BASES D’ÚS INTERN PER REGULAR LA SALA D’EXPOSICIONS DEL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té una sala d’exposicions de 40m2 per
poder exposar obres de caràcter interdisciplinar i mostrar-les al públic.
1-Les obres exposades no estan a la venda atès que aquesta sala no té el
caràcter de galeria sinó de mostra.
2-El muntatge de l’exposició es farà de dilluns a divendres de 8 a 15 h. No es
pot intervenir en cap infraestructura de la sala, és a dir, no es poden fer forats
ni a les parets ni al terra. No es pot utilitzar cap tipus de pega d’enganxar que
deixi senyals a les parets i evidentment no es pot alterar el color en què està
pintada. En cas de posar-hi instal·lacions o altre tipus de presentacions s’ha de
salvaguardar l’estructura de la sala perquè una vegada desmuntades no hagin
malmès l’espai.
3- En les exposicions que no siguin de producció pròpia, el transport,
l’assegurança, el muntatge i el desmuntatge van a càrrec de l’artista o de la
persona o institució responsables de l’exposició.
4- El dia de la inauguració, si l’artista vol oferir un vi d’honor, una copa de cava
o un refrigeri anirà el seu càrrec.
5- La difusió a la premsa de l’exposició va a càrrec del gabinet de premsa del
Consell Comarcal. En el cas que també ho facin els organitzadors o artistes cal
fer constar el logo del Consell Comarcal en tot el material de difusió i publicitat.
6- Les invitacions les fa i les envia el Consell Comarcal de l’Alt Empordà via
mail. En cas que les facin els artistes o organitzadors, cal que consti el logo del
Consell com a col·laborador. Així com a la difusió que es faci de l’exposició ha
de constar-hi el logo del Consell Comarcal de l’Alt Empordà sigui en el suport
que sigui.
7- El Consell Comarcal de l’Alt Empordà produeix o participa en el catàleg quan
és una producció pròpia o és un encàrrec institucional. En qualsevol altre cas,
si es fa catàleg, aquest, va a càrrec del responsable de l’exposició.
8- La durada de les exposicions serà d’un mínim de 15 dies i un màxim de 30.
9- El Consell Comarcal no cobrarà cap taxa per la utilització de la sala. L’artista
ha de deixar una peça per al fons d’art del Consell Comarcal.
10- Les dates de la sol·licitud d’exposició estaran condicionades amb les dates
lliures. S’ha de sol·licitar com a mínim un mes abans.
11- S’omplirà una sol·licitud de dates d’exposició amb la qual s’adjuntarà un
CV i una vegada s’hagi comprovat que compleixin les bases es contestarà, i si
ha algun dubte el Servei de Cultura ho consultarà a Presidència.
12- En el moment d'estimar positivament l'exposició. L'interessat haurà de
dipositar la fiança segons ordenances fiscals aprovades que diuen:
Ús privatiu Sala d'actes, exposicions i de formació
“Tanmateix, l'ús d'aquestes sales comportarà el dipòsit d'una fiança de 100,00€
per fer front als possibles danys realitzats durant el seu ús per causa
intencionada o de manca de diligència per part dels usuaris front als possibles

danys realitzats durant el seu ús per causa intencionada o de manca de
diligència per part dels usuaris. Aquesta fiança serà retornada un cop finalitzat
l'ús privatiu sense incidències.
Atenent al fet que la sala d'exposicions s'utilitza per a fomentar la creació
artística dels joves de la comarca, la fiança a dipositar en cas que els
expositors siguin menors de 30 anys, serà del 50% de l'import total.”
13- El fet de realitzar l’exposició implica el compliment i l’acceptació d’aquestes
bases.
Criteris d’utilització de la sala i línies a seguir a l’hora de cedir-la per a
exposicions:
1- produccions pròpies
2- produccions pedagògiques o d’escoles d’ensenyament reglat de la comarca
3- exposicions itinerants produïdes per institucions o entitats de caràcter
territorial
4- produccions individuals d’artistes joves fins a 35/40 anys. A partir d’aquesta
edat, i si no són professionals de les arts plàstiques, ho faran de manera
col·lectiva.
5- produccions d’art contemporani
6- produccions col·lectives
7- produccions de caràcter social per ajudar a potenciar col·lectius en dificultat.
Sobre qualsevol altre concepte o proposta no contemplat en aquestes bases,
serà el president del Consell Comarcal qui decideixi si és factible.
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