
 
 
Condicions generals per utilitzar el vestíbul: 
 
La utilització del vestíbul haurà de ser autoritzada mitjançant resolució per escrit i, en cas d’aprovar-se,
ho serà d’acord amb les condicions següents:  
 
a) L’ús autoritzat del vestíbul implica la possibilitat d’emprar la infraestructura del Consorci del Museu 
detallada en l’autorització. El Museu ha d’autoritzar expressament la instal·lació de materials aliens, així 
com la disposició i l’ocupació del vestíbul, atesa la importància d’aquest espai com a entrada principal 
del Museu.    
 
b) L’autorització no significa, en cap cas, una relació de dependència de la persona autoritzada amb el 
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, als efectes de l’article 22 del Codi penal.    
 
c) El vestíbul és un espai no vigilat, és per això que el Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, pel 
simple fet de l’autorització de l’ús del vestíbul no respon dels desperfectes que el públic pugui ocasionar 
en els materials exposats, ni dels generats per incendi, robatori o qualsevol altre sinistre.    
 
d) La direcció del Museu pot suspendre l’exposició o acte que s’hi celebri en cas d’apreciar un risc 
imminent de perill per a l’immoble o el seu contingut.    
 
e) Cap acte pot depassar l’aforament de l’espai.    
 
f) Els organitzadors de l’exposició o acte hauran de respondre personalment davant el Consorci del Museu 
de les Terres de l’Ebre dels desperfectes ocasionats amb motiu del muntatge, desmuntatge o l’activitat 
en el període en què aquesta resti oberta al públic.    
 
g) El Museu de les Terres de l’Ebre podrà difondre informació i imatges de la col•laboració prestada en 
qualsevol dels seus mitjans de difusió.    
 
h) La persona peticionària en representació de l’entitat (o quan es tracti de l’ajuntament d’Amposta, l
a persona en la que aquest ens delegui), serà la interlocutora amb el Consorci del Museu de les Terres 
de l’Ebre per qualsevol assumpte o modificació, i es personarà al Museu el dia de l’acte o per qualsevol 
qüestió motivada per l’entitat peticionària o per tercers relativa a l’acte o a la seva preparació.    
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Sol·licitud per utilitzar la sala d’actes, l’aula oberta o el vestíbul 
 
                                                                                            , amb domicili a  
carrer,                                                                                                              número,  
telèfon                                       amb DNI número                           , que actuo en nom propi o en 
representació de (1)

 
E X P O S O: 
Que necessito utilitzar l’espai: 
Sala d’actes                                 Aula oberta                                  Vestíbul                           
 
del Museu de les Terres de l’Ebre per tal de realitzar-hi (2)

 
 
que constarà de (3) (en cas de manca d’espai podeu adjuntar document annex)  
 
 
 
durant els dies                                                            , de                          h a                         h, per a la 
qual és necessària la utilització del material del Museu següent: (4) (en cas de manca d’espai podeu 
adjuntar document annex)  
 
 
 
 
 Per això us,   
 
D E M A N O: 
 
Que m’autoritzeu utilitzar l’espai sol·licitat i el material durant el període indicat. Em comprometo a 
acceptar i complir les condicions que exigeix el Museu.  
 
 
 
Amposta,         d'                                         de 20
 
 
 
GERENT DEL CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE 
AMPOSTA 
 
(1) Ompliu-lo només en cas de ser representant d’un tercer. 
(2) Indiqueu la denominació de l’activitat. 
(3) Descripció detallada de l’activitat. 
(4) Detall dels materials que es sol·liciten. 
DOC 1A 
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CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE és el Responsable del tractament de els seus dades personals i us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i gestionar les sol•licituds rebudes (en base a una relació contractual, obligació legal o interès legítim) i conservar-les durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia. No es comunicaran les dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Així mateix, se us informa que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-vos a CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE a Gran Capità, 34 - 43870 Amposta (Tarragona). E-mail: info@museuterresebre.cat i el de reclamació a www.aepd.es.
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