SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
Cultura

Sol·licitud Exposicions Itinerants
Sr/Sra ................................................................................................................. , com
a alcalde/essa de l’Ajuntament de/d’ ............................................................................
EXPOSA
Que coneix el servei cultural d’exposicions itinerants de la Diputació de Tarragona, i
les condicions generals de cessió d’obres d’art en qualitat de préstec en comodat i
que aquest Ajuntament, disposa d’un equipament cultural per a la realització
d’exposicions, és per això que
DEMANA
Que li sigui concedida en qualitat de préstec en comodat, l’exposició següent:
Nom de l’exposició : .................................................................................................

dd/mm/aaaa al ........................
dd/mm/aaaa incloses les dates de recollida i
Dies: del ........................
devolució de les obres.
Per exposar a* :
Identificació
Ajuntament de/d’ ......................................................................................................
Nom de l’Equipament Cultural: ................................................................................
Adreça: ....................................................................................................................
Tel.: ........................ Fax: ........................ a/e: .........................................................
Horari d’obertura al públic: ......................................................................................
Nom de la persona responsable: .............................................................................
Telèfon de la persona responsable: .........................................................................
Característiques de la sala
Tipus d’edifici: ..........................................................................................................
Tipus de sala:

aïllada

dependent, ............................................................

Nombre de plantes: .............
Mesures:
metres disponibles: ....................................................................................
metres lineals: ...........................................................................................
alçades: .....................................................................................................
Capacitat en nombre de persones: .........................................................................
Mesures de seguretat
Sistema de tancament: ............................................................................................
Sistema de vigilància personal: ...............................................................................
Sistema antirobatori: ................................................................................................
Sistema antiincendis:................................................................................................
Alarma acústica: - tria - ,

Interna

Externa

Alarma connectada als cossos de seguretat: - tria *

Qüestionari sobre la sala d’exposicions.
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Personal de vigilància
Personal propi: ........................................................................................................
Personal d’empresa de seguretat: ...........................................................................
Nombre de persones: ..............................................................................................
Material de què disposa
Tipus d’il·luminació: .........................................................................

Regulable

Aparells de control de temperatura i humitat relativa: .............................................
Peanyes: ..................................................................................................................
Vitrines: ....................................................................................................................
Sistema per a penjar quadres: ................................................................................

Per la qual cosa accepta les condicions generals de préstec en comodat
relacionades a continuació:

CONDICIONS GENERALS DE PRÉSTEC EN COMODAT
Exposicions itinerants

PRIMERA

El comodatari es compromet a vetllar per la integritat i conservació
de les obres/peces objectes del préstec.

SEGONA

La duració del préstec serà des de la recollida de les obres/peces a
la dependència prestatària fins a la seva devolució en finalitzar
l’exposició, llevat que per la concurrència de circumstàncies
extraordinàries la Diputació de Tarragona reclami les obres/peces
objectes del préstec en comodat abans de finalitzar l’exposició.

TERCERA

La institució comodatària tindrà al seu càrrec les despeses produïdes
pel transport, la vigilància i el manteniment de l’exposició i qualsevol
altra que es pugui produir, incloses les despeses de caràcter
extraordinari de tota índole.

QUARTA

El personal tècnic del Museu d’Art Modern o de les Escoles d’Art i
Disseny de la Diputació de Tarragona podrà assessorar sobre
l’adaptació de l’exposició a la sala, així com també donar les
instruccions necessàries respecte a la direcció tècnica d’aquesta i a
la supervisió del muntatge.

CINQUENA

Les sales on s’ubiquin les obres/peces objecte d’aquest préstec en
comodat hauran de tenir les condicions de seguretat i ambientals
adequades per a la seva exhibició.
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SISENA

Es farà constar la col·laboració de la Diputació de Tarragona i Museu
d’Art Modern o Escoles d’Art i Disseny en qualsevol activitat de
difusió i/o comunicació que es faci sobre l’exposició.

SETENA

No està permès fotografiar, filmar o realitzar cap tipus de reproducció
de les obres cedides sense l’autorització expressa de la Diputació i,
si escau, de l’autor.

VUITENA

Per a qualsevol qüestió que es derivi d’aquest préstec, serà
competent la jurisdicció dels tribunals de Tarragona.

Signatura

Localitat
..........................................,
a ............de .......................de ...........

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Pg. Sant Antoni 100. 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau Climent). 43500 Tortosa
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari seran objecte de
tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de la Diputació de Tarragona, amb domicili
al Passeig de Sant Antoni, número 100, de Tarragona.
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de subvenció i mantenir la relació i
la comunicació administrativa entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona.
Com a persona interessada podeu accedit al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’accés, de
rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a l’adreça postal assenyalada) o enviant
un correu electrònic a l’adreça protecciodedades@diputaciodetarragona.cat.

