Ordenança fiscal núm. 26
Ordenança reguladora dels Preus Públics (OPP)
ANNEX 4
LLOGUER, CESSIÓ I REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PROPIETAT
DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER I
DE L’ESPAI FAR

A) LLOGUER, CESSIÓ I REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PROPIETAT DE
L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER
1. Drets de reproducció i distribució
A) Ús d’investigació:
1. Fotografia Digital: CD (format TIFF a 300 dpi) ..........................
2. Còpia en paper (només material imprès a partir de 1930 i en bon
esta estat de conservació):
DIN A-4, per unitat ..................................................................
DIN A-3, per unitat ..................................................................
3. Impresos bases de dades (per full) ............................................
4. Despeses de tramesa: ................................................................
5. Còpia digital automàtica:
De 1 a 15 imatges ......................................................................
De 16 a 30 imatges ....................................................................
A partir de 31 imatges ...............................................................
6. Impressió d’imatges digitals (per imatge) ...................................

Euros
Segons cost

0,15
0,25
0,15
Segons cost
0,65
0,30
0,20
0,20

B) Ús diferent d’investigació:
1. Fotografies (per unitat):
- Ús editorial
- Ús publicitari
- Ús en comunicació pública (exposicions, TV...)
2. Material audiovisual (per unitat):
- Ús editorial i en comunicació pública
- Ús publicitari
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20,40
61,20
61,20
20,40
61,20
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6 Pintura

Mural
S/tela
S/taula

355,00
355,00
533,00

44,00

5 Numismàtica

262,00

44,00

Fusta
Pedra
Bronze

44,00

175,00

Materials
4 Bibliogràfics i
documentals

3 Escultura

Fotografia

2 Gravats

219,50

Dibuixos

131,00
88,00
219,50
131,50

88,00

Mobiliari
Objectes
Diversos
Orfebreria
Paviment

Import
Euros

Cartells

Arts
1 decoratives
Arts Objectes

Tipus Patrimoni

20%

Policromia

355,00
abans de 1900

131,50 or

88,00
abans de 1900

355,00
abans de 1900

1890 a 1940 100%
1941 a 1970 50%
1970 a l’actualitat
10%

Antic segons
tècnics

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Obres
excepcionals

100%

100%

100%

Grans
Formats
o pesos

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Durada
excepcional
o itinerància

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

El cost real

Restauració

2. Material patrimonial per a exposicions:

2

* A l’import base fixat per cada tipus patrimonial i recollit en la columna “import” cal afegirhi els import o percentatges, sobre la base corresponent a la resta de les columnes,
atenent a les característiques reunides per l’obra demanada.
* La tarifa referent a obres excepcionals serà aplicada a totes les institucions museístiques
tant de caràcter públic com privat. La resta de tarifes o preus no seran aplicables a
institucions museístiques de caràcter públic.
* Amb altres institucions sol·licitants d’obres es pot arribar a establir convenis bilaterals de
col·laboració i intercanvis, no aplicant en aquests casos els preus de lloguer o préstec.
* Aquestes tarifes no inclouen l’IVA. El servei d’urgència es facturarà amb un recàrrec del
100% sobre el preu de venda o lloguer. En qualsevol cas, no es servirà cap comanda si
no s’abona prèviament la factura corresponent.
* Cal demanar permís per escrit en cas que la reproducció hagi de ser publicada o
exposada.
* Les sol·licituds d’imatges de fons i col·leccions de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i
del Museu Romàntic Can Papiol per tal d’aparèixer reproduïdes en una web
s’autoritzaran, sense abonar cap mena de taxa, si és a baixa resolució i sempre que
s’especifiqui la propietat i la font de la informació.
* Si el préstec de material patrimonial requereix l’acompanyament de personal,
als imports especificats en el número anterior, s’ha d’afegir:
- Dieta per persona/dia
- Per Km de desplaçament

70,00 €
0,30 €

B) REPRODUCCIÓ DE MATERIALS PATRIMONIALS EXPOSATS A L’ESPAI FAR
Drets de reproducció i distribució
A) Ús d’investigació:
1. Fotografia Digital: CD (format TIFF a 300 dpi)....................
2. Digitalització de fotografies o documents..........................
B) Ús diferent d’investigació:
1. Fotografies (per unitat):
- Ús editorial ..........................................................................
- Ús publicitari .......................................................................
- Ús en comunicació pública (exposicions, TV, ETC) ..........
2. Material audiovisual (per unitat):
- Ús editorial i en comunicació pública.................................
- Ús publicitari.......................................................................
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Euros
Sense cost
Segons cost

20,40
61,20
61,20
20,40
61,20
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C) EXEMPCIONS I REDUCCIONS:
1)

Gaudiran d’exempció de pagament les reproduccions expressament autoritzades
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de conveni o altres acords que
tinguin per finalitat la difusió pública o l’estudi dels seus equipaments i/o les seves
obres.

2)

Gaudiran d’una reducció del 50% de les tarifes:
a) Les institucions públiques i les entitats privades sense ànim de lucre.
b) Les sol·licituds de 10 o més unitats.

El pagament dels drets de reproducció no eximeix els usuaris de demanar els
corresponents permisos als titulars de drets de propietat intel·lectual.
Cal demanar permís per escrit en cas que la reproducció hagi de ser publicada o
exposada.
Les sol·licituds d’imatges de fons i col·leccions de l’Espai Far per tal d’aparèixer
reproduïdes en una web s’autoritzaran, sense abonar cap mena de taxa, si és a baixa
resolució i sempre que s’especifiqui la propietat i la font de la informació.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Ordenances Fiscals 2020 (Nº 26 Annex 4)

4

