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ESPAIS



S O L · L I C I T U D

1. Tot el material necessari per als processos interns de reserva d’espais, el

proporcionarà el mateix Servei de Dinamització i es trobarà disponible al

web del Centre Flassaders (www.flassaders.org) per a poder-ne realitzar els

tràmits de manera virtual. No s’acceptarà documentació interna

(sol·licituds d’espais) duita en format físic de l’exterior. 

2. Les sol·licituds han d’estar correctament emplenades amb totes les

dades de la persona sol·licitant i l’activitat, així com dates, horaris o aules;

una breu descripció de l’activitat i l’equipament necessari. 

3. De forma ordinària, les sol·licituds s’han de fer com a mínim 15 dies

abans de la data d’ús. La resposta a les sol·licituds que es facin en un

període inferior estarà subjecta a disponibilitat d’atenció i gestió del servei.

 

4. La presentació de la sol·licitud no implica necessariàment la cessió de

l’espai sol·licitat. El servei en confirmarà, al més aviat possible, la

disponibilitat, indicant les condicions de la cessió i la taxa que s’ha

d’abonar pels serveis sol·licitats. L’autorització o la denegació es notificarà

a la persona sol·licitant per escrit, informant-la també de les

característiques específiques de la cessió.

5. La reserva de la cessió d’espai no serà efectiva fins que la persona

sol·licitant hagi satisfet el pagament de la tarifa establerta, que

necessàriament ha de fer-se abans de l’inici de l’activitat mitjançant

l’autoliquidació.

6. A la difusió d’activitats externes, no hi pot figurar el telèfon del Centre

Flassaders, com a entitat per a obtenir més informació prèvia de l’acte.
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S O L · L I C I T U D

Sempre hi haurà d’aparèixer el contacte de l’entitat que les organitza.

Recordau que, si es convoquen els mitjans de comunicació, s’ha de marcar

la casella roda de premsa i s’ha de rebre el vistiplau de la Regidoria, abans

de l’execució de l’acte.

 

7. Les entitats, associacions o empreses/particulars no hi podran fer

compravenda de productes ni objectes, amb l’excepció d’aquells amb

finalitat benèfica o solidària, i sempre amb el vistiplau previ del Centre

Flassaders i la Regidoria. Aquesta informació s’inclourà dins l’apartat

d’observacions del full de sol·licitud, en el moment de la petició d’espai.
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E S P A I S  D E L  C E N T R E

1. Les activitats que es realitzin al Centre Flassaders s’han d’ajustar a la llei.

Per tant, no s’hi podran fer actes que facin apologia del terrorisme, la

violència, la intolerància, o que segreguin algú per causa de gènere,

orientació i/o identitat, origen, cultura o religió.

 

2. L’activitat que es desenvolupi dins el Centre Flassaders s’ha d’adequar

als nous horaris establerts per a facilitar la ventilació i la desinfecció de

cadascun dels espais. Aquests horaris són: de dilluns a divendres de 10 a

20 h, i els dissabtes de 10.30 a 13 h. En la sol·licitud, s’ha d’indicar l’hora

exacta d’inici i de fi de l’activitat, que s’han de respectar.

3. És important respectar i complir les mesures adoptades pel Centre en

relació amb la situació de nova normalitat, entre les quals s’inclouen l’ús

obligatori de mascareta per a accedir al centre i per a desplaçar-s’hi, i

rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrada de l’edifici.
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E S P A I S  D E L  C E N T R E

4. Al Centre, s’han de respectar les senyalitzacions d’entrada i sortida, com

en els desplaçaments, sigui per escales, passadissos o ascensors; en tot

moment s’han de mantenir les distàncies de seguretat.

5. Un cop dins les sales, segons la normativa vigent, s'ha de seguir amb l’ús

de mascaretes, encara que es pugui mantenir el distanciament social de

seguretat. Serà responsabilitat de la persona titular de la cessió de l’espai,

vetllar pel compliment de la normativa.

