CESSIÓ EN PRÉSTEC D’EXPOSICIONS DE L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

Condicions:
1)

Notificació a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) del nom del comissari responsable de
l'exposició, de les dates exactes de l'exposició i de l'adreça de la seu que l'acollirà.

2)

El sol∙licitant haurà de lliurar a l'Arxiu la certificació de la pòlissa d'assegurança "porta a
porta" concertada, en la qual l’Arxiu Nacional de Catalunya ha d'aparèixer com a entitat
beneficiària, per l'import pel qual l’Arxiu hagi valorat les obres. La pòlissa haurà de cobrir,
peça a peça, durant tot el temps que els documents siguin fora de l’Arxiu, el risc de
pèrdua, robatori o qualsevol dany o deteriorament encara que sigui a causa de força
major, i haurà d'incloure també el transport.

3)

S’haurà d’haver presentat la certificació de la pòlissa d'assegurança esmentada en el
moment de la recollida del material, amb el ben entès que no es podrà retirar aquest si
no s’ha presentat.

4)

Garantir les condicions següents pel que fa a la sala d'exposicions:
– Humitat ambiental màxima del 50 al 60%.
– Temperatura de la sala mínima de 17 graus i màxima de 22 graus.
– La documentació no podrà ser exposada als raigs de sol.
– El sistema d'enllumenat haurà de ser indirecte i no sobrepassar els 50 lux.
– Els locals de l'exposició hauran d'estar permanentment vigilats per personal
qualificat i hauran de disposar de sistemes de detecció i extinció d'incendis.

5)

En el cas de préstec de documentació original de l'ANC anirà a càrrec del sol∙licitant la
seva reproducció.

6)

Tramesa a l'ANC d'un exemplar de tot el material de difusió que es generi al voltant
d'aquesta exposició així com d'un exemplar del catàleg.

7)

Declaració escrita de l'acceptació de les condicions requerides.

Arxiu Nacional de Catalunya
Sant Cugat del Vallès, febrer de 2005
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