un correu electrònic per explicar el motiu de l’esdeveniment 
i les seves característiques. Cal especificar dates, hores i necessitats tècniques o d’infraestructura.

ESPAIS:

Espai: Nau de l’església del monestir.
Tipus activitat: Concerts, exposicions i activitats diverses de caire cultural (tallers, 
demostracions).
Aforament: 200 persones.
Mitjans tècnics: Llum i so. 

Espai: Claustre del monestir.
Tipus activitat: Exposicions i activitats diverses de caire cultural (tallers, demostracions).
Aforament: 80 persones.
Mitjans tècnics: Llum i so.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Condicions: Les activitats han de ser de caire cultural i sense ànim de lucre i es demana la 
responsabilitat per part de l’organitzador de l’activitat de deixar l’espai en les mateixes condicions 
en què se li ha cedit.

Nom: Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona
Monestir de Sant Pere de Galligants
Adreça: Carrer Santa Llúcia, 8 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 972 204 637 i 972 206 631
Adreça electrònica: macgirona.cultura@gencat.cat 
Web: www.mac.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 15 h 
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MUSEU D’HISTÒRIA DELS JUEUS

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Administració de l’Institut d’Estudis Nahmànides - Centre Bonastruc 
ça Porta.
Antelació mínima per demanar l’espai: Amb quinze dies d’antelació.
Com s’ha de demanar l’espai: Per escrit.

ESPAIS:

Espai: Aula de l’Institut d’Estudis Nahmànides.
Tipus activitat: Tallers, cursos, conferències i xerrades.
Aforament: 35 persones aproximadament.
Mitjans tècnics: Punt de llum, punt de xarxa, DVD, equip de so, equip de projecció i 
fotocopiadora.

Espai: Pati del Centre.
Tipus activitat: Tallers, cursos, conferències i xerrades.
Aforament: 80 persones.
Mitjans tècnics: Punt de llum, punt de xarxa, DVD, equip de so, equip de projecció i 
fotocopiadora.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: A consultar segons la demanda.

Nom: Museu d’Història dels Jueus
Adreça: Carrer Força, 8 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 216 761
Adreça electrònica: callgirona@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/call
Horari: Dilluns, de 10 a 14 h, i de dimarts a divendres, de 10 
a 18 h. Juliol i agost: de dilluns a divendres, de 10 a 20 h
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MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Museu d’Història de la Ciutat.
Antelació mínima per demanar l’espai: Tres mesos.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’un escrit adreçat al Registre d’Entrada de Documents de 
l’Ajuntament o tramitar-lo a través de correu electrònic museuciutat@ajgirona.cat.

ESPAIS:

Espai: La Carbonera.
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: 50 persones.

Espai: La Cisterna.
Tipus activitat: Exposicions.
Aforament: 50 persones.

OBSERVACIONS GENERALS: 

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Consultes a la Direcció del Museu d’Història de la Ciutat.

Nom: Museu d’Història de la Ciutat
Adreça: Pujada de Sant Feliu, 2 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 222 229 
Adreça electrònica: 

- museuciutat@ajgirona.cat
- cirla@ajgirona.cat

Web: www.girona.cat/museuciutat/cat/index.php 
Horari: De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, 
i diumenge i festius, de 10 a 14 h
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OPCIÓ FORMATIVA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Administració.
Com s’ha de demanar l’espai: Per correu electrònic a info@opcioformativa.com.

ESPAIS:

Espai: Aula 1 d’informàtica.
Tipus activitat: Cursos i tallers.
Aforament: 15 persones.
Mitjans tècnics: Ordinadors i equip de projecció.

Espai: Aula 2.
Tipus activitat: Cursos i tallers.
Aforament: 16 persones.
Mitjans tècnics: Taules i cadires, equip de projecció (si es demana).

Espai: Aula 3.
Tipus activitat: Cursos, tallers.
Aforament: 18 persones.
Mitjans tècnics: Aula amb cadires de taula de braç, equip de projecció (si es demana).

OBSERVACIONS GENERALS: 

Cost: Les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats poden accedir a aquests espais de forma 
gratuïta.

Aquests espais estarien disponibles per a la realització d’activitats esporàdiques entre setmana, 
dins de l’horari laboral, sempre que estiguin lliures de cursos i amb prèvia sol·licitud anticipada. Si 
es volgués disposar d’aquests espais de forma continuada, per a activitats de llarga durada o fora 
de l’horari, poden fer una oferta de preus per sota dels pressupostos habituals.

