REGLAMENT D’ÚS DELS ESPAIS DE L’ECOMUSEUFARINERA PER A ACTIVITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE
Sol·licitud de l’espai:
La sol·licitud de l’espai s’ha de formalitzar a través d’una instància adreçada a
l’ajuntament de Castelló d’Empúries. Aquesta instància també es pot omplir
telemàticament a la pàgina web de l’ajuntament: www.castello.cat
En la instància caldrà especificar les dades de la persona o entitat sol·licitant, s’hi
haurà de descriure l’activitat que s’hi vol desenvolupar, les dates d’aquesta i els
espais que es sol·liciten, a més d’altres necessitats que l’activitat pugui requerir.
Tipologia de les activitats:
Es podran sol·licitar els espais de l’Ecomuseu-Farinera per tal de desenvolupar-hi
activitats de caràcter cultural, formatiu, social o col·laboratiu. No es permetran
activitats que tinguin un contingut contrari a la funció del museu o bé que es
puguin considerar ofensives.
El museu es reservarà el dret a declinar una sol·licitud si es considera que el
contingut d’aquesta no assoleix uns estàndards de qualitat acceptables.
El museu no es fa responsable de les opinions expressades per tercers en el
marc del desenvolupament de les activitats per a les quals ha estat cedit l’espai
del museu.
Durada de les activitats:
El període de cessió dels espais no podrà ser superior a un mes consecutiu. En el
cas que, per especial interès, es considerés convenient augmentar-ne la durada,
es consensuaria amb el museu.
Condicions del sol·licitant:
En tots els casos
1. L’activitat no ha de suposar cap cost afegit ni per a l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries ni per a l’Ecomuseu-Farinera. En el cas que l’activitat impliqui
despeses extres de personal o d’altra índole, aquestes es podran repercutir en el
sol·licitant.
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2. El sol·licitant es farà càrrec de la difusió de l’activitat. En el material de difusió
hi han de constar com a col·laboradors l’Ecomuseu-Farinera i l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries, a tal efecte s’incorporaran els logotips de l’EcomuseuFarinera i de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (els facilitarà l’EcomuseuFarinera, que donarà també el vist-i-plau al material de difusió abans de la seva
impressió).
3. El material de difusió de l’activitat haurà d’estar sempre en català, sens
perjudici de que es puguin utilitzar altres llengües.
4. El sol·licitant lliurarà a l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries una còpia
de tot el material imprès sobre l’activitat (cartell, invitacions, catàlegs,
llibres,...).
5. En cap cas, l’activitat organitzada podrà interferir el normal funcionament del
museu. S’ha de deixar pas lliure i còmode als usuaris del museu tant a l’accés
principal, com a la botiga i a les sortides d’emergència. El sol·licitant respondrà
per possibles disfuncions o problemes que es puguin causar derivades de
l’activitat.
6. El sol·licitant ocuparà exclusivament l’espai que es cedeix. El mobiliari
instal·lat no es pot moure sense el consentiment del museu.
7. El sol·licitant es farà càrrec dels desperfectes en el mobiliari o instal·lacions del
museu, que es produeixin com a conseqüència de l’activitat.
8. El sol·licitant signarà un document exonerant tant l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries com l’Ecomuseu-Farinera de qualsevol dany, desperfecte o robatori
que els materials dipositats a l’Ecomuseu-Farinera durant el període que duri
l’activitat poguessin patir. Si s’escau, serà el sol·licitant qui contracti una pòlissa
d’assegurança al seu càrrec.
En el cas d’exposicions
9. El sol·licitant es farà càrrec del muntatge i del desmuntatge de l’exposició, així
com del material que sigui necessari i del qual el museu no disposi. En cap cas es
podran fer forats a les parets ni realitzar cap modificació sobre els espais que
quedi com a definitiva. Les feines de muntatge i desmuntatge s’hauran de fer en
horari del museu, en cas que sigui necessari fer-ho fora d’aquests horaris caldrà
convenir-ho amb la direcció de l’ens. Caldrà comunicar els horaris de muntatge i
desmuntatge, que no han d’interferir en l’activitat de l’ecomuseu.
