
 
 
Condicions generals per al préstec dels béns patrimonials mobles: 
 
Les sol·licituds s’han de presentar amb una antelació prèvia de quinze dies al de la data en què
es desitgi retirar els béns objecte de  préstec.  En el cas que la petició no sigui resolta de  forma
expressa en el termini de set dies, aquesta es considerarà denegada.
 
En el  cas  que de  l’autorització  s’esdevingui el  pagament d’un preu  públic, aquest s’haurà de
pagar, com a mínim, 5 dies abans de procedir a l’ús autoritzat.
 
El  préstec   dels béns  patrimonials  mobles  haurà  de  ser  autoritzat mitjançant  resolució  per
escrit i, en cas d’aprovar-se, ho serà d’acord amb les condicions següents:
 
a) La persona que representa l’entitat peticionària o el  personal  propi en qui delegui l’entitat és 
la responsable 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 particulars a títol individual.
 
b) La persona peticionària  ha  d’assumir la responsabilitat  de la  seguretat  i bona  conservació
dels  béns  prestats  des del  moment  de  la  sortida  fins  que  no es  retornin  al Museu.  En  el
material cedit no es  pot realitzar cap  manipulació que n’alteri les  característiques originals.  En
el cas que així s’indiqui  en l’autorització,  ha de contractar  l’assegurança  pertinent a  favor  del
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre.
 
c) La persona  peticionària  ha  d’assumir el  cost  derivat de  la  reposició  o arranjament  del bé
objecte de préstec, en cas de pèrdua o desperfecte.
 
d) Un cop signada la resolució d’autorització, no es poden  fer canvis per substituir o  ampliar  la
petició de béns patrimonials en préstec.
 
e) En la  difusió pública  de l’activitat  organitzada,  la persona  peticionària  ha de  fer constar la
col·laboració del  Consorci del  Museu de les  Terres de l’Ebre,  qualsevol  que sigui el  suport o
mitjà en què es realitzi.
 
f) El transport dels béns objecte del préstec seran a càrrec  de la persona peticionària.  Aquesta
ha  d’acordar  prèviament  i de forma  conjunta  amb el  Museu de les Terres de l’Ebre les dates
de recollida i retorn dels materials cedits.  La devolució  no pot  excedir  cinc dies  hàbils  des de
la data de finalització de l’activitat que figuri en l’autorització.
 
g) En la resolució és fixarà el  preu públic a  pagar pels peticionaris, preu  que s’haurà  d’abonar
abans de la retirada dels béns objectes de préstec.   
 
h) 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.  
 
 
Ordenança fiscal núm. 2:  preu  públic  per utilitzar béns  patrimonials mobles  del Museu
de les Terres de l’Ebre
 
- Préstec de béns patrimonials mobles, per cada període de 15 dies o fracció                 60,00 €
 
Resten exemptes les entitats  consorciades,  els museus registrats de  les Terres de l’Ebre  i les
entitats públiques beneficiàries del programa Museu de Suport Territorial.   
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Sol·licitud per al préstec dels béns patrimonials mobles 
 
                ___                                                                   , 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, per tal de (en cas de manca d'espai podeu adjuntar document annex)
 
 
 
 
 
requereixo els béns patrimonials mobles del Museu de les Terres de l'Ebre següents: 
(en cas de manca d'espai podeu adjuntar document annex) 

 
 
 
durant el període comprès entre el dia                                              i el dia                                              . 
 
 
 
Que els béns esmentats s’han de traslladar a                                                          en la forma següent:  
  
 
Per això us,    
 
D E M A N O:   
 
Que em concediu en préstec els béns esmentats.   
 
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.
 
DOC 6A 

TEC01
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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