
 

Lloguer de sales CAFBL 

Col·legiats i societats 

Col·legiat / societat núm. _______________  

Nom: _______________________________   

Col·legiats CGCAFE 

Col·legiat núm. _________  

Nom: ______________________________  

Telèfon: ____________________________ Telèfon ______________  NIF  __________  

Correu electrònic:_____________________ Correu electrònic:_____________________ 

Informació per a la reserva 

Motiu de la reserva: _________________________________________________________  

Data:  __ / ___  / ______   Hora inici:_____________   Hora finalització:_________________   

Què vols reservar? 

Important 

 Preguem deixar  la sala en el mateix estat que l’ha trobat. 
 No hi poden participar persones que tinguin símptomes de Covid-19 o que 

hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu. 
 S’han de mantenir les mesures essencials de distància, higiene i mascareta. 
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  SALA CAPACITAT                   MATÍ 2h      MATÍ 4h     TARDA 2h      TARDA 4h 

Sala d’Actes 90 persones 

Sala de CEMCAF 8-10 persones 

Sala de Juntes 15-20 persones 



Preus sense IVA. 

Com formalitzar la reserva 
    Enviar al correu electrònic serveiscolegials@cafbl.cat el formulari de reserva emplenat. 
  En un termini màxim de 48 hores rebrà la confirmació de la seva reserva. 
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Sala de Juntes 
Capacitat: 15-20 persones  

Matins 
Col. CAFBL  Col. CGCAFE 

2 hores 137,50 € 187,50 € 
4 hores 200,00 € 268,75 € 

Tardes     
2 hores 181,25 € 243,75 € 
4 hores 262,50 € 350,00 € 

Sala d’Actes 
Capacitat: 90 persones 

 

Matins 
 Col. CAFBL Col. CGCAFE 

2 hores 157,50 € 210,00 € 
4 hores 264,60 € 341,25 € 

Tardes     
2 hores 204,75 € 278,25 € 
4 hores 325,30 € 441,00 € 

Sala de CEMCAF 
Capacitat: 8 -10 persones 

 

Matins 
Col. CAFBL Col. CGCAFE 

2 hores 108,00 € 110,00 € 
4 hores 162,00 € 160,00 € 

Tardes   
2 hores 141,75 € 189,00 € 
4 hores 209,25 € 283,50 €  
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