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Procediment de sol·licitud per exposar al Centre Cívic 
 

 

Totes les persones, grups, entitats, institucions i empreses que així ho desitgin poden 

sol·licitar exposar al vestíbul del Centre Cívic Vil·la Florida, sempre i quan s’ajustin a les 

condicions especificades a la normativa. 

Les propostes d’exposició s’han d’adreçar per escrit a ccvilaflorida@qsl.cat  complimentant 

el model que el mateix centre facilitarà via correu electrònic o que podeu descarregar 

directament a la pàgina web.  

A aquest document, cal especificar totes les dades d’interès que facin referència a 

l’exposició i també és necessari adjuntar una mostra de les obres mitjançant algun link, o 

document adjunt.  

Els i les artistes poden sol·licitar una reunió amb la referent de la programació 

d’exposicions per veure l’espai i/o per consultar qualsevol dubte. 

 

Criteris de selecció    

Es valorarà que les propostes s’adeqüin als objectius de programació del centre.  

Tindran prioritat per exposar les entitats que es trobin ubicades al Districte de Sarrià-Sant 

Gervasi, així com aquelles exposicions d’interès divulgatiu, social, cultural o que tinguin 

punts en comú amb els objectius del centre cívic.  

Es valorarà molt positivament la innovació en el tractament dels temes i continguts de les 

obres, així com en la utilització dels materials que es facin servir. 

No s’acceptaran propostes que atemptin contra els drets de les persones. 

 

Condicions de cessió d’espai i seguretat 

La durada habitual de les exposicions és d’un mes complert, del primer a l’últim dia, però 

responent a circumstàncies especials es podria modificar la durada.  

L’ús de l’espai d’exposicions és gratuït.  

L’espai no té vigilància de seguretat. El centre cívic no té cap assegurança que cobreixi 

possibles desperfectes o robatoris de l’obra exposada.  

El muntatge i desmuntatge de l’exposició va a càrrec del/la sol·licitant.  

Del transport de les obres se’n farà càrrec el sol·licitant.  
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No està permesa cap tipus de transacció econòmica al Centre. Per aquest motiu, no es 

permet la venda de les peces exposades ni l’exposició al públic del cost de les obres. Es 

tracta d’un espai de mostra sense intercanvi econòmic.  

El Centre Cívic Vil·la Florida es reserva la possibilitat de canviar i/o anul·lar l’exposició en 

funció de les activitats que es produeixin a l’equipament. En aquest cas s’avisaria amb 

antelació.  

L’autorització i/o denegació per la utilització de l’espai demanat es comunicarà en el 

termini més breu possible. 

L’autor o autora de les obres es responsabilitzarà que l’espai torni al seu estat inicial un 

cop s’hagi desmuntat.   

Si l’exposició requerís de servei especial de neteja o manteniment diferent a l’habitual del 

centre, el cost anirà a càrrec de l’expositor/a.  

Queda prohibit enganxar o clavar objectes a les parets, al terra i al sostre de l’equipament 

sense permís de l’equip de gestió (xinxetes, claus, grapes, cintes adhesives...) De la 

mateixa manera que tampoc es permet qualsevol acció que pugui malmetre el sostre o 

terra de l’equipament.  

En el cas de voler realitzar un acte inaugural s’haurà de comunicar amb el màxim 

d’antelació possible per tal que pugui ser anunciat a la programació trimestral de 

l’equipament.  

 

Difusió 

Les persones promotores de les exposicions hauran d’acollir-se al règim municipal pel que 

fa a utilització d’imatge gràfica del districte.  

El centre inclourà la informació de les exposicions en la seva programació trimestral, 

sempre i quan entri dins el termini de publicació.  

De forma digital s’anunciarà mitjançant el web i el butlletí electrònic setmanal que reben 

els usuaris/es de l’equipament.  

En el cas que es vulgui editar material extra de difusió i comunicació de les exposicions, a 

part de la proporcionada pel centre, s’haurà de presentar amb antelació suficient (un mes 

abans) per a la seva aprovació, i haurà de complir amb la normativa gràfica de 

l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, l’artista es farà responsable de la seva distribució i 

del compliment de la normativa municipal de distribució de publicitat.  

L’ incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà l’anul·lació de la 

utilització de l’espai.  
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La persona/col·lectiu: Entitat amb DNINIF  accepta la normativa d’ús de les sales 

d’exposicions i es compromet a dur-la a terme. 
 

QSL Serveis Culturals S.L.U és el Responsable del Tractament de les seves dades personals i l'informa que 
seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. 
(LOPDGDD), essent la finalitat del tractament la realització d'activitats de lleure i formació. Les seves dades 
es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i no es comunicaran a 
tercers sense el seu consentiment. 
Drets que l’assisteixen: dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, rectificació, 
portabilitat i supressió de les dades i de limitació o oposició al tractament. Dret a presentar una reclamació 
davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. 
Podrà exercir els drets a DOMICILI QSL Serveis Culturals S.L.U, carrer Bruc 88 1r pis (08009) Barcelona.  
 

Signatura         La direcció del centre 

 

 

 


