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NORMATIVA  D’ÚS  DE L’ESPAI D’EXPOSICIONS

L’espai del Bulevard per a exposicions se sol·licitarà pel mateix procediment que la resta d’espais: a  
través del web www.federaciobrera.org. 

1-La Federació Obrera és un centre públic i, per tant, l’accés al Bulevard és obert a tothom. 

2-Les exposicions s’hauran d’ajustar a llei; per tant, no podran fer apologia de la violència,
intolerància etc. o discriminar per contingut o dret d’accés a ningú per causa de gènere, raça,
cultura o religió.

3-Les entitats, grups o associacions no podran fer compra o venda de productes ni objectes, si no 
és amb finalitats benèfiques o solidàries i amb el vistiplau previ de l’Àrea de Gestió del Centre.
Aquest fet s’haurà de fer constar a l’apartat de descripció de l’activitat del full de sol·licitud.

4-S’entendrà que les dates programades per a exposicions seran en l’horari habitual d’obertura del
Centre. La utilització d'espais fora de l’horari habitual del centre comporta el pagament de les
taxes, que són aprovades anualment  per les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Molins de Rei, 
i, en alguns casos, el lliurament d’un dipòsit com a garantia d’un bon ús i una utilització correcta de  
l’espai. L' import de les tarifes del servei es farà efectiu 10 dies després que el centre confirmi la
reserva i, com a mínim, tres dies abans de fer l’activitat. No es considerarà que la reserva és en 
ferm sense aquest requisit. 

5-Tant el muntatge com el desmuntatge aniran a càrrec de l’expositor, amb data i horari pactats
prèviament amb l’Àrea de Gestió.

6-El centre posa a disposició de l’expositor el mobiliari bàsic: guies, cablejat de subjecció i vitrines 
(segons disponibilitat). Qualsevol material més anirà a càrrec de l’expositor i haurà d’estar igualment 
consensuat amb l’Àrea de Gestió.

7-La difusió serà a compte de l’expositor. El centre es compromet a fer difusió de l’exposició al seu 
web, a les xarxes socials i en les pròpies instal·lacions.

8-L’expositor es compromet a incloure el logotip de l‘Ajuntament de Molins de Rei i de la Federació
Obrera en la seva difusió gràfica, amb el vistiplau de l’Àrea de Gestió.

9-El Centre no es farà responsable dels possibles desperfectes que puguin ser causats al material
exposat.

10-L’entitat sol·licitant assumeix la responsabilitat de l'acte i dels danys que les activitats realitzades
puguin ocasionar tant a les instal·lacions com als objectes i/o al mobiliari cedit i/o de l’equipament.

El Consell de Centre,

Molins de Rei, 15 de maig del 2015