Nom:  Opció Formativa
Adreça: Carrer Pau Casals, 16-18, baixos - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 410 100
Adreça electrònica: info@opcioformativa.com
Web: www.opcioformativa.com
Horari: A consultar
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ÒRBITA GIRONINA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Administració.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies. 
Com s’ha de demanar l’espai: Cal trucar al centre i demanar per Alexis Folch.

ESPAIS:

Espai: Aules.
Tipus activitat: Cursos, xerrades i tallers.
Aforament: 24-40 persones.
Mitjans tècnics: Ordinador, projector, televisor i pissarra.

Espai: Aules informàtiques.
Tipus activitat: Cursos i xerrades.
Aforament: 4 persones.
Mitjans tècnics: Ordinadors i projectors.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Disponibilitat majoritàriament als matins.

Nom: Òrbita Gironina, SL
Adreça: Carrer Bernat Boades, 9 - 17005 Girona
Telèfon de contacte: 972 207 216
Adreça electrònica:  info@orbitagironina.cat 
Web: www.orbitagironina.cat 
Horari: De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h
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PAVELLÓ MUNICIPAL GIRONA - FONTAJAU

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secció d’Instal·lacions Esportives del Servei Municipal d’Esports.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’un escrit adreçat al Registre d’Entrada de Documents de 
l’Ajuntament.

ESPAIS:

Espai: Pista principal. 
Tipus activitat: Activitats esportives i espectacles.
Aforament: 5.500 persones (activitats esportives) - 5.774 persones (altres activitats).
Mitjans tècnics: Dimensions 40x20 m, paviment amb parquet desmuntable i marcatges longitudinals 
de bàsquet.

Espai: Pista auxiliar.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Dimensions 33x19 m, paviment amb parquet, marcatges longitudinals de bàsquet 
i voleibol i marcatges transversals de bàsquet (2 pistes).

Espai: Sala d’activitats dirigides.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Dimensions 17’70x14’60 m, paviment amb parquet.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Les normes d’ús de l’equipament.

Espais complementaris: 4 vestidors col·lectius, 2 vestidors per a tècnics-àrbitres, sala de premsa, 
sala de reunions, farmaciola i oficines.

Nom: Pavelló Municipal Girona - Fontajau
Adreça: Avinguda Josep Tarradellas i Joan, 22-24 -17007 
Girona
Telèfon de contacte: 972 226 136
Adreça electrònica: fontajau@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/esports/esports_inst.html
Horari: 

- Oficines: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
- Equipament: de dilluns a diumenge, de 8 a 23.30 h
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PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE 
PONT MAJOR

- Equipament: dilluns, de 9 a 11 h i de 15 a 24 h; dimarts, de 17 a 24 h; dimecres, dijous i 
divendres, de 15 a 24 h; dissabte, de 9 a 14 i de 15 a 20 h, i diumenge, de 9 a 14 h

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secció d’Instal·lacions Esportives del Servei Municipal d’Esports.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’un escrit adreçat al Registre d’Entrada de Documents de 
l’Ajuntament.

ESPAIS:

Espai: Pista.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Dimensions 44’85x23 m; paviment sintètic (base de cautxú i acabament de poliuretà 
continu); marcatges longitudinals d’handbol, futbol sala, bàsquet i voleibol, i marcatges transversals 
de voleibol (2 pistes) i bàsquet (2 pistes).
Espais complementaris: 2 vestidors per a grups, 1 vestidor per a grups sense dutxes, 1 vestidor 
tècnics-àrbitres.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Les normes d’ús de l’equipament.

Nom: Pavelló Municipal d’Esports de Pont Major
Adreça: Carrer Port Lligat, 5 - 17007 Girona
Telèfon de contacte: 972 226 136
Adreça electrònica: fontajau@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/esports/esports_inst.html
Horari: 

- Oficines: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS DE 
SANTA EUGÈNIA

- Equipament: dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 13 h i de 15 a 24 h; dimarts i dijous, de 15 
a 24 h; dissabte, de 9 a 14 h i de 15 a 20 h, i diumenge, de 9 a 14 h

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secció d’Instal·lacions Esportives del Servei Municipal d’Esports.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’un escrit adreçat al Registre d’Entrada de Documents de 
l’Ajuntament.

