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CONSIDERACIONS GENERALS D’APLICACIÓ 
 

1. Les taxes són d’aplicació per a la reproducció de qualsevol tipus de document que compleixi 
amb alguna d’aquestes condicions: 

• Que pertanyi al fons Ajuntament de Girona. 

• Que estigui en el domini públic. 

• Que tingui drets vigents d’explotació econòmica derivats de la propietat intel·lectual i no 
estiguin gestionats per l’Ajuntament de Girona. En aquests casos, l’Ajuntament no es fa 
responsable de la gestió de l’autorització ni del pagament dels drets davant les 
institucions o persones que en siguin titulars. 

2. Els preus públics són d’aplicació per a la reproducció (cost inclòs) i comunicació pública de 
qualsevol tipus de document sobre el qual l’Ajuntament de Girona en gestioni els drets 
d’explotació econòmica derivats de la propietat intel·lectual. 

3. Les taxes i preus públics s’apliquen per unitat documental simple o fragment, amb 
fraccions de minut en el cas dels documents audiovisuals. 

4. Les sol·licituds que no s’ajustin a les tipologies aprovades s’estudiaran individualment, i 
l’Ajuntament de Girona es reserva el dret de fixar la taxa o el preu públic que correspongui. 

5. El pagament de la taxa o el preu públic per la cessió d'originals no inclou les despeses 
derivades de la seva assegurança i transport. 

6. La taxa per la verificació de còpies de documents no inclou el cost de la còpia i s’aplicarà 
d’acord amb els següents criteris: 

- Per document complet, si té més d’una pàgina, amb foliació i segell a cada pàgina i 
signatura al final amb el número de pàgines i fent constar que estan foliades i segellades. 

- Si es tracta d’un fragment o més, discontinus, però del mateix expedient, aplicació de la 
taxa per full, o seqüència contínua de fulls. 

- En els plànols, sempre per a cada full. 

7. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret d’exigir les acreditacions que corresponguin per 
a l’aplicació correcta de les taxes: autoritzacions de tercers, assegurances, acreditació de 
docent o personal investigador, etc. 

 

 

A TENIR EN COMPTE 
 

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

 

- El compliment de la legislació en matèria de propietat intel·lectual, si escau, i 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 dels drets d’autor que se’n puguin derivar quan l’Ajuntament de Girona no en 
detingui els drets d’explotació. 



 

TAXES 
 

A SERVEIS ADMINISTRATIUS ESPECIALS 

 

1 Verificació de còpies de documents  1,90 € 

2 Certificats sobre documentació històrica  1,45 € 

3 Informes sobre documentació històrica  30,70 € 

4 Recerca d’informació específica en la documentació o altres serveis: preu hora 28,50 € 

5 Cessió de documents originals per a exposicions: per unitat documental  46,45 € 

6 Subministrament de disc òptic  0,70 €  

 

B CÒPIES PER A ÚS PRIVAT 

 

1 Còpies de consulta *  A4 0,05 € 

   A3 0,15 € 

   A2 0,80 € 

   A1 1,80 € 

   A0 2,80 € 

 * 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  3,05 € 

3 Gravació d’audiovisuals (títol o fragments)  4,10 € 

 

C BONIFICACIONS I EXEMPCIONS 

 

Les còpies per a ús privat de documents administratius en format digital (sense impressió en 
paper) tindran una bonificació ecològica del 15% sobre les taxes aplicades en els formats A4, A3, 
A2, A1 i A0. 

 
 

 



PREUS PÚBLICS 
 

A CÒPIES PER A L’ÚS PRIVAT, LA DOCÈNCIA I LA RECERCA 

 

S’aplicaran les taxes B1, B2 i B3 equivalents al cost del servei. 

 

B REPRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ PÚBLICA DE DOCUMENTS 

 

TARIFA 1  45,35 € 

 - Producte editorial en paper: inclusió d’imatge en interior  

 - Producte audiovisual o multimèdia: inclusió imatge fixa 

 

TARIFA 2  90,70 € 

 - Producte editorial en paper: inclusió d’imatge a doble pàgina, en portada 

  o contraportada 

 - Exposició de reproduccions 

 - Projecció d’audiovisuals: preu per títol o fragment 

TARIFA 3  181,40 € 

 - Producte audiovisual o multimèdia: inclusió d’imatge en moviment o so  

  (preu del primer minut; següents reducció del 50%) 

 - OPI publicitari 

 - Pòsters, articles de papereria i marxandatge 

 

Els 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.  

 

C BONIFICACIONS I EXEMPCIONS 

 

1 L’exempció del preu públic no eximeix del cost de la còpia, que serà l’equivalent a la còpia 
per a ús privat o de taxa que correspongui. 

2 S’eximirà l’aplicació de preus públics quan la reproducció tingui per finalitat la comunicació 
pública sense ànim de lucre. 

3 S’eximirà l’aplicació de preus públics quan la finalitat de la reproducció i ús sigui la 
promoció, la divulgació o el coneixement de la ciutat de Girona. 

4 La còpia de documents disponibles en línia subjectes a llicència Creative Commons (adjunta 
al fitxer digital) és lliure i exempta de cost de reproducció sempre que l'ús i la finalitat 
(pública o privada) s'ajusti a les condicions expressades a la llicència. 
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