
NORMES D’UTILITZACIÓ DE LES SALES I AULES DE L'ESCOLA 
POLITÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
(EPSEVG) * 

El/la llogater/a es farà càrrec d’acomplir les següents normes: 

• S’haurà de designar un responsable de l’acte que sigui la persona interlocutora
amb l’EPSEVG.

• El/la llogater/a es farà responsable de qualsevol deteriorament que sigui atribuïble
a l’ús de l’espai. L’EPSEVG es pot reservar emprendre accions legals si no es fa
responsable dels desperfectes

• El/la llogater/a concretarà les necessitats de personal, en cas que fos necessari, i
es farà càrrec del material que necessiti per al desenvolupament de la seva
activitat.

• L’EPSEVG no està obligat a facilitar material complementari del que no disposi.
Si es necessita material addicional, que l’EPSEVG disposa i pot proporcionar,
s’haurà de demanar amb antelació.

• No es permet manipular el material tècnic de l’EPSEVG, ni accedir als espais
privats.

• No es pot deixar el material dels llogaters/es emmagatzemat a les sales. En cas de
deixar-l’hi, l’EPSEVG no se’n fa responsable.

• Quan s’hagin de fer gravacions en el transcurs de l’activitat, caldrà informar-ho
prèviament.

• No es podrà utilitzar el logotip de l’EPSEVG en la publicitat que es faci de
l’activitat, sense previ permís de l’EPSEVG.

• A les sales no s’hi pot entrar amb begudes o menjar, ni amb objectes que puguin
deteriorar el mobiliari o afectar a les condicions de la sales.

• No es pot fumar en tot l’edifici.
• El/la llogater/a haurà d’abonar a l’EPSEVG l’import de lloguer establert, d’acord

amb les tarifes vigents, abans de realitzar l’activitat.
• Un cop realitzada l’activitat, caldrà fer efectiu l’import de les taxes atribuïbles a

d’altres conceptes no contemplats i que hagin estat generats per l’ús de les sales
de l’EPSEVG.

• En el moment que el/la llogater/a formalitzi la petició amb una instància, annexarà
el present document signat.

Exemplar a signar pel llogater/a 

Vilanova i la Geltrú, ...........de/d’.................. de 201...........

(*) Normativa aprovada per Comissió Econòmica amb data 14/11/2013. 
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