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REGLAMENT D’ÚS ESPAI EXPOSITU DELTART DELTEBRE 
 

PRIMER.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest reglament és regular el règim jurídic de les condicions d’ús i els 

drets i els deures dels usuaris. 

L’objectiu de les sales de l’Espai Expositiu DeltArt és donar a conèixer tot allò que 

suposa la creació artística, el patrimoni cultural i les arts visuals, amb especial 

atenció als creadors locals i del territori. Per assolir aquesta funció, l’Espai 

romandrà obert de forma gratuïta per als i les artistes expositors i per a les 

associacions/entitats sense ànim de lucre. En tot cas, tindran prioritat les 

exposicions i actes organitzats per l’Ajuntament de Deltebre.  
 
 

SEGON.- Presentació de propostes i autorització. 
 
Per fer ús de les sales l’artista o entitat hauran de presentar a l’Espai d’Atenció 

Ciutadana de l’Ajuntament, dins dels terminis establerts per les corresponents 

convocatòries: 

 

- una instància, segons model que s’adjunta 

- una proposta o projecte de l’exposició que inclourà el currículum del/s 

artistes i una breu explicació acompanyada d’imatges. Es podrà adjuntar tota 

la documentació gràfica o escrita que es consideri oportuna per una millor 

comprensió de l’obra o projecte. 

 

No s’acceptarà cap proposta que no compleixi els requisits esmentats anteriorment. 

Les propostes seran considerades per ordre de presentació i pels criteris tècnics i 

artístics de l’Àrea #DeltebreActiu, la qual comptarà amb una Comissió Assessora 

formada per professionals del camp artístic que valoraran les propostes 

presentades.  

 

Les persones físiques i jurídiques que vulguin realitzar alguna de les activitats 

permeses per aquest reglament en l’Espai Expositiu requereixen l'obtenció prèvia  

d'autorització d'ús, la qual dóna dret a l’ús privatiu de l'espai, que pot ser revocat  

per raons d'interès públic i que no genera cap dret a indemnització per al 

sol·licitant. 
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TERCER.- Programació i ús de la sala 
 
El període d’exhibició serà variable en funció del calendari de programació anual de 
l’Àrea #DeltebreActiu.  
 
L’Àrea #DeltebreActiu es reserva el dret de proposar a l’expositor la permuta de la 

data d’exposició atorgada si per programació pròpia o per raons d’urgència, es veu 

obligat a fer ús de les sales. 

 

Els expositors es faran càrrec del muntatge i desmuntatge de les exposicions amb 

la supervisió del personal de l’Àrea #DeltebreActiu. Qualsevol muntatge que variï la 

configuració normal de les sales haurà d’estar autoritzat prèviament per 

l’Ajuntament.  

 
La utilització de les sales dóna dret a usar-ne la infraestructura habitual. És 

recomanable fer una visita amb anterioritat per veure les dimensions, la disposició 

del mobiliari i la disponibilitat dels aparells que s’han d’utilitzar si cal. 

 

No es permet que un/a artista o entitat diferent a la que consta a la sol·licitud ocupi 

l’espai ni que es realitzi una activitat diferent a la descrita al protocol de reserva.  

 

Les obres hauran de retirar-se en el termini de tres dies a partir de la cloenda de 

l’exposició. 

 

Els usuraris hauran de respectar i conservar en bon estat les instal·lacions i el 

mobiliari. Està totalment prohibit clavar claus, grapes, agulles o qualsevol objecte 

punxant. Tampoc cap tipus de cinta adhesiva i qualsevol mena de suport que pugui 

malmetre els plafons o les parets. Es disposa de riels amb ganxos que es 

desplacen per adaptar-se a qualsevol mida d’obra. Les sales, un cop utilitzades, 

hauran de restar en perfectes condicions. En el cas contrari, l’usuari es farà càrrec 

de les despeses originades pels desperfectes ocasionats.  

