
 
 
 
Condicions generals que regeixen la realització de tasques de conservació-preventiva del 
SAM de les Terres de l'Ebre  
 

La petició s’haurà de fer directament i per escrit al Museu de les Terres de l’Ebre. Per això, 
caldrà trametre aquest formulari degudament complimentat, especificant clarament les dades 
del peticionari, així com el tipus i característiques del fons i la justificació de la intervenció. En 
cas que transcorreguts 30 dies no s'hagi produït la resposta per escrit, la cessió s'entendrà 
com a desestimada. 
 
La persona que representa l'entitat peticionària o el personal tècnic en qui delegui l'entitat serà 
la responsable de realitzar qualsevol gestió i actuació relativa a la petició de les tasques de 
conservació-preventiva; en cap cas ho poden fer altres persones a títol individual. 
 
Desprès d'haver estat tramitada la sol·licitud, i de forma prèvia a la resolució, es realitzarà una 
visita al museu o centre per part dels tècnics del SAM per a fer una primera inspecció i 
avaluació de l'abast de les feines a realitzar.  
 
Les tasques a realitzar o, si s’escau, el trasllat i recepció dels objectes per a ser intervinguts, 
hauran de ser autoritzats mitjançant resolució per escrit i, en cas d'aprovar-se, ho seran 
d'acord amb les condicions següents: 
 

a) Des del SAM es realitzarà un informe preliminar, i es planificarà el període en que es farà la 
intervenció, les condicions del trasllat, si s’escau, els procediments i l'abast de les actuacions a 
realitzar.  El cost dels treballs  seran avaluats  abans de cada actuació, i des del SAM s'emetrà

                  un pressupost indicant si estan coberts en el marc de l'encomanda anual que realitza el Depar-
                                                       tament de Cultura o no.

 
                                                                                b) El  peticionari  haurà de signar l'acceptació i conformitat amb els temes i condicions fixats en
                                                                                   l'informe abans que el SAM pugui procedir a la realització dels treballs previstos.

 
                                                                                   c) Des del SAM, es realitzarà una proposta de les accions a realitzar en el mateix museu o 

                                                                                   centre d'aquelles feines o mesures indispensables per a garantir la conservació dels objectes 
                                                                                   en les pròpies sales d'exposició i/o de reserva. Aquestes mesures correctores, hauran de ser 
                                                                                   observades i aplicades pel museu o centre patrimonial. L'incompliment manifest de les 
                                                                                   mateixes podria ser motiu suficient per denegar futures intervencions.  

 
                                                                                  d) El trasllat dels objectes, en cas que s’hagin d’intervenir fora del propi equipament, serà a 

                                                                                   càrrec del museu o centre patrimonial peticionari. Per a realitzar-lo, s'acordarà el dia entre 
                                                                                   ambdues institucions.  

 
                                                                                  e) Un cop els treballs finalitzin, s'avisarà al museu o centre peticionari de l'acabament dels 

                                                                                   esmentats treballs i es fixarà la data de la recollida.  
 
                                                                                  f) Sempre que es consideri necessari, per part del SAM i per criteris de conservació, es podran 

                                                                                  avançar davant de la resta de treballs altres encàrrecs que per urgència així ho requereixin. 
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Sol·licitud per al servei de conservació-preventiva del SAM de les Terres de l'Ebre 
 
En/ Na  __                                                                        , amb domicili a  __ 

carrer  __                                                                                                         número   __ 

telèfon  __                                  amb DNI número  __                      que actua en representació 

del museu/ centre patrimonial  

 __  

  

 

 

EXPOSO:  

Que, atès l'estat de conservació que presenten els béns culturals mobles (relació i descripció general 

dels mateixos i en cas que no hi hagi suficient espai, afegiu un document annex)  

 __ 

 

del fons de l'esmentat centre, que es troben actualment (indicar ubicació, exposició o sala de reserva, 

etc)  

 _ 

 _ 

 _ 

 _ 

 

i davant de la necessitat de (indicar la justificació)  

 _ 

 _ 

 _   

DEMANO:  

Que es puguin realitzar per part del SAM els corresponents de conservació-preventiva.  

 

Amposta,  __ d'  _______________ de 20 _ 

 

 

GERENT DEL MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE  

AMPOSTA  
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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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