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Ajuntament deTeià.  Ordenances fiscals 2010 
(Aprovades per l’Ajuntament Ple del dia) 

 
Epígraf 12. Taxes fiscals del fons arxivístic de Ca n Barrera  
 
Servei de reproduccions i còpies dels documents del s Fons de l’Arxiu  
 
1. Serveis generals 

   
1.b. Reproducció d’imatges digitalitzades en blanc i negre o color (no inclou el suport): 
1.c. 1 imatge 4,30 € 
1.d. De 2 a 50 imatges, per cada imatge 3,20 € 
1.e. De 51 en endavant, per cada imatge 2,15 € 
1.f. Impressions d’imatges digitalitzades, en paper normal, blanc i negre o en color: 
1.g. 1 imatge DIN A4 1,15 € 

 
2. Tarifes per a usos comercials de les reproduccio ns  

2.a. Reproduccions d’imatges digitalitzades en blanc i negre o color (no inclou el suport): 
2.b. Per mitjans de comunicació (premsa i televisió): 
2.c. Per cada imatge 6,35 € 

 
3. Per a usos editorials (llibres, catàlegs, public acions…)  

3.d. Per cada imatge 12,65 € 
 
4. Per a exposicions i comunicació pública  

4.a. Per cada imatge 25,15 € 
 
5. Per a ús publicitari  

5.a. Per cada imatge 31,40 € 
 
1. Venda de suports per a ésser utilitzats en les r eproduccions  

1.a. CD-R 1,45 € 
1.b. DVD 2,00 € 

 
2. Recerca de dades a l’Arxiu  

   
2.b. Altres certificats de dades d’Arxiu 11,45 € 

 
3. Exempcions i bonificacions 
 
a. Les sol·licituds de reproduccions que tinguin per finalitat la recerca o la il·lustració de la docència, i les sol·licituds 

que facin les entitats sense finalitat de lucre, per a ús públic no comercial amb finalitat cultural o social tindran una 
bonificació del 70%  de la taxa fixada en l’apartat b. 

1 imatge 1,29 € 
De 2 a 50 imatges, per cada imatge 0,96 € 
De 51 en endavant, per cada imatge 0,65 € 

 
b. Les sol·licituds de reproduccions que facin les entitats sense finalitat de lucre, per a ús públic i comercial amb 

finalitats de difusió cultural o social tindran una bonificació del 50%  de la taxa fixada en el punt 2. 
Per a usos editorials: llibres, catàlegs, fulletons…, per cada imatge 6,32 € 
Per a exposicions i comunicació pública, per cada imatge 12,57 € 
Per a ús publicitari, per cada imatge 15,70 € 

 
c. Les sol·licituds de reproduccions que facin els mitjans de comunicació que hagin signat un conveni de col·laboració 

per a la difusió d’imatges o documents dels fons de  l’Arxiu Municipal tindran una bonificació del 85%  de la taxa 
fixada en el punt 2. 

Per a mitjans de comunicació, per cada imatge 0,95 € 
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El pagament de les taxes no eximeix de: 
• El compliment de la normativa específica sobre l’ús i la reproducció de documents de l’Arxiu. 
• El pagament dels drets d’autor que se’n puguin deriv ar quan l’Ajuntament de Teià no en tingui els drets  

d’explotació. 


