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Instruccions d’ús dels espais generals de l’edifici Menador 
 

Tota aquella persona, organització o entitat que desitge utilitzar les instal·lacions de 

l’edifici Menador espai cultural per a realitzar una activitat cultural o social 

(exposicions, conferències, cursos, tallers, presentacions de llibres...) ha de fer una 

sol·licitud que haurà de ser autoritzada per la Universitat Jaume I o l’Ajuntament de 

Castelló.  

 

La sol·licitud s’ha de fer enviant un correu electrònic a menador@uji.es 

 

El personal de la seu es posarà en contacte amb la persona que sol·licite per a confirmar 

la disponibilitat de l’espai i remetre l’autorització pertinent.  

 

Sol·licitud per a la realització d’activitats 
 

En la sol·licitud s’hauran d’indicar els següents aspectes sobre l’acte (conferència, taula 

redona, presentació, etcètera) que s’organitzarà:  

 

1. Títol de l’activitat.  

2. Explicació detallada de l’activitat que es vol realitzar i imatge d’aquesta per a poder 

difondre-la a través dels canals de comunicació de l’UJI i l’Ajuntament.  

3. Sala o espai on es preveu realitzar l’activitat.  

4. Data o dates en què està prevista la realització de l’activitat i horari. Si és necessari 

ampliar l’horari de l’edifici, s’haurà d’especificar en la sol·licitud. 

5. Aforament previst de persones.  

6. Material propi que es portarà per a la realització de l’activitat. 

7. Necessitat de mitjans audiovisuals: megafonia, canó, ordinador i accés a internet (en 

el cas de les aules cal gestionar un usuari temporal).  

8. Necessitats de modificació d’instal·lacions de seguretat (detecció o extinció 

d’incendis, etc.). 

9. Data i horaris previstos de muntatge i desmuntatge. 

 

Sol·licitud per a la celebració d’exposicions 
 

En el cas que l’activitat proposada siga una exposició artística, s’haurà de presentar la 

següent documentació:  

 

1. Títol de l’exposició.  

2. Sala o espai on es preveu realitzar l’activitat.  

3. Data o dates en què està prevista la realització de l’activitat i horari. Si és necessari 

ampliar l’horari de l’edifici, s’haurà d’especificar en la sol·licitud. 

4. Breu justificació del projecte expositiu, incloent-hi una sinopsi de la temàtica de la 

mostra. 

5. Imatges de la sèrie o dels objectes que formen l’exposició; fitxa tècnica de 

l’exposició: nombre de peces, característiques (dimensions), suport, metres lineals, tipus 

d’exposició, etc. 
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6. Necessitats tècniques: preses de llum, peanyes, vitrines, equip de so, audiovisuals, 

etc. 

7. Curriculum vitae professional de l’autor o autora i xicoteta biografia. 

8. Les propostes s’han de presentar en format .pdf amb les imatges incrustades o en 

un Power Point o similar. 

9. Data i horaris previstos de muntatge i desmuntatge. 

 

Nota: depenent de l’abast de l’autorització, el personal del Menador haurà d’avisar el 

personal tècnic corresponent (electricitat, climatització, audiovisuals, prevenció de 

riscos...). 

 

Muntatge de l’activitat 
 

El dia de muntatge, la persona responsable de l’organització de l’acte haurà de portar i 

mostrar al personal de vigilància i seguretat l’autorització, en la qual estaran especificats 

els detalls de l’activitat.  

 

Si per algun motiu es necessita realitzar alguna prova de muntatge, s’haurà de 

senyalitzar correctament la zona, per tal de salvaguardar la seguretat de totes les 

persones.  

 

Els horaris per a muntar o desmuntar exposicions seran a primera o última hora del dia, 

per a evitar que aquestes labors interrompen altres activitats o es produïsquen accidents. 

 

Realització de l’activitat 
 

Durant la celebració de l’activitat sol·licitada, s’han de complir les següents indicacions: 

 

1. La persona responsable de l’activitat haurà de registrar el seu nom i DNI en el full de 

control d’accessos. També ho hauran de fer les persones responsables de deixar o retirar 

material (en el cas que aquest quedara guardat per qualsevol motiu en els magatzems de 

l’edifici).  

2. La persona responsable de l’activitat també és responsable del material que es presta 

per a utilitzar en les aules: comandaments, retoladors, esborranys.  

3. S’haurà de respectar l’horari sol·licitat per a l’ús de les instal·lacions, i no es podrà 

perllongar l’activitat més enllà de l’horari de tancament.  

4. Les portes de pas interiors i les portes d’eixida de l’edifici han d’estar habilitades per 

a poder utilitzar-les. No es poden posar elements que limiten el pas de persones 

(equipament, suports d’il·luminació, taules de so, instruments per a actuacions musicals, 

etc.). El personal responsable de l’activitat vetlarà perquè aquest punt es complisca. 

5. No es permetrà un aforament de persones major que l’estipulat en la normativa per a 

cada sala. Si es preveu un aforament major, caldrà cercar una sala amb major capacitat. 

6. No es permetrà traslladar cadires ni taules d’una sala a una altra per a augmentar-ne 

la capacitat. Les sales estan dissenyades per a assegurar l’evacuació de les persones 

assistents. Si es posen cadires addicionals es poden bloquejar els recorreguts 

d’evacuació. Si és necessari moure algun moble auxiliar per al desenvolupament de 

l’activitat, s’haurà d’informar el personal de l’edifici. No es podrà pujar material a la 
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plataforma elevadora per a persones amb discapacitat.  

7. En el cas que l’activitat requerisca posar cartells o similars, aquests s’hauran de 

limitar a l’expositor exterior i a l’interior de l’edifici es podran posar amb el sistema X-

bàner. En cap cas es podran col·locar en les parets.  

8. El personal de seguretat de l’edifici tindrà una còpia de l’autorització i un telèfon de 

contacte en el cas que hi haja algun dubte. 

9. En el cas que hi haja alguna situació no prevista o d’emergència (accident, incendi, 

ordre d’evacuació de personal...), el personal responsable de l’activitat ho posarà en 

coneixement del personal de seguretat i seguirà les seues indicacions. 

10. En finalitzar l’acte, la persona, organització o entitat responsable de l’activitat haurà 

de vetlar perquè la sala o el local queda en bones condicions. També caldrà comprovar 

que les instal·lacions queden en correcte funcionament. 

 

 

Modificació o cancel·lació de la sol·licitud 
 

Si ja s’ha efectuat la reserva d’un espai del Menador, per a modificar o cancel·lar una 

petició caldrà sol·licitar-ho per escrit al personal de l’edifici enviant un correu electrònic 

a menador@uji.es 

 

 

Trasllat de l’autorització 

 

La Universitat Jaume I es compromet a traslladar aquestes instruccions a la persona 

responsable de l’activitat en el moment en què s’autoritze la cessió d’un espai 

del Menador espai cultural per a la realització de qualsevol acte. 
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