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TAXES 
 

A) SERVEIS ADMINISTRATIUS ESPECIALS 
 

1. Recerca d’informació específica en la documentació o altres serveis: preu hora 27,85 € 

2. Subministrament de CD  0,55 € 

3. Subministrament de DVD  0,75 € 
  

B) CÒPIES PER A ÚS PRIVAT 
 
1. Còpies de consulta *:  
 A4 fins a 10 còpies   0,30 € 
 A4 més de 10 còpies   0,25 € 
 A3   0,30 € 
 A3 doble cara   0,35 € 
 A2   1,90 € 
 A1   2,70 € 
 A0   3,60 € 

* Inclou fotocòpies en paper, còpies digitals de consulta i impressions o conversions de fitxers. 

2. Còpia digital de qualitat per a l’edició i/o impressió  3,00 € 

3. Gravació d’audiovisuals (títol o fragments)  4,00 € 
 

C) PRESA D’IMATGES DE L’EQUIPAMENT PER AL SEU ÚS PÚBLIC 
 

1. Presa d’imatges a l’interior de l’equipament: preu de la primera hora  45,35 € 
 50 % de reducció a partir de la segona hora. 
 

D) REPRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ PÚBLICA DE DOCUMENTS 
 
1 Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de qualsevol tipus de document 

administratiu del fons documental de l’Ajuntament de Girona, amb independència de la seva 
data i suport, o de documents d’altres fons, dels quals l'Ajuntament de Girona no en detingui 
els drets d’explotació. 45,35 € 

2 Cessió de documents originals per a exposicions. 45,35 € 

 
Consideracions: 
• El preu de la taxa és per unitat documental simple o fragment, en el cas dels audiovisuals. 
• El pagament de la taxa per la cessió d'originals no inclou les despeses derivades de la seva assegurança i 

transport. 
• El pagament d’aquestes taxes no eximeix en cap cas del compliment de la normativa específica de l’Arxiu 

Municipal i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge sobre la reproducció i ús de documents, dels 
drets d’autor que se’n puguin derivar ni del seu cost de reproducció, si aquesta no la pot assumir el mateix 
servei per raons tècniques. 

 

 



 

 

PREUS PÚBLICS  
 

REPRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ PÚBLICA DE DOCUMENTS 
 
• Els preus públics són d’aplicació per la reproducció i comunicació pública de qualsevol tipus de document 

sobre el qual l’Ajuntament de Girona en detingui els drets d’explotació derivats de la propietat intel·lectual.  

• Estan subjectes a aquesta tarifa les utilitzacions privatives que tinguin caràcter comercial lucratiu i que 
comportin un ús intensiu del document reproduït. 

• El preu és per unitat documental simple o fragment, en el cas dels audiovisuals. Les reproduccions de 
materials audiovisuals i/o multimèdia, s’entenen per a un màxim de 30 segons. Cadascun dels següents 
períodes equivalents tindran una reducció del 50% del preu base.  

• El pagament dels preus públics no eximeix en cap cas del compliment de la normativa específica de l’Arxiu 
Municipal sobre l’ús i la reproducció de documents ni del seu cost de reproducció. 

 
1 Premsa i productes editorials 
 1 Interior  45,35 € 
 2 Doble pàgina, pòster  75,00 € 
 3 Portada, contraportada  75,00 € 
 
2 Productes audiovisuals i multimèdia 
 1 Programes televisius  172,00 € 
 2 Documentals i ficció  172,00 € 
 3 Inclusió d’imatge  45,35 € 
 
3 Publicitat i marxandatge 
 1 Publicitat en material imprès   114,00 € 
 2 Publicitat en premsa   114,00 € 
 3 Tanques publicitàries   172,00 € 
 4 Publicitat audiovisual   172,00 € 
 5  Articles de papereria i marxandatge   114,00 € 
 
4 Espais públics 
 1 Projecció d’audiovisuals   75,00 € 
 2 Projecció d’imatge fixa   45,35 € 
 3 Còpies murals permanents per a usos decoratius en locals públics  75,00 € 
 4 Exposició permanent de reproduccions en establiments comercials  75,00 € 
 5 Exposicions   75,00 € 
 
  
Aquests preus públics estan exempts d’IVA d’acord amb el que estableix la Llei 37/1992, de 27 de desembre, de l’Impost sobre el Valor 
Afegit, a l’article 20.1, apartat 14è, referit a l’exempció de les prestacions ofertes pels arxius. 
 

 
Les sol·licituds que no s’ajustin a la tipologia d’usos aprovada s’estudiaran individualment i 
l’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’establir el preu públic que correspongui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS 
 
 
1 Ús privat 

 REPRODUCCIÓ A CÀRREC DE LA PERSONA INTERESSADA: 
 - EXEMPCIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS. 
 REPRODUCCIÓ EXTERNALITZADA: 

- EXEMPCIÓ DELS PREUS PÚBLICS I BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA TAXA D1. 2,27 € 
2 Ús per a la docència i la recerca 

EXEMPCIÓ DE LES TAXES DELS GRUPS C I D. 
 EXEMPCIÓ DELS PREUS PÚBLICS. 

3 Ús públic sense ànim de lucre 
EXEMPCIÓ DE LES TAXES DELS GRUPS C I D. 

 EXEMPCIÓ DELS PREUS PÚBLICS. 

4 Consideracions 
1 L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’exigir les acreditacions corresponents. 

 2 L'Ajuntament de Girona, previ estudi de cada cas, es reserva el dret d'establir les bonificacions o 
exempcions que consideri oportunes d’acord amb l'ús i la finalitat de les reproduccions. 

 
 

IMPORTANT 
 
El pagament de les taxes i dels preus públics NO EXIMEIX de: 

 - El compliment de la normativa específica de l’Ajuntament de Girona sobre la reproducció i ús de 
documents de l'Arxiu Municipal de Girona i del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge. 

 - El pagament del cost de la reproducció, si per raons tècniques no és assumible pel mateix servei. 
 - El pagament dels drets d’autor que se’n puguin derivar quan l’Ajuntament de Girona no en detingui els 

drets d’explotació. 
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