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AUT / F2
DOCUMENTO DE CESION DE USO DE ESPAZOS
O Conservatorio Superior de Música de Vigo (no sucesivo CSMV) representado para este acto polo Vicedirector
do mesmo, de acordo coa normativa de funcionamento interno aprobada polos órganos competentes do
mesmo, e en atención á petición realizada por:
Persoa física ou xurídica:
DNI ou CIF:
Enderezo postal:
Datos de contacto, teléfono e mail:
Cede o uso do espazo:

Para a realización da seguinte actividade:

A actividade desenvolveráse nos días e horas que se indican:

O CSMV autoriza o uso do seguinte material accesorio:
Cadeiras (número) _____
Atriles (número)______
Proxector.
Amplificadores de son en escea (2).
Microfonía.
Mesa de son.
Luces e mesa de luces.
Canón de luz.
Mesas relatores (nº)_____
Piano de concerto.
Outro instrumental (detallar):____________________________________________
A cesión conlevará o pagamento das seguintes taxas e gastos calculados en razón dos usos solicitados:
1- Taxa pola cesión: _____________________ euros (+ IVE, no seu caso)
2- Taxa/s polo uso de material accesorio ____________ euros (+ IVE, no seu caso)
Outros gastos a satisfacer polo cesionario:
Servizo de Sala (inclúe técnico de son e proxección)
Técnico de iluminación
Apertura fora do horario de apertura do centro
Limpeza
Outros (específicar) _____________________________________________________________________
(segue no reverso)
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O cesionario obrígase a respectar as seguintes CLAUSULAS
1- Manter os espazos e materiais cedidos no mesmo estado en que se reciben: integridade dos obxectos
e instrumental, etc. No caso de que se desexen utilizar efectos con humo artificial debe advertirse
previamente para adaptar os sensores anti-incendios da sala.
2- Respectar as condicións da cesión en relación cos espazos e materiais autorizados para o uso, así
como co período de tempo determinado para a cesión. Compréndese na cesión o uso dos servicios
hixiénicos (aseos) sitos no edificio no que se ubica a dependencia cedida así como das zonas de
circulación comúns.
3- Dado que o CSMV únicamente cede o uso de espazo a materiais, o CSMV declina toda
responsabilidade civil ou penal que se poida derivar de actuacións das persoas participantes na
actividade. En consecuencia, o cesionario declara expresamente contar con todos os seguros e
requisitos de cobertura de responsabilidade civil necesarios, tanto en relación co persoal e materiais
empregados na actividade, como coas persoas que asistan ao acto, no seu caso, así como ser o único
responsable dos actos a realizar.
4- No caso de actividades nas que se aplique unha tarifa bonificada, na publicidade do acto, medios de
difusión social, cartelería, programas de man, etc. o CSMV deberá figurar como “colaborador” mediante
a inserción da correspondente chamada e logo, que pode ser descargado da páxina web do CSMV.
5- As taxas e gastos imputables aos cesionarios, son os que figuran no Regulamento de autorización de
usos a terceiros (AUT) das instalacións do CSMVigo, na súa versión máis actualizada (páxina web
oficia do CSMVigo)
6- O CSMV emitirá a factura correspondente ao pagamento da taxa, que fará chegar ao cesionario
(correo postal ou electrónico, ou retirada na secretaría do CSMV). O pagamento da taxa realizárase
mediante transferencia a favor do CSMV na conta: IBAN ES 12 2080 5075 1530 4003 1502, facendo
constar como pagador o nome da persoa física ou xurídica cesionaria, e no concepto “Taxa por
actividade… (nome da actividade realizada)” .
7- O cesionario aboará directamente á empresa ou persoa/s prestadoras dos servizos, os gastos por
servizos externos: apertura fora do horario de apertura do centro, técnicos especialistas, limpeza, etc.
no caso de habelos. No caso de que por causas imprevistas sobrevidas houbese necesidade de
ampliar os tempos de cesión e polo tanto, os servizos a maiores contratados, o cesionario obrígase a
asumir os sobrecustes que correspondan, calculados cos mesmos parámetros que os custes pactados.
8- Outras especificacións non contempladas nestas cláusulas, recólleránse en ANEXO de ser o caso, que
se achegará a esta autorización, igualmente asinado polas partes.
En proba de conformidade o asinan, en Vigo, a _____ de ______________ de 201__

Polo CSMV

Luís Costa Vázquez
Vicedirector

Polo cesionario

(persoa física ou representante)

