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Exposicions  Itinerants de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona 

Condicions de la cessió 

 La cessió temporal per l’exposició de les sèries o seleccions fotogràfiques tindrà caràcter  

gratuït durant el període de temps i en el lloc fixat per ambdues parts. 

 Caldrà conèixer prèviament les característiques de la sala o espai expositiu per tal de veure 

la seva  idoneïtat per l’exposició i la seva capacitat per quantificar la mostra a exposar. 

 Com les fotografies cedides són còpies actuals, no es requerirà d’un servei de vigilància 

específic a la sala d’exposició. 

 Cas que l’AFB no sigui depositari dels drets d’imatge o d’explotació, el sol·licitant deurà 

gestionar amb la persona o entitat propietària la corresponent autorització.  

 Les condicions de la cessió seran establertes d’acord a les característiques pròpies de cada 

entitat sol·licitant, tot i que  consideraran sempre les normes següents. 

 L’embalatge i protecció de les fotografies emmarcades com el transport, muntatge i 

desmuntatge, correran a càrrec de l’entitat que sol·liciti la cessió.  

 Totes les despeses que es puguin produir correran a càrrec de  qui la sol·liciti, comprenent 

així mateix les de desplaçament d’un tècnic de l’Arxiu que haurà de supervisar el muntatge. 

 En finalitzar l’exposició, les fotografies amb els seus paspartús, vidres i marcs i en el seu cas 

les cartel·les, s’hauran de retornar en  bon estat.  

 Cas que la cessió sigui feta fora dels àmbits expositius de l’Ajuntament de Barcelona, caldrà 

la contractació d’una assegurança de la modalitat clau a clau que pugui cobrir els possibles 

danys, a partir del moment que surti de les dependències de l’AFB i fins al seu retorn a les 

mateixes. En cas que la cessió sigui per un àmbit expositiu de l’Ajuntament de Barcelona, 

caldrà la contractació d’una assegurança per cobrir el transport d’anada i el de tornada. 

 El material de difusió i comunicació i la realització, si s’escau, del material complementari 

com ara cartel·les amb els peus de les fotografies, plafó d’introducció i crèdits, fulls de ma o 

díptics, seran fets d’acord amb els continguts elaborats per l’AFB i amb el seu vist i plau. 

Haurà d’aparèixer esmentat: Fotografies cedides per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona o 

Exposició produïda pel l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, segons el cas. 

 Prèviament a la sortida del material fotogràfic, es farà un document -contracte de cessió o 

conveni- signat pels responsables dels dos centres com a  comprovant del seu dipòsit i del 

seu estat, alhora que d’acceptació de les condicions esmentades. 

 


