NORMES BÀSIQUES DE CONSULTA I PRESTEC DE LA DOCUMENTACIÓ
DE L’ARXIU D’ETNOGRAFIA DE CATALUNYA
L’Arxiu d’Etnografia de Catalunya (Aula 521 – Campus Catalunya) posa a
disposició de la Comunitat Universitària la documentació dipositada en les seves
dependències amb les limitacions que contempla la legislació vigent i segons el
procediment següent:
1) Les peticions de consulta o de préstec dels documents sol·licitats es
formalitzaran mitjançant un imprès normalitzat de consulta.
2) L’accés als depòsits està reservat únicament al personal de l’Arxiu.
3) La signatura de l’imprès comporta, a la persona que ho sol·licita, la
responsabilitat que se’n derivi del seu ús.
4) Si es vol fer la consulta en sala la persona responsable haurà d’adaptar-se a
l’horari del personal de l’Arxiu (dimarts de 16 a 20h.)
5) En el cas de voler una còpia d’algun dels documents s’haurà de sol·licitar al
personal de l’Arxiu que és l’únic autoritzat per a fer-ho. En cap cas els
documents dipositats a l’Arxiu poden sortir de la sala.
6) L’Arxiu proporcionarà la còpia dels documents sol·licitats en la mesura de
la seva capacitat i dels mitjans reprogràfics disponibles. Aquestes
reproduccions seran abonades per l’interessat d’acord amb les tarifes que
s’aprovin.
7) Tal i com consta a l’imprès de consulta, la utilització dels documents per
part de les persones demandants comporta seguir fidelment normes molt
rigoroses de confidencialitat i anonimat pel que fa a les persones sobre les
que es parla en els documents. Aquestes seran supervisades pel personal de
l’Arxiu.
8) S’haurà de citar obligatòriament la procedència de les dades consultades de
manera que en primer lloc es mencioni que la ubicació dels documents
consultats és l’Arxiu d’Etnografia de Catalunya i en segon lloc ha de
quedar clara l’autoria (si en té) dels mateixos.
9) La documentació consultada haurà de mantenir les mateixes
característiques d’ordenació, integritat i conservació com quan va ser
lliurada al sol·licitant per a la seva consulta.

Normes aprovades per la Comissió de Valoració de la Documentació de l’Arxiu
d’Etnografia de Catalunya.
Tarragona, febrer de 2011.

