SERVEI DE CUSTÒDIA DE BÉNS
El servei del CDMT comprèn:
 microaspiració i/o neteja preventiva inicial
 espai d'emmagatzematge adequat a l'objecte
 en les condicions ambientals requerides
 en les mateixes mesures de seguretat que tot el patrimoni del Centre (incendi,
robatori)
 manteniment neteja i control de plagues
 en mobiliari específic i amb el material fungible de conservació necessari
 control i supervisió per part del personal tècnic
 dret a consultar l'objecte (1 visita/any, màxim de 2 persones/visita)
 assegurança de béns confiats sobre valor acordat entre les dues parts
El servei NO comprèn:
 tractament d'anòxia
 numeració, documentació i valoració
 tractament de restauració
 ni transport dels béns fins al CDMT
Només s'admeten objectes la tipologia dels quals sigui semblant a la del patrimoni del
CDMT (teixits, indumentària, complements, dissenys originals, mostraris, posades en
carta)
En el moment de l'ingrés dels objectes les dues parts signaran un protocol on constarà
el llistat dels objectes i l'estat de conservació dels mateixos i el valor que se'ls
atribueix.
No s'admetran objectes en els que es detecti la presència de fongs o paràsits, excepte
en el cas que el propietari encomani al CDMT el tractament d'anòxia previ a l'ingrés.
Quan el client demani accedir als objectes ho farà sempre acompanyat de personal
tècnic del CDMT, que serà el que els manipularà en presència seva. L'accés als espais
de reserves està condicionat als requeriments habituals (ús de bata i guants -que
proporcionarà el Centre- no entrar bosses ni cap altre material que pugui malmetre o
contaminar)
Preu per objecte i any: 90 € (IVA no inclòs). En casos especials, ja sigui per la quantitat
o l'especificitat dels béns, el CDMT està facultat per acordar amb el client unes
condicions especials, que constaran en un conveni degudament raonat i signat per
totes dues parts. La prestació del servei està subjecta a la disponibilitat del mateix per
part del CDMT.

