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CONDICIONS PARTICULARS  

PER A LA CESSIÓ DE LA SALA ESCÈNICA  

DE L’ORFEÓ CATALÒNIA 
 

Sala Padró neix com un projecte comunitari que aposta decididament per la cultura 
com un dret universal de l’ésser humà i en defuig la mercantilització. Les persones 
voluntàries que en formen part dediquen el seu temps, coneixement, esforç i il·lusió al 
servei de les autores i artistes sense rebre cap contraprestació econòmica. 

Les despeses de manteniment del local s’obtenen de l’explotació del servei de 
restauració de Sala Padró. 

La qualitat esdevé el factor aglutinador de la programació. Sempre sota aquest 
paraigua, Sala Padró posa especial atenció a la presència d’aquests vectors en els 
projectes que siguin objecte de programació: 

• Singularitat 
• Innovació 
• Transgressió 
• Emergència 
• Interculturalitat 
• Localitat 

Sala Padró cedeix la sala escènica a les persones o entitats que, complint alguns dels 
criteris indicats anteriorment, vulguin oferir el producte del seu treball artístic o 
social. 

Amb aquesta finalitat s’estableixen les condicions particulars per a la cessió d’espais 
de Sala Padró, en endavant referida com a Orfeó Catalònia. 

 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest document és la definició de les condicions de reserva i cessió d’ús 
de la sala escènica d’Orfeó Catalònia. 

El document de condicions particulars per a la cessió de la sala escènica ha de ser 
signat per la persona o entitat sol·licitant i adreçat a programacio@salapadro.com 
abans de l’inici de l’activitat. 
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La disponibilitat i horaris de la sala escènica estarà condicionada a la compatibilitat de 
les activitats que porta a terme Orfeó Catalònia i no s’hi podran celebrar activitats 
que pertorbin el funcionament habitual del centre. 

Es podrà denegar la cessió d’ús de l’espai si les activitats no són compatibles amb les 
activitats habituals d’Orfeó Catalònia. 

Orfeó Catalònia es reserva el dret d’anul·lar, per causes justificades o força major, el 
conveni d’utilització. La cessió de la sala escènica queda supeditada a qualsevol 
activitat pròpia d’Orfeó Catalònia. En aquest cas, Orfeó Catalònia haurà d’avisar a 
l’entitat o particular d’aquest fet amb una antelació mínima de 7 dies. 

Orfeó Catalònia no cobrarà cap import per la cessió de la sala escènica. 

L’aforament màxim de la sala escènica és de 129 persones. 

Atès el context de pandèmia, Orfeó Catalònia informarà la persona o entitat 
sol·licitant de l’aforament màxim d’acord amb el que estableixi en cada moment la 
normativa vigent. 

 

2. CONDICIONS PARTICULARS PER A LA CESSIÓ DE LA SALA ESCÈNICA 
D’ORFEÓ CATALÒNIA 

1. Orfeó Catalònia, de la qual actua el Sr. Eugeni Tamarit i Oró en qualitat de 
president, cedeix a títol gratuït l’espai que a continuació es detalla 

ESPAI : ........................ 

Per dur a terme l’activitat següent: ........................ 

2. La cessió del referit espai es durà a terme durant: DIES:............. HORARI: ...... 

En el supòsit que, per raons de força major o cas fortuït, no sigui possible dur a terme 
l’activitat en el dia reservat, aquesta passaria a efectuar-se en ulterior dia a 
concretar per les parts. 

3. La persona o entitat sol·licitant s’obliga a 

- Aportar, sota la seva responsabilitat i assumint-ne el cost, el seu tècnic de so 
i/o llum. En tot cas, Orfeó Catalònia posarà a disposició de la persona o entitat 
sol·licitant un tècnic de so/llum responsable de vetllar pel bon ús de l'equip de 
so i llum propietat d'Orfeó Catalònia. Els honoraris del tècnic de so i/o llum (75 
€) facilitat per Orfeó Catalònia aniran a compte de la persona o entitat 
sol·licitant. Així mateix, la persona o entitat sol·licitant abonarà a Orfeó 
Catalònia 25 € en concepte de neteja per l’ús de la sala. Aquest servei serà 
realitzat per l’empresa adjudicatària del servei de neteja de les dependències 
d’Orfeó Catalònia. 

- L’import de la neteja i del tècnic de so facilitat per Orfeó Catalònia (total 100 
€) s’hauran d’abonar en el termini màxim de 7 dies comptats a partir de la 
celebració de l’acte objecte del present contracte mitjançant transferència 
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bancària al número de compte següent: ES13 0182 0165 9902 0045 7039 
indicant en el concepte Neteja i, si escau, Tècnic de so + Nom de la persona o 
entitat sol·licitant 

- Orfeó Catalònia oferirà de franc una ampolla d’aigua o un refresc a la persona 
o persones que duguin a terme l’activitat. La segona consumició anirà compte 
de la persona o persones que diguin a terme l’activitat. 

- La persona o entitat sol·licitant podrà optar per la gratuïtat o cobrar entrada 
per l’activitat. En cas que l’activitat sigui de pagament, la venda d’entrades es 
realitzarà per via telemàtica a través de la plataforma de pagament que 
facilitarà Orfeó Catalònia. Els ingressos en concepte de venda d’entrades 
aniran destinats íntegrament a la persona o entitat peticionària, que assumirà 
les comissions bancàries derivades de la venda online.  

- Si escau, la persona o entitat sol·licitant podrà fer servir la seva pròpia 
plataforma de pagament. En aquest cas, Orfeó Catalònia no assumeix cap 
tipus de responsabilitat per qualsevol problema o incidència que es pugui 
produir en la venda i/o gestió de les entrades. 