ESPAIS:

Espai: Pista.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Aforament: 100 persones (espectadors).
Mitjans tècnics: Dimensions 48x28 m; paviment sintètic (base de cautxú i acabament de poliuretà 
continu); marcatges longitudinals d’handbol, futbol sala, bàsquet i voleibol, i marcatges transversals 
de voleibol (2 pistes) i bàsquet (3 pistes).
Espais complementaris: 6 vestidors col·lectius, 2 vestidors tècnics-àrbitres.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Les normes d’ús de l’equipament.

Nom: Pavelló Municipal d’Esports de Santa Eugènia
Adreça: Passeig d’Olot, 41 - 17006 Girona
Telèfon de contacte: 972 226 136
Adreça electrònica: fontajau@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/esports/esports_inst.html
Horari: 

- Oficines: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILA-ROJA

- Equipament: de dimarts a divendres, de 9.30 a 13 h i de 15 a 23.30 h

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secció d’Instal·lacions Esportives del Servei Municipal d’Esports.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’un escrit adreçat al Registre d’Entrada de Documents de 
l’Ajuntament.

ESPAIS:

Espai: Pista.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Aforament: 200 persones (espectadors).
Mitjans tècnics: Dimensions 44x23 m; paviment sintètic (base de cautxú i acabament de poliuretà 
continu); marcatges longitudinals d’handbol, futbol sala, bàsquet i voleibol, i marcatges transversals 
de voleibol (2 pistes), bàsquet (2 pistes) i bàdminton (1 pista).

Espai: Gimnàs.
Tipus activitats: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Dimensions 8x7 m.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Les normes d’ús de l’equipament.

Espais complementaris: 4 vestidors col·lectius, 1 vestidors tècnics-àrbitres i farmaciola.

Nom: Pavelló Municipal de Vila-roja
Adreça: Carrer Aurora Bertrana, 35 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 226 136
Adreça electrònica: fontajau@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/esports/esports_inst.html
Horari: 

- Oficines: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
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TEATRE MUNICIPAL

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secció de Teatre i Espectacles.
Antelació mínima per demanar l’espai: Quinze dies.
Com s’ha de demanar l’espai: Les peticions cal adreçar-les al Registre d’Entrada de Documents 
de l’Ajuntament.

ESPAIS:

Espai: Teatre Municipal.
Tipus activitat: Espectacles de teatre, dansa, òpera, circ, familiars i escolars.
Aforament: 596 localitats.
Mitjans tècnics: Estan disponibles a la web.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions d’ús: Establertes en la cessió d’ús.

Nom: Teatre Municipal
Adreça: Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona
Telèfon de contacte: 972 419 019
Adreça electrònica: teatremunicipal@ajgirona.cat
Web: 

- www.girona.cat/teatremunicipal
- www.girona.cat/escenagirona

Facebook: 
- www.facebook.com/pages/Escena-Girona/184161284942571 

Horari: De dimarts a divendres, de 9 a 14 h 
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ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA

SOL·LICITUD DE L’ESPAI:

Departament responsable: Secció d’Instal·lacions Esportives del Servei Municipal d’Esports.
Antelació mínima per demanar l’espai: Un mes.
Com s’ha de demanar l’espai: A través d’un escrit adreçat al Registre d’Entrada de Documents de 
l’Ajuntament.

ESPAIS:

Espai: 3 pistes de tennis.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Paviment sintètic.

Espai: 2 pistes de pàdel.
Tipus activitat: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Gespa artificial.

Espai: Zona de vòlei sorra.
Tipus activitat: Activitats esportives.

Espai: Piscina principal (a l’estiu).
Tipus activitat: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Vas 33x25 m desbordant, fondària entre 115 i 145 cm.

Espai: Piscina xipolleig (a l’estiu).
Tipus activitat: Activitats esportives.
Mitjans tècnics: Vas 12x8 m desbordant, fondària de 52 cm.

OBSERVACIONS GENERALS:

Cost: A consultar.

Condicions: Les normes d’ús de l’equipament.

Espais complementaris: Vestidors.

Nom: Zona Esportiva de la Devesa
Adreça: Passeig de la Devesa, 38 - 17001 Girona
Telèfon de contacte: 972 226 136
Adreça electrònica: fontajau@ajgirona.cat 
Web: www.girona.cat/esports/esports_inst.html
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (oficines)




