
espais

Ajuntament de Barcelona
Institut de de Cultura



Superfície útil: 580 m2

Aforament:

 500 pax

 300 pax

Climatització: Espai exterior

Serveis:
- WC
- Aparcament
- Office / Cuina
- Seguretat
- Neteja
- Il·luminació: NO
- Imprescindible equip electrògen
- Aconsellable muntar carpes



Superfície útil: 193 m2

Aforament:

 150 pax

 200 pax

 150 pax

Climatització: Sí

Serveis:
- WC
- Seguretat
- Neteja
- Aparcament
- Office / Cuina
- 2 cabines aptes per  traducció
   simultània
- Microfonía bàsica
- Taula per a ponents
- Mobiliari polivalent



Superfície útil: 300 m2

Aforament:

 200 pax

 150 pax

Climatització: Sí

Serveis:
- WC
- Aparcament
- Office / Cuina
- Seguretat
- Neteja



Superfície útil: 240 m2

Aforament:

 300 pax

 100 pax

Climatització: Espai exterior

Serveis:
- S’han de muntar WC químics
- Aparcament
- Seguretat
- Neteja
- Accesibilitat
- Il·luminació: NO
- Imprescindible equip electrògen



Superfície útil: 433 m2

Aforament:

 300 pax

 200 pax

Climatització: Espai exterior

Serveis:
- S’han de muntar WC químics
- Aparcament
- Seguretat
- Neteja
- Accesibilitat
- Il·luminació: NO
- Imprescindible equip electrògen



Superfície útil: 228 m2

Aforament:

 200 pax

 100 pax

Climatització: Espai exterior

Serveis:
- S’han de muntar WC químics
- Aparcament
- Seguretat
- Neteja
- Accesibilitat
- Il·luminació: NO
- Imprescindible equip electrògen



Superfície útil: 240 m2

Aforament:

 150 pax

Climatització: Sí

Serveis:
- WC
- Seguretat
- Neteja



Superfície útil: 1.000 m2

Aforament:

 1.000 pax

 300 pax

Climatització: Sí

Serveis:
- WC
- Seguretat
- Neteja
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La tarifa bàsica dóna dret a:

Ús de l’espai durant la celebració de l’acte
El consum de l’energia màxim permès de les 
instal·lacions a l’espai. El sol·licitant haurà de 
contractar directament un grup electrogen per 
necessitats extraordinàries de potència.

Un representant del Museu que vetllarà perquè 
les instal·lacions ofereixin el servei contractat i 
per el bon funcionament de l’acte.

El Museu proporcionarà el servei bàsic de nete·
ja. No s’inclou l’eliminació de residus ni de qual·
sevol element que formi part del muntatge ni del 
desmuntatge, que seran responsabilitat del sol·
licitant. El sol·licitant podrà utilitzar una ampliació 
del servei de neteja del Museu, que comportarà 
l’acceptació d’un pressupost a nom del sol·licitant.

El Museu proporcionarà el servei bàsic de vigilàn·
cia, que inclou un vigilant des de l’inici del mun·
tatge fins al final del desmuntatge: El sol·licitant 
podrà utilitzar una ampliació del servei de vigi·
lància, que es portarà a terme amb l’empresa ad·
judicatària del servei de vigilància de les depen·
dències del Museu i que comportarà l’acceptació 
d’un pressupost per part del sol·licitant.

MUNTATGE I DESMUNTATGE
El muntatge de l’acte es realitzarà d’acord amb el 
projecte aprovat pel Museu i s’haurà d’ajustar, en 
tot allò que no estigui previst, a les instruccions que 
s’efectuïn per part dels tècnics del mateix. Un cop 
finalitzada la sessió, el sol·licitant es compromet i 
es fa responsable de retirar qualsevol element que 
formi part del muntatge, obligació que el responsa·
ble del sol·licitant garantirà amb la seva presència.

AFORAMENT
El sol·licitant es compromet a respectar l’afora·
ment màxim permès dels espais i serà el respon·
sable del compliment d’aquest límit.

