
REGLAMENT D’ÚS DE LES SALES

• Si l'entitat federada utilitza la sala fora de l'horari del Punt d’Atenció al Públic de Lafede.cat,

s'haurà de fer la gestió de la clau.  L’entitat haurà de deixar un dipòsit de 50 € que serà

retornat al moment que l'entitat retorni les claus. L'ús de les sales s'obre també a entitats no

federades, plataformes i col·lectius socials que treballin en l'àmbit de la justícia global (pau,

educació,  drets  humans,  fiscalitat  justa,  gènere,  cooperació...),  o  estiguin  vinculades  a

Lafede.cat, essent el dipòsit per la cessió de la clau, a retornar, de 100 €.

• L'entitat  sol·licitant  es  compromet  a  respectar  els  espais  i  no  fer  activitats  que  puguin

molestar a altres activitats paral·leles.

• L’entitat  sol·licitant  es  compromet  a  deixar  el  local  net i  ordenat i  també a fer  front  a

qualsevol desperfecte derivat o produït de la realització de l’activitat. L'entitat ha de recollir

tota la brossa i material generat  sinó es penalitzarà amb la quantitat econòmica pertinent.

En cas que es deixi menjar a la nevera, s'haurà d'avisar a l'equip tècnic.

• Els ordinadors de les sales estan configurats amb UBUNTU 10.4, excepte la sala d’actes que es

Windows 10. Es recomana portar la informació en format pdf, ja que els Power Points no

sempre són compatibles amb Ubuntu.

• L'entitat ha de portar el seu material fungible necessari per fer l'activitat, així com retoladors

de pissarra i/o paperògraf en el cas de necessitar-ho. Des de Lafede.cat es cedeix la pissarra i

el suport pel paperògraf.

• LaFede.CAT no disposa de servei de fotocòpies ni d'impressions. 

• Les  entitats  no  federades  no  podran  realitzar  cursos,  formacions  o  activitats  en  què les

participants hagin de pagar.

• L’entitat  sol·licitant  es  compromet a  tornar  la  clau del  local  l’endemà de la  realització  de

l’activitat.  En  cas  contrari,  es  penalitzarà  l’entitat  amb  10  €/dia  a  partir  de  les  48  h

següents.

• Finalitzada  l’activitat,  el  dipòsit  serà  reintegrat  un  cop  comprovat  l’acompliment  de  les

condicions assenyalades.


