
SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ 

Cultura - Museu d'Art Modern 

Sol·licitud de cessió en comodat d'obres d'art i de les seves imatges per a la 

reproducció en catàlegs 

Dades d'identificació del sol·licitant 

Cognoms i nom NIF 

En nom propi o en representació de NIF 

Adreça 

CP Municipi 

Telèfon Mòbil Fax 

Adreça electrònica 

EXPOSO: 

Que conec el fons patrimonial de la Diputació de Tarragona, i que tinc previst la 

realització de/d' que tindrà lloc 

el proper . 

SOL·LICITO: 

La cessió en qualitat de préstec en comodat de les obres que s'indiquen per a ser 

mostrades a l'exposició. 

Llistat d'obres 

ACCEPTO les condicions següents, que refiran en cas de ser aprovada la 

cessió i que no exclouen la possibilitat que expressament s’estableixin 

condicions especials i particulars per raó de les obres prestades o dels 

usos previstos: 

CONDICIONS GENERALS DE PRÉSTEC EN COMODAT 

PRIMERA.- El comodatari es compromet a vetllar per la integritat i conservació de 

les obres/peces objecte del préstec. 
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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.- El comodatari assumeix les despeses produïdes pel transport, 

la vigilància i el manteniment de les obres i qualsevol altra que es pugui 

produir, incloses les despeses de caràcter extraordinari de tota índole. 

QUARTA.- El comodatari s’obliga a subscriure una pòlissa d’assegurança sobre 

les obres sol·licitades a tot risc i per la modalitat de clau a clau. 

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. 

SISENA.- S’ha de fer constar la col·laboració de la Diputació de Tarragona i 

el Museu d’Art Modern 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.- El comodatari es compromet a vetllar per a què l'ús de les fotografies 

cedides sigui exclusivament per a l'edició de l'esmentat catàleg i del que, 

una vegada editats se n'hauran de trametre, al Museu d'Art Modern, 2 

exemplars, en el benentès que aquesta autorització no suposa en cap cas la 

cessió de cap tipus de dret sobre aquest material. 

NOVENA.- Al peu de cada de fotografia o en la pàgina de crèdits s'ha de fer 

constar el nom de l'autor, la propietat de la Diputació de Tarragona i 

la procedència del Museu d'Art Modern. 

DESENA.- Per a qualsevol nou ús o reedició del material cedit, s'ha de 

sol·licitar la corresponent autorització amb l'antelació suficient, 

renegociant novament les condicions si fos el cas. 

ONZENA.- Resta totalment prohibida la cessió a tercers del material que 

s'hagi cedit en virtut d'aquesta autorització, així com la reproducció total o parcial 

de les imatges obtingudes, la seva transformació o realització de cap 

muntatge que modifiqui la imatge real del material reproduït. 

DOTZENA.- Per a qualsevol qüestió que es derivi d'aquest préstec, és 

competent la jurisdicció dels tribunals de Tarragona. 
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SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ 

Cultura - Museu d'Art Modern 

Imprimir formulari

, de de 

Signatura 

MUSEU D’ART MODERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Carrer de

Santa Anna, 8 – 43003 Tarragona 
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En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us 
INFORMEM del següent, en relació al tractament de les vostres dades personals: 

Tractament de dades: Museu d’Art Modern

Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni,núm.100,43003,Tarragona Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: 
https://seuelectronica.dipta.ca t  
Delegat de protecció de dades:  Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296 603  Adreça electrònica: DPD@dipta.cat

Finalitat del tractament: Gestió de les exposicions i les activitats culturals organitzades pel Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona, consulta a  la biblioteca i cessió d’obres i imatges 

Legitimació del tractament: Interès  legítim d’acord amb l’article 6. 1. f) del RGPD 

Procedència dades: De la persona interessada 
Destinataris dades: No se’n preveuen,  llevat obligació    legal 
Termini de conservació de les dades: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van 
demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. 
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament  l’accés a les 
seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, 
dirigint-se a l’adreça abans assenyalada 
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades APDCAT 
Obligatorietat: No resulta obligatori facilitar les dades, llevat que sigui necessari per donar compliment a la finalitat corresponent, 
com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
Decisions automatitzades: No ex isteixen decisions automatitzades en aquest tractament 
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