
                  
              
                                                                                                

PROCEDEMENTO PARA SOLICITAR  LOCAIS XESTIONADOS POLO CONCELLO
DE AMES.

PASO  1 : 

Contactar cos  servizos administrativos da Concellaría de Educación e Cultura
para coñecer se hai dispoñibilidade.

Teléfono: 981 884 991  
Correo electrónico: administracion.cultura@concellodeames.org    

PASO 2:

 Presentación da solicitude: (Ver anexo 1 )

 Nome e apelido, dni, domicilio completo, teléfono, e-mail,
 No caso dunha entidade :CIF, domicilio social, teléfono, e-  mail,
 Local concreto, días e franxa horaria que se solicita.
 Declaración  de  se  a  actividade  que  se  vai  realizar  é  con  ánimo  de  lucro*

(cobrando entrada,  vendendo, etc) ou, pola contra,  se a actividade será sen ánimo de
lucro.

As solicitudes recoméndase facelas cunha antelación mínima de seis días laborables   e
máxima de dous meses anteriores ao inicio da actividade, e poderán presentarse por
medio de dúas modalidades:

 Correo electrónico a: administracion.cultura@concellodeames.org
 Nos  rexistros  do  Concello  :  Casa  do  Concello,  Oficinas  Municipais  do

Milladoiro ou Pazo da Peregrina. 

PASO 3:

 Concesión:  A  reserva  non  será  automática,  farase  efectiva  cando  se  recibe
confirmación por enderezo electrónico. 

Consultas, aclaracións:  
Teléfonos: 981 884 991 / 662 377 017
e-mail: administracion.cultura@concellodeames.org

Enderezo   Postal:  Pazo  da  Peregrina.-Avda.  José  Luís  Azcárraga  Nº  5.-
Bertamiráns.- 15220.- Ames
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Reserva de locais xestionados polo concello.

Este formulario enviarase debidamente cumprimentado a: administracion.cultura@concellodeames.org  ou 
nos rexistros do Concello.
 O solicitante declara coñecer e aceptar as condicións desta solicitude e responsabilizase da correcta utilización das 
instalacións-

 Educación e Cultura                                                                concellodeames.gal

Datos do  so licitante
Nome e Apelidos:

DNI: Localidade :

Teléfono : Nº asistentes:

Correo electrónico:

Datos do  Representante :  Asociación /Empresa
Razón Social :

CIF/NIF : Relación coa entidade:

Localidade : Provincia :

Teléfono : Correo electrónico:

Datos  da so licitude :

Instalación que solicita:

Casa da Cultura de Bertamiráns :

Auditorio : Sala de usos múltiples : Aula  1:

Aula 2: Sala de exposicións:

Casa da Cultura do Milladoiro

Auditorio : Sala de usos múltiples : Sala  2-3

Pazo da Peregrina

Sala de exposicións: Sala de xuntas :

Locais Sociais:
Agrón Augapesada Biduído :  Trasmonte:

Tarrroeira -Ortoño Piñeiro Cruxeiras:

Data para realización da solicitude : Horario:           :          a            : 
Motivo da solicitude:

Observacións:

En ............................, a..............de ..........................20

Sinatura do solicitante :
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Os locais socioculturais xestionados actualmente polo Concello de Ames son 
os seguintes: 

Casa da Cultura de Bertamiráns : 
Auditorio, sala de usos múltiples, aula 1, aula 2, sala de exposicións.

Casa da Cultura do Milladoiro:
Auditorio, sala de usos múltiples, sala 2-3.

Pazo da Peregrina: 
Sala de exposicións, sala de xuntas.

Local social de Agrón

Local social de Biduído 

Local social da Tarroeira – Ortoño

Local social de Augapesada

Local social de Cruxeiras

Local social de Piñeiro

Local social de Trasmonte
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Normas de uso dos locais:

o O concello  conta  con 10 espazos con  salas polivalentes a disposición das
asociacións,  agrupacións  veciñais  ou  entidades  que  desexen utilizalos  para  o
desenvolvemento das súas actividades. Conforme o Regulamento Municipal .

o A solicitude do uso  das salas  poderase facer tanto persoal como por correo

electrónico indicando para a súa  reserva o nome da asociación ou grupo,  os
datos persoais de quen a solicita, a actividade a realizar, o número aproximado
de persoas, o horario, así como o tempo durante o cal se ten previsto seu .

o Independentemente da forma de reserva, antes da utilización, a asociación ou

grupo terá  que ter  cumprimentado debidamente a  solicitude de uso de salas.
(Vexase anexo I)

o Para a cesión dos espazos terase en conta a dispoñibilidade de horarios así como

o tipo de actividade a realizar (O uso solicitado terá que ser compatible co resto
de  actividades  que  se  desenvolvan   no  mesmo  horario),  e  adaptándose   ao
regulamento de utilización de espazos culturais e deportivos.

o As cesións poderán ser tanto para usos puntuais como para usos periódicos. 

o Poderanse suspenderse temporalmente as cesións de salas  nos  casos nos que

sexa  imprescindible  o   seu  uso  para  o  desenvolvemento  de  actividades
municipais.

o Poderán acceder as salas solo os solicitantes  que teñan concedido o seu uso.

o Respectarase tanto o horario de entrada como de saída para non interferir no

resto de actividades

o Durante o uso, poderase cambiar a distribución do mobiliario tendo que deixalo

como estaba inicialmente ao terminar.

o Si durante o uso, pola actividade realizada a sala ensuciarase máis do debido, a

asociación deberá facerse cargo da limpeza do centro. 

o En cumprimento coa a lei vixente, non se permitirá fumar tanto nas salas como

no resto das instalacións

o O/A solicitante  dunha  sala  será  o  responsable  directo  de  todos  os  asuntos

relacionados coa asociación o grupo  no referente o uso de espazos.

o No  momento de producirse calquera perfecto no material dispoñible nas salas,

comunicarase á  responsable do centro.
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o Deberá aterse o especificado e asinado  no escrito de concesión.

o O incumprimento destas normas poderá supor a perda da autorización do uso

polo período en vixencia e en futuras peticións.
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