Condicions per a la utilització dels espais de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi i per a l’obtenció d’imatges
Seran objecte de consideració les peticions basades en activitats culturals, educatives, científiques o
patrimonials afins als objectius de l’entitat i excepcionalment en altres activitats, la repercussió i
difusió de les quals es considerin adequades i d’interès per a la institució.
Totes les sol·licituds estaran supeditades a les condicions tècniques i històriques de l’edifici i tenint
en compte el funcionament i els horaris habituals de la institució.
Totes les activitats previstes hauran de contemplar les següents condicions:
- No es podrà canviar ni modificar en cap cas l’estructura de presentació museogràfica establerta
en cada espai.
- Les activitats no podran contemplar aspectes tècnics d’espectacles o infraestructura que posin en
perill o siguin un risc per a l’equipament, les seves instal·lacions o serveis, les obres d’art i la seva
presentació museogràfica.
- Els aforaments màxims per a actes realitzats als espais són:
- Saló principal (saló d’actes): 125 persones.
- Sala de Juntes: 35 persones.
- Totes les activitats previstes disposaran de l’equip humà necessari que asseguri el
desenvolupament correcte de les tasques de muntatge, realització i desmuntatge de la
infraestructura o elements tècnics utilitzats, així com del control d’accessos i atenció al públic,
que serà assumit pels usuaris o organitzadors.
- La utilització del subministrament elèctric restarà limitat a les potències de què disposa
l’Acadèmia. Es consultarà abans amb els tècnics de la Casa Llotja de Mar.
- Les tarifes per a la utilització dels espais no inclouen les despeses que es puguin generar per
vigilància o consergeria fora de l’horari habitual de la institució (de dilluns a divendres, de 10 a 14
h.).
- Els beneficiaris s’han de fer càrrec de la neteja de l’espai cedit.
- L’entitat sol·licitant assumirà i respondrà per tots els danys i perjudicis, materials, personals i
morals derivats de la celebració de l’acte, de les feines de muntatge i/o de desmuntatge o de

qualsevol altre acte que li sigui imputable, restant l'Acadèmia exonerada de tota responsabilitat al
respecte. A aquest efecte, i segons l’activitat sol·licitada, l’Acadèmia decidirà si el peticionari
haurà de contractar al seu càrrec una assegurança de Responsabilitat Civil, per un import de
40.000 € per dia, designant com a beneficiari i en cas de sinistre la Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi, per cobrir el pagament de les indemnitzacions que li poguessin
correspondre a ella o als seus representats, treballadors i convidats assistents, com a civilment
responsables, pels danys a persones o béns, derivats del funcionament de l’acte. En aquest cas,
l’usuari haurà de lliurar a l’Acadèmia el certificat de vigència de l’assegurança de responsabilitat
civil abans de la realització de l’activitat sol·licitada. De la mateixa manera el sol·licitant respondrà
sempre dels desperfectes d’import superior a la quantitat assegurada.
- Totes les sol·licituds hauran de fer constar la durada estimada de l’acte que ha d’incloure el temps
necessari per a la preparació, muntatge i desmuntatge del mateix.
Tarifa:
Preu hora per la utilització de les sales de l’Acadèmia: ............................................................................ 300€
Si el motiu de la utilització dels espais és realitzar fotografies o filmacions, aquesta tarifa
s’incrementarà un 10%, en concepte de drets de reproducció de les imatges filmades o
fotografiades.
Per decisió de la Junta de Govern, es podrà bonificar un 50% de l’import previst per a la utilització,
fotografia i filmació d’espais a les entitats sense ànim de lucre en actes o activitats no lucratives, així
com als col·lectius organitzats i a les persones físiques que programin activitats no lucratives.
Estaran exempts de pagament, prèvia decisió de la Junta de Govern, els membres de la RACBASJ,
així com els de totes les Reials Acadèmies catalanes, i els subjectes passius que realitzin actes o
activitats en col·laboració amb la institució.
En cas de publicació o difusió pública de fotografies o filmacions obtingudes a la RACBASJ, s’haurà
de fer constar necessàriament la procedència de les imatges (Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi) i lliurar gratuïtament un exemplar o còpia del treball realitzat per a la utilitat i l’augment
del fons documental de la RACBASJ.
Quan la utilització d’espais a la institució causi destrucció d’elements o el deteriorament del local,
l’usuari estarà obligat, amb independència del pagament de la tarifa que correspongui, al
reintegrament de l’import total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació.

Utilització dels espais de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Sol·licitud i acceptació de les condicions
Entitat o persona sol·licitant:
Data i motiu de la sol·licitud:
Espais sol·licitats:
Dates i horaris de l’activitat:
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms:
Càrrec:
Entitat:
DNI/NIF:
Adreça:
Telèfon:

Fax:

Correu electrònic:
[A omplir per la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi]

Requereix assegurança
El sol·licitant haurà de lliurar a l’Acadèmia el certificat de vigència de l’assegurança de responsabilitat civil
abans de la realització de l’activitat.
No requereix assegurança
El sol·licitant accepta les condicions establertes per aquesta corporació per a la utilització dels seus espais. En cas
de publicació o difusió pública de fotografies o filmacions obtingudes a la RACBASJ, s’haurà de fer constar
necessàriament la procedència de les imatges (Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi) al costat o al
peu de cada imatge publicada, o als crèdits en cas d’audiovisual.
La RACBASJ dóna la seva autorització per a la realització de l’activitat sol·licitada.

Data d’autorització................................

Signatura del sol·licitant

Per la Reial Acadèmia (Signatura i segell)

PRESSUPOST

Utilització dels espais de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Tipus d’activitat:
Entitat o persona sol·licitant:
Dates i horaris:
Pressupost activitat: .......................................................................................................................

€

Complement: ...................................................................................................................................

€

Altres: ................................................................................................................................................

€

Total ......................................................

€

Acceptació del pressupost

Signatura

Data

Preu hora per la utilització de les sales de l’Acadèmia: ............................................................................................................. 300€
-

Si el motiu de la utilització dels espais és realitzar fotografies o filmacions, aquesta tarifa s’incrementarà un 10%,
en concepte de drets de reproducció de les imatges filmades o fotografiades.

Relatiu al pagament, s’ha d’efectuar amb antelació al desenvolupament de l’activitat i es pot realitzar en
efectiu, taló o transferència bancària al següent número de compte: La Caixa: 2100 3018 54 2500001058.

