
Pautes d‘ús del servei de cessió d‘espais

-  El  BiciHub,  situat  a  l’edifici  Can  Picó  de  Poblenou  (c/Pere  IV,  58-60,  Barcelona),
disposa de diversos espais  que es poden llogar puntual  o periòdicament a entitats,
grups,  associacions,  cooperatives,  etc.,  per  a  la  realització  de  les  seves  activitats.
Aquestes àrees són l’aula multiusos de l’altell (que es pot dividir en dues més petites:
aula Lila i aula Taronja) i l’Espai Social de la planta baixa.

- Aquestes activitats s’hauran d’ajustar a llei, per tant no es podran fer actes que facin
apologia de la violència, intolerància, etc., o que discriminin ningú per raó de gènere,
raça, cultura, classe social o creença. 

- La sol·licitud haurà de cursar-se amb un mínim de quinze dies d'antelació.

-  La  persona  sol·licitant  indicarà  en  el  formulari  de  reserva  el  període  de
desenvolupament de l’activitat i l’horari exacte tenint en compte, si s‘escau, el temps de
muntatge i desmuntatge de l’activitat.

- El BiciHub confirmarà al sol·licitant per escrit les reserves acceptades, o no, després
d’haver-ne rebut el vistiplau de la Comissió Gestora.

- Al moment de formalitzar la cessió periòdica d’espai, les entitats, grups o associacions
signaran un document d’acord amb el BiciHub i rebran els protocols de funcionament
interns. 

- No es permetrà l’ocupació de l’espai  per part d’una entitat diferent a la que consta en
el full de sol·licitud, ni la realització d’una activitat  diferent a la  descrita en el formulari
de reserva. 

- Les entitats, grups, associacions, cooperatives, etc., no podran fer compra-venda de
productes ni objectes, si no és amb fins benèfics o solidaris i amb el vistiplau previ de la
Comissió Gestora. Aquest fet s’haurà de fer constar a l’apartat de descripció de l’activitat
del full de sol·licitud. 

- L’entitat sol·licitant es compromet al bon ús de les instal·lacions, material i mobiliari de
l’equipament. Això serà certificat en acabar l‘activitat per un membre del BiciHub.

- L’entitat sol·licitant es compromet a respectar l’aforament autoritzat dels espais.

- Tots els espais del BiciHub són espais lliures de fum i queda rotundament prohibit
fumar. 

- Les entitats, grups, associacions, cooperatives, etc. que fan ús de la infraestructura i
espais  de  l’equipament  hauran  de  respectar  els  reglaments  interns  i  protocols
específics, consensuats per i validats per la Comissió Gestora, per tal de facilitar la bona
convivència i el respecte dels drets i deures de totes les usuàries de l’equipament.
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