REGLAMENT D’ÚS DE LA SALA
D’ EXPOSICIONS MUNICIPAL DE SILS

1- Els sol.licitants de la Sala d’Exposicions presentaran a l’Ajuntament :
a) Instància al Registre d’entrada.
b) Projecte de l’exposició concreta amb currículum i material gràfic de l’autor.
2- Les sol.licituds seran avaluades pels serveis tècnics de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament,
que proposaran l’acceptació o denegació de la sol.licitud, en funció del seu criteri artístic, de
la idoneïtat de la proposta, del calendari previst i de la disponibilitat de l’espai, així com,
indicaran les condicions especials que siguin adients a cada cas, o bé, proposaran
alternatives.
Serà la Comissió de Govern l'òrgan competent per autoritzar l'exposició.
3- Per a la selecció es valorarà preferentment la qualitat artística de l’obra, per bé que també es
considerarà la procedència i característiques locals de l’artista i la seva obra.
4- El període d’exhibició normal serà de 15 dies. L’expositor es compromet a muntar
l’exposició en els dos dies immediatament anteriors a la data d’inauguració, i a desmuntar el
dia següent a la data de clausura de l’exposició.
5- El muntatge i desmuntatge es farà els dies assenyalats i l’exhibidor es posarà en contacte amb
l’Ajuntament per concretar les hores.
6- El preu públic per la utilització de la Sala ve fixat per les ordenances vigents, per bé que
esmentat pagament es podrà substituir per la donació d’una de les obres exposades, prèvia
conformitat de l’Ajuntament.
7- Atenent a l’interès públic, excepcionalment, i previ informe motivat dels serveis
tècnics de l’Àrea de Cultura, l’alcalde podrà eximir a l’expositor del pagament de l’import en
efectiu –o bé de la donació d’una obra– per a la utilització de la Sala, previst en l’article
anterior.
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8- El pagament del preu públic dóna dret a l’edició i difusió, a càrrec de l’Ajuntament, de
fulletons publicitaris de l’exposició. Les exposicions que hagin estat eximides d’aquest
pagament, l’Ajuntament es reserva el dret d’editar i difondre l’esmentada publicitat.
9- No es permetrà la venda pública de les obres exposades durant el període d’exhibició, ni
qualsevol mena de signes acompanyant les obres, que tinguin un significat comercial.
10- L’Ajuntament es reserva el dret de proposar a l’artista la permuta de la data d’exhibició
atorgada, si, per raons d’urgència, es veu obligat a fer ús de la Sala.
11- Els exposants als quals s’atorgui el dret d’utilitzar les instal.lacions per a realitzar-hi
exposicions tindran, a més de les especials que en cada cas s’estableixin, les obligacions
següents:
a) Totes aquelles que es derivin d’acords dels òrgans municipals competents.
b) Conservar en bon estat les instal.lacions utilitzades.
c) Abonar l’import dels danys que puguin ocasionar-se en els béns objecte
d’utilització, dels quals l’exposant en serà totalment responsable i l’Ajuntament
podrà exigir amb aquesta finalitat les garanties necessàries.
d) No utilitzar les instal.lacions per a finalitats diferents a l’exposició o a les
establertes en l’autorització.
e) Complir estrictament els horaris d’utilització establerts o concedits.
12- Les possibles interpretacions o situacions no contemplades en les presents normes seran
resoltes a criteri de l’Ajuntament de Sils.

DILIGÈNCIA:
Per fer constar que aquest Reglament va ser aprovat pel
Ple ordinari de la Corporació del dia 28-març-2000.

Juan Antonio González Blanco,
El secretari-interventor.
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