 

L’Ajuntament es farà càrrec de la videovigilància de la sala durant les hores que la 

biblioteca romangui oberta al públic.  
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L'Ajuntament disposa de la pòlissa d'assegurança corresponent per cobrir els 

sinistres que es puguin produir durant el transcurs de les exposicions, la qual 

donarà cobertura a les obres que es trobin dins les sales, no contemplant-se la 

cobertura durant el transport. La pòlissa subscrita per l'Ajuntament estarà a 

disposició de l’usuari per a la seva consulta sempre que aquest la sol·liciti. La 

cobertura serà la que en cada moment tingui contractada l'Ajuntament de Deltebre. 

En cas que l’usuari consideri convenient ampliar-la haurà de contractar pel seu 

compte l'ampliació, tret que s'acordi de forma diferent per les parts.  

No es poden realitzar activitats de tipus comercial a excepció d’aquelles en què 

sigui necessari per la naturalesa i finalitats de la mateixa (activitats benèfico-

assistencials) sempre i quan estiguin autoritzades per l’Ajuntament i constin en la 

sol·licitud de l’espai i en la descripció del projecte expositiu. 

 

Està prohibida la venda pública de les obres i objectes exposats, però els i les 

artistes, mitjançant targetes de visita, podran facilitar a aquelles persones 

interessades en la seva obra la forma de poder-hi establir contacte.  

 
En les exposicions d’obres de creació artística, l’expositor podrà fer donació 

voluntària d’una obra a l’Ajuntament, la qual passarà a enriquir el seu patrimoni 

artístic i serà catalogada i inventariada. La cessió de l’obra comportarà la de tots els 

drets de propietat intel·lectual de contingut econòmic o d’explotació, en especial, 

els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per 

qualsevol mitjà o format, amb renúncia de l’autor o autors a res reclamar en el futur 

per aquest motiu. L’Ajuntament també podrà comprar una obra en el cas que així 

ho consideri i per informe tècnic favorable de la Comissió Assessora.  

 
QUART.- Inauguració, publicitat i difusió 
 
Les exposicions s’inauguraran, preferiblement, els dijous i divendres al vespre, tot i 

que hi poden haver modificacions.  

 

A l’acte d’inauguració assistirà un/a representant del consistori municipal i 

obligatòriament l’artista o representant de l’entitat i, a criteri de l’artista i de manera 

opcional, la persona que designi per fer la presentació. 

 
      L’aperitiu de la inauguració anirà a càrrec de l’artista, si així ho decideix. 
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L’artista haurà de preparar un breu currículum i una breu ressenya de l’obra 

exposada per col·locar a l’entrada de la sala corresponent. 

 

L’Ajuntament farà publicitat de l’exposició a través dels seus canals habituals: web, 

xarxes socials, whatsApp, agenda periòdica del Centre Cultural. A més, Delta.cat 

oferirà la possibilitat de realitzar una entrevista a l’artista per contribuir a la difusió 

de l’obra. 

 

L’autor podrà complementar amb els seus propis mitjans aquesta promoció, prèvia 

comunicació i incloent-hi els logotips que li facilitarà l’Ajuntament. De la mateixa 

manera, la difusió amb el ban, si l’artista ho considera necessari, anirà a càrrec 

seu.  

 

Els expositors es comprometen a autoritzar la reproducció de la seva obra artística 

a favor de l’Ajuntament de Deltebre per a la seva divulgació amb motiu de 

l’exposició. 

 

CINQUÈ.- Altres 

1. Com a norma general, els artistes que hagin exposat en l’Espai Expositiu no 
podran tornar a fer-ho fins que hagi passat un període mínim d’un any. 

 2. Els expositors accepten les presents normes i es comprometen a respectar-les 
íntegrament, mitjançant la signatura d’un document on hi constaran les condicions 
que es reflecteixen en el present reglament. No complir-les podrà ser motiu de 
cancel·lació de l’exposició o de no cessió de l’espai en futures demandes.  

 3. L’òrgan competent decidirà sobre qualsevol dubte relacionat amb aquestes 
bases o sobre qualsevol punt que no quedi reflectit. 

 4. Aquest reglament es pot revisar quan l'Ajuntament ho consideri oportú, amb 
l'objectiu d 'analitzar els aspectes que cal millorar i introduir-hi les modificacions    
que siguin necessàries tenint en compte la valoració tècnica o  el compliment del 
que disposa l'article 130 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
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Aquesta informació també està disponible a www.deltebre.cat. 

 

 

 

  

http://www.deltebre.cat/

