Sol·licitud de préstec d’exposicions de l’Associació de Festes de la Plaça Nova
Títol de l’exposició sol·licitada (marqueu el títol de l’exposició sol·licitada):
__ 4¼. 425 anys de Festes de Sant Roc a Barcelona
__ El Barri Perdut
__ Mirades de gegants
__ Perquè avui és Santa Llúcia... pels volts de la Plaça Nova...
__ La Festa Viscuda. 1884-1983
__ 1938 El barri de la Catedral sota les bombes
__ Per no perdre el temps...

Dades del sol·licitant
Centre sol·licitant____________________________________________________________NIF________________
Adreça________________________________________________________________________________________
Població_____________________________________________________________ Codi postal________________
Telèfons_______________________________ Correu electrònic_________________________________________

Persona de contacte (nom i cognoms)_______________________________________________________________
Càrrec__________________ Telèfon______________ Correu electrònic___________________________________

Espai de l’exposició______________________________________________________________________________
Adreça________________________________________________________________________________________
Població_____________________________________________________________ Codi postal________________
Tipus i mides de la/les sala/es *____________________________________________________________________
Consideracions específiques de l’espai (ventilació, temperatura, humitat relativa, il·luminació, vigilància) *_______
_____________________________________________________________________________________________
Sistema d’instal·lació del material cedit *____________________________________________________________
Data recollida______________ Data de retorn______________ Durada de l’exposició_______________________
* (d’acord amb la fitxa tècnica de l’exposició sol·licitada que adjuntarem amb la confirmació del préstec)
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CONDICIONS GENERALS DEL COMODAT DE L’ASSOCIACIÓ DE FESTES DE LA PLAÇA NOVA
1.

Finalitat.

El préstec temporal té la finalitat exclusiva que els materials cedits siguin mostrats a l’exposició:
Nom: ______________________________________________
Lloc: _______________________________________________
Dates: ______________________________________________
En el cas de produir-se canvi de dates o lloc cal comunicar-ho immediatament.
En cas de sol·licitar una pròrroga, aquesta ha d’estar formalitzada una setmana abans de la finalització del
préstec.
2.

Conservació i seguretat

L’entitat prestatària ha de garantir totes les mesures de seguretat necessàries i les condicions ambientals
òptimes per a la conservació dels materials cedits*.
L’Associació de Festes de la Plaça Nova es reserva el dret de visitar l’exposició sense avís previ i de retirar les
obres i cancel·lar el préstec si observés que s’estan incomplint les obligacions de conservació i seguretat.
El prestatari es compromet a vetllar per la integritat i la conservació dels materials objecte del préstec i lliurarà,
si és sol·licitat, un informe de les instal·lacions l’Associació de Festes de la Plaça Nova que justifiqui que les sales
d’exposició on s’ubicaran els materials cedits reuneixen les condicions de seguretat adequades per a la seva
exhibició i conservació.
3.

Embalatge, manipulació, instal·lació i transport

Els materials en préstec són entregats per l’Associació de Festes de la Plaça Nova embalats d’acord amb el tipus
de material* i seran retornats pel prestatari amb el mateix tipus d’embalatge.
Els materials seran manipulats i instal·lats pel prestatari i, si és el cas, segons les instruccions de l’Associació de
Festes de la Plaça Nova*.
Els materials en préstec no podran ser sotmeses a cap tipus d’alteració ni transformació.
El transport de recollida i de retorn dels materials s’haurà de realitzar en condicions segures i a càrrec del
prestatari.
4.

Assegurança

Per aquest préstec: No cal contractar cap tipus d’assegurança dels materials en préstec.
El prestatari es compromet amb la signatura d’aquest document a reparar o reposar (si és el cas) el material que
pugui patir algun desperfecte durant la manipulació, transport, instal·lació o exposició.
5.

Difusió i catàlegs

A tots els materials de difusió de l’exposició (fulls de mà, cartells, etc.) es farà constar la col·laboració de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova.
Els organitzadors de l'exposició donaran l’Associació de Festes de la Plaça Nova, si és el cas, dos exemplars del
catàleg i/o de qualsevol altre tipus de material que es faci de l’exposició.
6.

Despeses

Totes les despeses, incloses les extraordinàries, que es puguin derivar d’aquestes condicions particulars, seran a
càrrec del prestatari.
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7.

Termini

El termini del préstec s’estableix des de la recollida als locals del prestador Associació de Festes de la Plaça Nova
(La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de Barcelona) i fins a la devolució al prestador als locals de
l’Associació de Festes de la Plaça Nova (La Casa dels Entremesos, plaça de les Beates 2 de Barcelona), que
s’haurà de realitzar dins dels deu dies següents a la clausura de l’exposició temporal, excepte que per la
concurrència de circumstàncies extraordinàries s’acordi entre el prestador i el prestatari.
8.

Informació bàsica sobre protecció de dades del prestatari

Responsable del tractament: Associació de Festes de la Plaça Nova – Comissió de Festes de Sant Roc de
Barcelona.
Finalitat: registre i gestió de prestacions de materials de l’Associació de Festes de la Plaça Nova, prestació de
serveis.
Legitimació: les dades es tracten en compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i en
compliment de la relació contractual per la prestació de serveis (art. 6.1.b RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l Associació de Festes de la Plaça Nova –
Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona: info@plnova.cat
Vocalia de Projectes, Recerca, Arxiu i Memòria de a l Associació de Festes de la Plaça Nova
→ Trobareu informació addicional sobre les exposicions i la protecció de dades de l’Associació de Festes de la
Plaça Nova – Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona a: www.plnova.cat

El prestatari
Signatura i segell del centre sol·licitant

El prestador
Associació de Festes de la Plaça Nova
Vocalia de Projectes, Recerca, Arxiu i Memòria

Associació de Festes de la Plaça Nova – Comissió de Festes de Sant Roc de Barcelona
Plaça de les Beates, 2 “La Casa dels Entremesos”. 08003 Barcelona
Telèfon. 932683531 e-mail: info@plnova.cat web : www.plnova.cat
“plaçanovines i plaçanovins: per la memòria i la dignitat del barri de la Catedral”
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