
ACORD ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
_________________, PER A L’ÚS TEMPORAL DE MATERIALS DEL CICLE XARXA ZANDE

R E U N I T S

D'una part, el Sr./Sra _________________________________, amb DNI núm. ______________, en
nom i representació de Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,  amb CIF  ______________,

i domicili a__________________________________________________________

I de l’altra, el Sr./Sra _________________________________, amb DNI núm. ______________, en
nom i representació de __________________________________, amb CIF _________________, i domicili

a______________________________________________________

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària en la representació que ostenten

Com a part del cicle Xarxa Zande, desenvolupat des de gener 2016 a gener 2017 a la planta baixa del
Centre  d'Arts  Santa  Mònica,  s'ostenta  un  repositori  de  materials  provinents  del  mateix  Centre  i  del
Departament de Cultura. Aquests materials estan classificats en tres categories: 1) Accessibilitat Oberta 2)
Accessibilitat Mediada i 3) Accessibilitat Tancada.

El  present  ACORD  té  com  a  objecte  l'establiment  de  les  normes  d'ús  i  manteniment  de  materials
d'Accessibilitat Oberta o Mediada provinents del cicle (en endavant MATERIALS), amb la finalitat de que
diferents entitats puguin disposar d'ell  per utilitzar-ho en accions d'interès públic.  El  present ACORD té
validesa fins al ___ de ____________ de 2016, data en el qual pot ser prorrogat, sempre que les parts ho
estimin adequat. 

Les entitats, persones físiques o jurídiques, signants del present ACORD, d'ara endavant ELS USUARIS,
podran accedir a l'ús dels MATERIALS, sempre que compleixin les següents condicions: 

ASM cedirà temporalment els MATERIALS llistats al final d'aquest document als USUARIS que ho sol·licitin
amb un mínim de 10 dies d'antelació, i durant el període que s'estableixi en cada cas, sempre que no s'hagi
establert un compromís anterior per a les mateixes dates. 

ELS USUARIS es comprometen a retornar els MATERIALS a la recepció de l'ASM en el mateix estat en el
que els van retirar, quedant al seu càrrec qualsevol reparació o neteja que pogués derivar-se d'incidències
produïdes en el període d'ús. 

ELS USUARIS es comprometen a presentar una documentació sobre l'activitat realitzada, consistent en: un
títol per a l'activitat, un breu text descriptiu i almenys tres imatges. Opcionalment s'aportaran vídeos, còpies
de  material  imprès  o  altres  formats.  La  documentació  serà  facilitada  per  correu  electrònic  a
info@xarxazande.net en un termini no superior a una setmana després de la finalització de l'activitat. 

En cas que ELS USUARIS difonguin algun tipus de publicació referent a l'esdeveniment, referenciaran el
suport de ASM i el nom Xarxa Zande en aquesta publicació. En cas de dubte es facilitarà material gràfic o
orientació sobre aquest tema. 

ELS USUARIS podran proposar  usos no prevists  per  als  MATERIALS,  sempre que els  documentin  en
l'informe presentat i que no suposin un perjudici per a la integritat o estat de conservació dels mateixos.
Queden expressament exclosos els usos orientats al lucre personal. 

Qualsevol sanció administrativa deguda a l'ús impropi dels MATERIALS serà a càrrec exclusivament dels
USUARIS que hagin incorregut en aquesta infracció. 

Per a això, signen aquest ACORD, a Barcelona a ___ de ____________ de 2016