10.L’Ecomuseu-Farinera donarà el vist-i-plau a la proposta d’instal·lació.
11.El sol·licitant assumeix tota responsabilitat sobre el trasllat, muntatge,
exposició i desmuntatge dels materials expositius.
12.En el cas que es vulgui fer inauguració, s’haurà de consensuar amb la direcció
del museu la data i la hora d’aquesta.
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13.El sol·licitant podrà organitzar un piscolabis per a la inauguració de l’acte, si
ho considera oportú, a càrrec seu. Aquest s’haurà de fer en l’espai que el museu
autoritzi. El dia de la inauguració el sol·licitant pot fer un parlament o portar un
ponent per presentar l’acte.
14.En el cas d’exposicions amb obra artística, es sol·licitarà a l’autor la donació
d’una peça per al fons del museu, la qual haurà d’estar vinculada amb la
temàtica del museu. Pel que fa a la resta d’exposicions, s’avaluarà en cada cas el
tipus de cessions que es faran per al fons del museu. El sol·licitant presentarà
tres propostes de cessió, sobre les que el museu seleccionarà aquella que passi a
formar part del seu fons.
15.Es sol·licitarà que el sol·licitant ofereixi una visita guiada gratuïta a l’exposició
pel públic en general.
En activitats de caràcter formatiu, espectacles, reunions, etc:
16.El museu prepararà els espais per tal que s’hi pugui desenvolupar l’activitat
sol·licitada, sempre i quan disposi dels mitjans propis per fer-ho.
17.En funció de cada activitat, s’acordarà amb el sol·licitant el tipus de
contraprestació no econòmica que aquest pot oferir al museu.
18.Sempre que l’activitat ho permeti, es demanarà al sol·licitant una acció
adreçada a la posta en comú amb el públic del museu.
Participació de l’Ecomuseu-Farinera
1. El museu difondrà l’acte a través dels seus mitjans:
• Pàgina web i xarxes socials: publicació de la informació de l’activitat que ens
sigui facilitada pel sol·licitant. En el cas de les exposicions, també s’incorporarà el
cartell i el currículum de la persona que exposa.
• Nota de premsa: difusió de la nota de premsa a la pàgina web del museu i a la
resta de mitjans de comunicació a través del SETAC.
• Distribució a través del mailing electrònic del museu.
• Cartells. El museu necessitarà un mínim de 60 cartells impresos en mida A4
que penjarà a l’entrada del museu i distribuirà per Castelló d’Empúries i
Empuriabrava. Aquests cartells s’han de tenir com a mínim 15 dies abans de
l’inici de l’activitat.
2. També facilitarà els logotips que s’han d’incorporar al disseny del material
imprès. En cas que el sol·licitant ho sol·liciti, des del museu es col·laborarà en
aquesta tasca.
3. Facilitarà els mitjans que té al seu abast per a la distribució de la il·luminació i
per al muntatge de l’acte inaugural. El material que es requereixi per a la
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realització de l’activitat que es demana al museu haurà de constar en la instància
de sol·licitud.
4. S’ocuparà, amb els mitjans disponibles, de la distribució de la il·luminació de
les exposicions per tal que la sala quedi degudament il·luminada per l’activitat.
5. En ser una activitat que es realitza en els espais del museu, quedarà inclosa
en les mesures de seguretat pròpies d’aquest: controls mediambientals, càmeres
de seguretat, alarmes antiintrusos i alarmes antiincendis.
6. S’ocuparà del control d’accés a l’activitat sempre i quan aquesta es realitzi
dins dels horaris d’obertura del museu. Si fos necessari realitzar l’activitat fora
dels horaris habituals, s’acordarà amb el sol·licitant la manera de resoldre-ho.
7. L’accés al museu serà gratuït per als usuaris que accedeixin exclusivament a
l’activitat. Les persones que desitgin visitar el conjunt de l’Ecomuseu-Farinera
hauran de pagar l’entrada del museu per poder accedir a la sala d’exposició
permanent.
Castelló d’Empúries, 20 de novembre de 2017
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