ÚS DELS ESPAIS
El sol·licitant té la responsabilitat de mantenir les 
instal·lacions en el mateix estat en què es tro·
baven abans d’utilitzar·les. El sol·licitant haurà 
d’assumir el cost de qualsevol desperfecte oca·
sionat a l’espai o al material que s’hagi cedit o hi 
hagués a l’espai.

Només restarà a disposició del sol·licitant l’espai 
i equipaments cedits i en l’horari preestablert i en 
aquest sentit, no es podran fer servir altres es·
pais i/o equipaments ni circular·hi sense l’auto·
rització del Museu. 

Només s’hi podran desenvolupar les activitats 
per les quals s’ha cedit l’espai, no podent·se re·
alitzar cap altra activitat sense autorització ex·
pressa del Museu.

El sol·licitant no realitzarà cap obra ni instal·lació 
en els espais objecte de la cessió d’ús, ni efec·
tuarà cap canvi en les estructures de les instal·
lacions, excepte que hi hagi autorització expres·
sa i per escrit.

Es respectarà en tot moment l’ornamentació del 
Museu, sense afegir·hi o suprimir·hi rés sense 
prèvia autorització expressa i escrita.

La senyalització de l’acte concret que es dugui a 
terme serà a compte del sol·licitant.

La utilització de la imatge gràfica del Museu i dels 
seus logotips en fulls publicitaris o similars haurà 
de sotmetre’s a l’autorització prèvia i escrita del 
Museu.

El sol·licitant no cedirà l’ús a terceres persones 
sense autorització expressa i escrita. 
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En cap cas es poden bloquejar, dificultar l’accés, 
obstaculitzar o tapar les sortides d’emergència, 
la senyalització d’emergència, extintors i pol·
sadors d’alarma, detectors d’incendis, així com 
qualsevol altre element de seguretat i prevenció. 
Les instal·lacions elèctriques no poden ser modi·
ficades en cap circumstància sense autorització 
prèvia per escrit del Museu.

El sol·licitant es compromet a actuar conforme la 
normativa vigent en matèria de seguretat i higi·
ene i especialment la que es refereix a la capaci·
tat màxima de les sales, sortides d’emergència i 
mesures contra incendis, assumint la plena res·
ponsabilitat pels incompliments que d’aquestes 
normatives pogués fer.

El sol·licitant seguirà en tot moment les instruc·
cions que al respecte pugui donar el personal del 
Museu en matèria de seguretat.

En cap cas es poden introduir als espais mate·
rials perillosos, explosius, inflamables o insalu·
bres, i tampoc objectes que bloquegin o dificultin 
les sortides i els accessos a les sales.

El sol·licitant es compromet a vetllar pel compli·
ment de les normes de seguretat per part dels 
assistents a l’acte.

El control d’accés dels assistents anirà a càrrec 
del sol·licitant.

En cas que en l’acte estigui prevista la presència 
d’autoritats, es comunicarà immediatament al 
Museu per tal de prendre les mesures de segu·
retat oportunes, sense perjudici de les que hagi 
d’adoptar el sol·licitant.

RESPONSABILITATS
El Museu queda lliure de tota responsabilitat per 
la pèrdua de material, furts o robatoris que es 
puguin produir en els espais objecte de la cessió. 

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 l’Institut de Cultura exo·
nerat de tota responsabilitat al respecte. A aquest 
efecte l’entitat sol·licitant contractarà al seu càr·
rec una assegurança de Responsabilitat Civil, per 
un import de 60.000 € per dia, designant com a 
beneficiari i en cas de sinistre l’Institut de Cultura 
de Barcelona, per cobrir el pagament de les indem·
nitzacions que li poguessin correspondre a ella o 
als seus representats, treballadors i convidats as·
sistents, com a civilment responsables,pels danys 
a persones o béns, derivats del funcionament nor·
mal o anormal de l’acte.

MCNB /Cessió d’Espais 
Passeig Picasso, s/n
08003 Barcelona
Tel.· 93 256 41 73/93 256 41 60
lburzaco@bcn.cat
www.lloguerespais.bcn.cat




