CONDICIONS GENERALS PER AL PRÉSTEC CULTURAL DEL COMODANT
El préstec cultural de materials procedents de les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona (MCNB) és una cessió en règim de comodat per la qual cosa la liquidació del préstec
només és possible amb el retorn del mateix material cedit i en les condicions acordades. Aquesta
cessió està sotmesa a les condicions generals següents:
La destinació del préstec no es pot modificar
El responsable de rebre el préstec es compromet a no transferir el material prestat a una altra
persona o institució que no consti en el full del préstec. Per a tal eventualitat cal una autorització
prèvia per part del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
Durada del préstec
La durada del comodat serà des de la recollida de l’exemplar en la dependència comodant fins a la
seva devolució, excepte que per la concurrència de circumstàncies extraordinàries el Consorci del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona reclami el material objecte de la cessió en comodat abans
de finalitzar el període de préstec. El període de préstec està establert en un màxim de dos anys,
renovables quan així es sol·liciti per escrit un mes abans de concloure el termini previst.

Exemplar per al sol·licitant

La conservació del material prestat
El comodatari es compromet a vetllar per la integritat, la conservació i la seguretat dels del material
objecte del préstec. Es compromet a tenir cura del material en les condicions òptimes de
conservació. Els exemplars per a exposició s’han d’exposar en vitrines en les que els espècimens no
vibrin, vitrines estanques (on la pol·lució i la pols no puguin entrar) i en condicions ambientals i de
seguretat suficients. S’ha de garantir l’accessibilitat del material per a ser inspeccionat, netejat, o en
cas de necessitat ser retirat Les condicions generals ambientals adequades i recomanables per a la
conservació dels exemplars són les següents:
Humitat relativa: 55-60%. S'han d'extremar les precaucions per evitar que els canvis
diaris o estacionals siguin bruscos.
Temperatura: 18-22 °C. S'han d'extremar les precaucions per evitar que els canvis diaris
o estacionals siguin bruscos.
Llum: màxim 50 lux i llum ultraviolada pròxima a 0. Cal evitar la radiació ultraviolada, raó
per la qual es recomana que a partir de 75 microw/lm hi hagi algun procediment de
filtratge de la llum ultraviolada.
En el cas que els objectes del comodat requereixin unes condicions ambientals específiques,
aquestes quedaran recollides en el full de préstec o en el “condition report”. Quan no sigui possible
una aplicació estricta de les condicions abans esmentades, es prega que aquestes no superin els
màxims i mínims i que les variacions diàries o estacionals es limitin al màxim possible. S'han de
comunicar al conservador les condicions ambientals previstes a la zona d'exposició. En préstecs
superiors a tres mesos és necessari mantenir de forma regular els controls antiplaga.
Manipulacions del material prestat
El material prestat no pot ser sotmès a restauració, neteja o qualsevol altra manipulació que afecti, ni
que sigui en un grau mínim, l’estructura i disposició dels exemplars i dels suports que hi estiguin
adherits. Només una autorització escrita expressa per part del Museu pot permetre la manipulació
dels exemplars. En aquest cas, el sol·licitant del préstec està obligat a enviar al Museu, juntament
amb la sol·licitud de préstec, un informe on es descriguin els materials i les tècniques que es preveu
emprar. Si el Museu autoritza la manipulació, els serveis tècnics del Museu n’han de supervisar
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directament les operacions i imputar al sol·licitant del préstec les despeses que es puguin generar.
Les etiquetes originals no s’han de separar dels exemplars als quals estan associades.
Publicacions i reproduccions dels exemplars prestats
S'ha de fer constar la participació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona en els crèdits, tant de
l’exposició / filmació / DVD / CD-ROM com del catàleg que se'n pugui editar. L’autorització i la fixació
de les condicions de reproducció són competència de la Direcció del Museu.
A les publicacions on es fa referència explícita a l'estudi dels espècimens prestats se n'ha de
mencionar la procedència (Museu de Ciències Naturals de Barcelona), el centre d’origen (Museu de
Geologia de Barcelona o Museu de Zoologia de Barcelona) amb l’acrònim i el número de registre
corresponent. També s’ha d’enviar una còpia de cadascuna d'aquestes publicacions al conservador
del Museu responsable del préstec.
El transport
El transport s'ha de fer en les condicions de conservació òptimes i les despeses van a càrrec del
sol·licitant del préstec. S'ha de recórrer a empreses solvents i reconegudes pel Museu que utilitzin
embalatges neutres, i que assegurin la integritat dels espècimens. En els casos que el MCNB ho
consideri necessari, es farà un transport acompanyat per un correu nomenat pel Museu. Les
despeses originades pel desplaçament del correu aniran a càrrec del Museu o Institució comodatària.
El correu aeri permet un transport més ràpid, però requereix un embalatge adequat atès que el
material no ha d’acusar els canvis bruscs de temperatura i de pressió atmosfèrica ni la dràstica
disminució d’aquestes variables microambientals que es creen a la bodega dels avions.

Exemplar per al sol·licitant
sosol·licitatprestador

L’assegurança
El comodatari s’obliga a subscriure una pòlissa d’assegurances per l’import que consta com a
valoració en el full de préstec. El material haurà d’assegurar-se a tot risc i per la modalitat de "clau a
clau", amb una companyia asseguradora que tingui delegació a Barcelona. La pòlissa haurà de
preveure la indemnització per pèrdua dels objectes assegurats. La dependència comodant haurà de
lliurar una còpia de la pòlissa (o una certificació de la companyia asseguradora) abans de la sortida
de les peces. La data de l’assegurança ha de cobrir el dia de sortida del material fins al dia de
tornada.
Formalització del préstec
El Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona haurà d’aprovar prèviament qualsevol
aspecte no previst en aquestes condicions generals o a les condicions específiques. El préstec
només es fa efectiu quan s’ha formalitzat completament el full de préstec i el Museu disposa de les
garanties necessàries.

Incompliment de les condicions
Per a qualsevol qüestió que es derivi d’aquest comodat, serà competent la jurisdicció dels tribunals
de Barcelona. L’incompliment de les condicions generals o particulars comporta la cancel·lació del
préstec i el retorn immediat del material al Museu. Davant d’incompliments flagrants o reiterats, el
Museu es reserva el dret d’emprendre les accions que consideri oportunes per recuperar el material
prestat.
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El representant legal de la entitat comodatària accepta les condicions generals del comodat i, en
prova de conformitat, signa aquest document.
Museu o Institució comodatària:
Nom i cognoms de la persona que signa :
Adreça fiscal:
NIF:
Càrrec que ocupa :
Data :

Segell de l’entitat comodatària

Signatura

Museu de Ciències Naturals de la Barcelona
Passeig Picasso, s/n. 08003 BARCELONA
Laboratori de Natura, Zoologia

Telèfon 93 256 22 00. Fax 93 310 49 99

Museu Martorell, Geologia.

Telèfon 93 256 22 22. Fax 93 319 93 12

www.museuciencies.cat
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