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ANNEX. CONDICIONS GENERALS DE COL·LABORACIÓ 

 

1. La entitat sol·licitant farà constar en els materials divulgatius la col·laboració d’FGC. En el cas que els 

materials s'hagin produït amb anterioritat a la col·laboració i no permetin incloure la imatge d'FGC, es 

pactarà una solució que ho permeti. 

 

2. El textos del material divulgatiu hauran d’estar, com a mínim, en català. 

 
3. L'Entitat autoritza a FGC a usar el seu logotip, símbol i/o imatges per informar a les seves parts 

interessades de la col·laboració. 
 

4. Cap de les activitats que l'entitat realitzi ha de suposar un dany per a la imatge d'FGC. 

 

5. No es podran exposar imatges i/o textos que puguin resultar ofensius per als clients d’FGC, 

inadequats pels infants o contraris als drets humans i llibertats públiques.  

 

6. La entitat es compromet a no vendre objectes ni a realitzar accions comercials en els espais d’FGC. 

 

7. La entitat es fa responsable de la seguretat dels elements instal·lats i/o objectes exposats. 

 

8. La entitat s’obliga a tenir contractada i vigent una pòlissa de responsabilitat civil per cobrir les 

contingències que es puguin produir davant tercers o a les pròpies instal·lacions. 

 

9. La entitat es compromet a mantenir nets i en bon estat els espais i deixar-los en les mateixes 

condicions en què els van trobar. 

 

10. La entitat es fa responsable dels objectes exposats, així com de les despeses de muntatge, 

desmuntatge i/o trasllat. 

 

11. Les persones que intervinguin en l'activitat objecto de col·laboració per part de l’entitat hauran d'anar 

correctament identificades i no podran confondre's amb personal d'FGC. 

 

12. Les persones de l'entitat que intervinguin en l'activitat objecto de col·laboració no podran realitzar-la 

fora de la zona assignada i no podran passejar per les instal·lacions ni causar molèsties als clients. 

 

13. Les persones de l'entitat que intervinguin en l'activitat objecto de col·laboració han de seguir en tot 

moment les instruccions del personal d’FGC en cas d’emergència i/o evacuació. 

 

14. FGC proporcionarà a l'entitat una fitxa de riscos de la instal·lació on es desenvoluparà l'activitat. 

L'entitat es compromet a informar a les persones, que participin en l'activitat objecto de col·laboració, 

dels riscos i les mesures preventives i d'emergència indicades en la fitxa de riscos. 

 

15. FGC es reserva el dret a interrompre o extingir la col·laboració per l'incompliment d'alguna de les 

clàusules anteriors. 

 

16. FGC tindrà en compte l'incompliment d'alguna d'aquestes condicions per a futures sol·licituds del 

sol·licitant. 

17. Una vegada finalitzada la col·laboració, l'entitat es compromet a enviar a FGC una valoració de la 

mateixa. 