- La persona o entitat sol·licitant nomenarà una persona responsable que 
actuarà com a interlocutor amb la persona responsable d’Orfeó Catalònia per 
tractar qualsevol tema relacionat amb la cessió de l’espai per desenvolupar-hi 
l’activitat. La persona o entitat sol·licitant serà qui haurà de fer-se càrrec de 
l’acolliment de les persones assistents, el control de l’aforament de l’espai i el 
manteniment de l’ordre i control durant la celebració de l’acte. 

- La persona o entitat sol·licitant té la responsabilitat de mantenir les 
instal·lacions en el mateix estat de conservació en què es trobaven abans 
d’utilitzar-les. 

- La persona o entitat sol·licitant haurà d’assumir el cost de qualsevol 
desperfecte ocasionat a l’espai o al material que s’hagi cedit o hi hagués a 
l’espai. En el cas que s’ocasionessin desperfectes, deteriorament dels espais i/o 
instal·lacions i equipaments, es farà càrrec del cost de la seva reparació. 

- La persona o entitat sol·licitant es farà càrrec i es responsabilitzarà del servei 
de retirada de residus generats per a la seva activitat. 

- Assumir la responsabilitat civil per qualsevol dany personal i/o material 
ocasionat a Orfeó Catalònia a conseqüència de la seva activitat, així com la 
responsabilitat per possibles accidents que puguin patir les persones 
assistents i/o robatoris a les instal·lacions. 

- L’entitat sol·licitant respondrà per tots els danys i perjudicis, materials, 
personals i morals derivats de la celebració de l’acte, de les feines de muntatge 
i/o de desmuntatge o de qualsevol altre acte que li sigui imputable, restant 
Orfeó Catalònia exonerat de tota responsabilitat al respecte . 

- Orfeó Catalònia farà la difusió de l'activitat des del seu web i/o xarxes socials. 
En cas que l'entitat o persona peticionària tingui una difusió pròpia, Orfeo 
Catalònia valorarà la idoneïtat de ser exposada en els mitjans de difusió propis 
d'Orfeó Catalònia. Orfeó Catalònia es reserva el dret de fer en el seu web i 
xarxes socials les adaptacions escaients de la difusió de l’entitat o persona 
peticionària. 
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- Orfeó Catalònia farà la difusió de l'activitat des del seu web i/o xarxes socials. 
En cas que l'entitat o persona peticionària tingui una difusió pròpia, Orfeo 
Catalònia valorarà la idoneïtat de ser exposada en els mitjans de difusió propis 
d'Orfeó Catalònia. Orfeó Catalònia es reserva el dret de fer en el seu web i 
xarxes socials les adaptacions escaients de la difusió de l’entitat o persona 
peticionària. 

4. Només restarà a disposició de la persona o entitat sol·licitant l’espai cedit i en 
l’horari preestablert. En aquest sentit, no es podran fer servir altres espais i/o 
equipaments ni circular-hi sense l’autorització d’Orfeó Catalònia. 

5. En la sala només es podran desenvolupar les activitats per als quals s’ha cedit la sala. 
En conseqüència, no es pot realitzar cap altra activitat sense autorització expressa 
d’Orfeó Catalònia. 

6. En cap cas es poden bloquejar, dificultar l’accés, obstaculitzar o tapar les sortides 
d’emergència, la senyalització d’emergència, extintors i polsadors d’alarma, detectors 
d’incendis, així com qualsevol altre element de seguretat i prevenció. 

7. Les instal·lacions elèctriques no poden ser modificades sense autorització prèvia 
d’Orfeó Catalònia. 

8. Orfeó Catalònia no es farà càrrec, en cap cas, de la pèrdua o robatori d’objectes 
que es produeixi a conseqüència de la realització de l’activitat que no hagin estat 
custodiats en espais habilitats per Orfeó Catalònia com a espais de “seguretat”. 

9. En cas de necessitat, Orfeó Catalònia posarà a disposició de la persona o entitat 
sol·licitant, a petició expressa, un espai adient al vestíbul d’entrada per controlar les 
entrades i acreditacions. 

10. La cessió d’una sala no inclou en cap cas: 

- Emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol classe 
de combustió o explosió. 

- L’accés d’animals excepte situacions concretes prèviament autoritzades 
- Portar a la sala menjar o begudes 
- Clavar, penjar ni adossar materials sense autorització expressa. 

11. Només es permet l’accés de vehicles per a la càrrega i descàrrega a l’espai destinat 
a aquesta finalitat i per causes directament relacionades amb el desenvolupament de 
l’activitat. 

12. No està permesa la circulació de persones, organitzadors o assistents a l’acte, fora 
de les zones destinades expressament a aquest acte, per motius de seguretat. 

13. Orfeó Catalònia no es fa responsable dels danys i perjudicis que l’incompliment 
d’aquesta norma pogués ocasionar, que seran responsabilitat de la persona o entitat 
sol·licitant. 

14. No es permetrà, llevat d’autorització expressa d’Orfeó Catalònia, la col·locació de 
publicitat comercial a l’exterior ni a l’interior dels espais d’Orfeó Catalònia. 
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15. Compliment de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals. 

La persona o entitat sol·licitant serà l’única responsable que tots els treballs que es 
portin a terme per a l’organització, muntatge i desmuntatge de l’acte programat es 
realitzin complint la normativa vigent en matèria de Seguretat i Prevenció de Riscos 
Laborals. 

 

Cornellà, ..... de ................ de 20 

Peticionari/Peticionària 

 

 

Signat: 


