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ANNEX REGLAMENT D’ÚS DELS EQUIPAMENTS DE BARCELONA ACTIVA.
NORMES COMPLEMENTÀRIES PER A INCUBADORA GLÒRIES, INCUBADORA ALMOGÀVERS,
INCUBADORA MEDIATIC I PARC TECNOLÒGIC
Article 1. Animals
En el cas que per raons d’activitat sigui necessari l’accés puntual d’un animal, es sol·licitarà autorització
prèvia a la direcció de l’equipament, que podrà autoritzar-ho o no.
Article 2. Bicicletes
Les bicicletes i altres vehicles plegables i de reduïda dimensió s’hauran d’estacionar als llocs
degudament habilitats o dins del mòdul de cada empresa.
Per raons de seguretat, en cap cas estarà permès estacionar als passadissos, ni a les zones comunes
(espai de coworking inclòs).
Article 3. Mòbils
L’ús del mòbil i altres dispositius electrònics, queda limitat als espais especialment habilitats que seran
indicats amb la corresponent senyalística.
Article 4. Menjar
Només està permès consumir aliments en zones habilitades expressament per aquesta finalitat.
En aquestes zones habilitades, s’han de deixar les taules utilitzades per menjar netes i en condiciones
per tal que altres persones puguin utilitzar-les sense problema.
Article 5. Vidres mòduls
És un tret d’identitat de la incubadora la transparència dels espais, la qual cosa esdevé un element
fonamental per fomentar la cooperació i coneixença entre les diferents empreses instal·lades.
Per aquesta raó, està totalment prohibit tapar el vidre amb cap mena de cortina o element que elimini
la transparència.
Així mateix, l’interior dels espais s’ha de mantenir endreçat de manera que ofereixin una bona imatge
de l’equipament.
Article 6. Soroll
Cal evitar al màxim els sorolls que poden molestar a altres empreses.
Article 7. Sales de reunions
Les sales de reunions, un cop acabada la reunió, han de ser deixades en bon estat per a que puguin ser
utilitzades per una altra empresa posteriorment (no deixar-hi papers, gots, ampolles etc).
Article 8. Enregistrament d’imatges
Per enregistrar imatges a la Incubadora Mediatic, apart de complir els requisits establerts al Reglament
d’ús dels equipaments, també serà necessària l’aprovació explícita del Consorci de Zona Franca.
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