
 
 

 
   Condicions generals que regeixen el préstec d'exposicions itinerants 
 
   La petició s’haurà de fer directament i per escrit al Museu de les Terres de l’Ebre, amb un mínim de 60 

dies d’antelació. Per això, caldrà trametre aq uest formulari degudament compl imentat, especificant 
clarament les dades d el peticionari, així com les dates i el llo c on s’ha d’in stal·lar. En cas que 
transcorreguts 30 dies no s'hagi produït la resolució per escrit, la cessió s'entendrà com a desestimada. 

 
 La persona que representa l'entit at peticionària o el personal  tècnic en qui delegui l'entitat és la res-
   ponsable de realitzar  qualsevol  gestió i  actuació relativa a la petició,   al préstec o  a la seva  devolució 
   davant del Museu; en  cap cas  ho poden  fer altres persones  a títol individual.  El préstec de les exposi-

      cions haurà de ser  autoritzat mitjançant resolució per escrit i,  en cas d'aprovarse,  ho serà d'acord amb
      les condicions següents: 
 
      a) La cessió, per part del Museu de les Terres de l’Ebre, es realitzarà sempre  que l’activitat estigui 

      disponible (lliure de transport, exhibició i muntatge o desmuntatge en un altre lloc). Un cop signada la 
      resolució d'autorització, no es pod en fer canv is en les d ates, els te rminis, i a ltres condicions del 
      préstec. 

 
      b) Un cop autoritzada, la realització  de cada activitat serà a criteri de l' entitat peticionària, la q ual serà 

      responsable de la seva organització, sempre respectant les condicions del punt  anterior. El Museu 
      prestarà la seva col· laboració als efectes oportuns, mitjançant la cessió  de l’exposició i 
      l'assessorament que correspongui.  

 
      c) Tant l’anada com la tornada, serà per compte i responsabilitat de l’entitat peticionària. Es farà els dies 

      acordats i amb l’antelació suficient respecte a la inauguració, mitjançant un vehicle que reuneixi les 
      condicions adequades. La devolució no podrà excedir els cinc dies hàbils des de la data de finalització 
      de l'activitat que figuri en l'autorització.  

 
      d) El muntatge es farà  amb l’antelació suf icient respecte a la inaug uració i dev olució, mitjançant el 

      personal acordat prèviament entre el peticionari i el Museu de les Terres de l'Ebre.  
 
      e) En cas que en la resolució e s fixi que aquests treballs seran a càrrec del person al del Museu de les 

      Terres de l'Ebre, caldrà per part de l'entitat peticionària complir les següents condicions: 
      - Els materials ced its per a cada activitat seran traslladats per l’entitat fins a la sala d’exposicions que 

      estarà degudament condicionada, de forma que el persona l del Museu de les Terres de l'Ebre podrà 
      iniciar el muntatge sense haver de realitzar cap trasllat previ. 

      - L’entitat haurà de cedir, els dies acordats, un operari que col·labori en el muntatge i en el desmuntatge 
      de l’exposició, adaptant-se a la disponibilitat horària del personal del Museu de les Terres de l'Ebre.  

 
      f) La dif usió i pub licitat de l’exposició serà  a càrrec de l'entitat peticionària, i en ella es farà constar 

      sempre al Museu de les Terres de l’Ebre en l’organització conjunta de l’activitat, qualsevol que sigui el 
      suport o mitjà en el que es realitzi la difusió i publicitat. 

       
      g) Durant l’horari públic d’obertura de l’exposició, l'entitat organitzadora haurà de disposar d'una persona 

      que s’encarregui de la vigilància de la matei xa. Aquesta persona s’ocuparà de la seguretat de 
      l'exposició i del control dels visitants, i haurà d’omplir un full amb l’estadística dels visitants. 

 
      h) El peticionari es farà responsa ble de la seguretat i bona conser vació dels elements cedits fins a  

      retornar-los al Museu de les Terres de l'Ebre. Es farà tant a l’anada com a la tornada una acta d e 
      comprovació, i en cas de pèrdua o desperfecte dels béns o materials cedits, el peticionari assumirà el 
      cost derivat de la seva reposició  o arranjament. En e l material cedit no es podrà realitzar cap 
      manipulació que n'alteri les característiques originals. 

 
      i) En el cas que així s'indiqui en l'autorització, el peticionari haurà de contractar l'assegurança pertinent a 

      favor dels Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre. 
 
      j) 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.  



Sol·licitud per al préstec d'exposicions itinerants 
 

En/ Na --                                                                         , amb domicili a  -- 

carrer  --                                                                                                             número  --                          , 

telèfon  --                                        ,amb DNI número --                               que actuo en representació de  

 -- 

 

EXPOSO:  

Que, donat l'interès que té l'entitat en organitzar i exhibir l'exposició del Museu de les Terres d e l'Ebre, 

titulada --  

durant el període comprès entre el dia  --                                           i el dia  --                                       

Per la qual cosa, l’entitat que represento  --                                                                                                 , 

amb el propòsit d’organitzar l’activitat a dalt esmentada en la seva localitat, es compromet a complir les 

Condicions generals que regeixen el préstec d'activitats itinerants i totes aquelles que puguin requerir-se 

per al normal desenvolupament de l'activitat. 

Per això us,  

 

DEMANO: 

Que em concediu en préstec l'exposició esmentada. 

 

Amposta, --       d' --                                        de 20 -- 
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Texto escrito a máquina
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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