6. La persona sol·licitant és l’única responsable de l’activitat que es dugui a

terme i dels danys que pugui ocasionar tant a les instal·lacions, als objectes

com al mobiliari. 

7. És obligatori deixar la sala en les mateixes condicions en què s’ha trobat.

Sempre que sigui possible, s'ha de mantenir l'ordre i l'estructura del

mobiliari i els equipaments de la sala. Si en algun  cas esdevé necessari

modificar la distribució de l'espai, s'ha de comunicar prèviament al Servei

de Dinamització perquè en valori la possibilitat. 

8. La persona sol·licitant es compromet a respectar les ocupacions

corresponents a cada espai.

9. Amb caràcter general, no es permet el consum de begudes i menjar als

espais. Així, no s’hi preveuen refrigeris ni càterings, ni dins les sales ni en

zones comunes de l’edifici.
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M A T E R I A L  I  C L A U S

1. Les claus de les sales s’han de demanar a la recepció del Centre i no

poden sortir de l’edifici. En cas de necessitat de sortir de la sala, per

exemple per a fer un descans, s’ha de tancar amb clau i dur-la a recepció.

Quan s’hi vulgui tornar a entrar, s’ha de tornar a demanar i, un cop

acabada la cessió, la clau s’ha de tornar sempre a recepció.

2. A títol preventiu, no es prestarà material fungible a les cessions d’espais,

com retoladors de pissarra, bolígrafs, paper... D’aquesta manera, s’evita

compartir material i se’n faciliten els processos de desinfecció.

3. La cessió d’equips audiovisuals o informàtics sols estarà disponible per a

activitats puntuals i que no tinguin una durada superior a 3 dies.

4. Pel que fa a equipament digital i/o suport informàtic, les úniques

persones encarregades i autoritzades per a muntar-los i manipular-los

seran la persona encarregada del servei de  manteniment i conservació del

Centre i l’encarregada del servei de recepció, en torn d’horabaixa.

5. Es recomana intentar no manipular tot allò que no sigui necessari, com

documentació, fulletons, materials o equipaments, i evitar, en la mesura

del que sigui possible, compartir materials, equipaments, estris...

6. El Centre Flassaders no es responsabilitza del material propi que dugui

la persona sol·licitant i no disposa d’espais per a emmagatzemar. Aquest

material s’ha de retirar quan finalitzi la cessió d’espais. El Centre Flassaders

queda lliure de tota responsabilitat per robatoris, furts o pèrdua de

material que es puguin produir als espais cedits.



E S P A I S  E X P O S I T I U S

1. L’espai expositiu es troba a la planta baixa, situat en una zona comuna

de l’edifici,  que esdevé, alhora, zona de pas. Així, per a les visites a les

exposicions i els desplaçaments per la planta baixa, és obligatori l’ús de

mascaretes.

2. Les persones usuàries, visitants de l’exposició, poden circular al voltant

de l’espai expositiu, però sempre tenint en compte que no es poden aturar

en zones de pas o obstruir entrades i sortides de l’edifici o accessos a altres

zones.

3. Pel que fa al muntatge i el desmuntatge de les exposicions, es designarà

un màxim de 2/3 persones, que s'encarregaran de muntar-ne i/o

desmuntar-ne els elements.

4. Les persones titulars de la cessió de l’espai expositiu i/o les encarregades

del seu muntatge, es comprometran, mitjançant la signatura del

document de compromís de desinfecció, que tot el material corresponent

a l’exposició sigui correctament desinfectat abans de l’accés a l’interior del

Centre.

5. Un cop muntada l’exposició, es delimitarà una distància d’1 m entre

l’espai expositiu i les zones de circulació i visita de les persones usuàries.

D’aquesta manera es previndrà qualsevol tipus de contacte de les

persones amb els materials de les exposicions.

6. Totes les persones visitants de l’exposició s’hauran de fer les mans netes

amb la solució hidroalcohòlica situada a l’entrada de l’edifici.
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Per a més informació, telefoneu  al   971 214027


