• ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE
REPRODUCCIONS DELS DOCUMENTS DE LES COL·LECCIONS I DELS FONS
D’INSPAI, CENTRE DE LA IMATGE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per
l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. i de conformitat amb el que disposen
els articles 15 a 19 i 132 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquesta Diputació
estableix la taxa pel servei de reproduccions dels documents dels fons d’INSPAI,
Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la prestació de serveis de reproduccions i autoritzacions
d'ús dels documents que constitueixen els fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la
Diputació de Girona.
Article 3. Meritació
L’obligació del pagament de les taxes regulades en aquesta ordenança neix des del
moment en què se sol·licita la prestació del servei.
Article 4. Subjectes passius
Estan obligats al pagament de les taxes, en concepte de subjectes passius
contribuents les persones físiques i jurídiques de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària i les entitats de l’article 35.4 de la mateixa llei que
sol·licitin i es beneficiïn dels serveis objecte d’aquesta ordenança.
Article 5. Procediment i condicions
Al lloc web d’INSPAI hi ha a disposició dels usuaris un formulari de sol·licitud
d’imatges, que s’haurà d’inscriure al Registre Oficial de la Diputació juntament amb la
documentació que correspongui.
Article 6. Quota tributària
La quantia de les taxes serà la detallada en les tarifes contingudes en l'annex que
s’adjunta a aquesta ordenança.

Article 7. Exempcions i bonificacions
En el cas de sol·licitar exempció de taxes, l’aprovació de l’exempció es fonamentarà en
el compliment de les condicions especificades a continuació, i requerirà l’emissió d’un
informe de la cap d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
7.1. Les còpies de caràcter privat que tinguin per finalitat la recerca o la docència
seran exemptes de pagament de qualsevol taxa regulada en aquesta ordenança. La
Diputació de Girona exigirà les acreditacions que justifiquin l’aplicació d’aquesta
exempció. Qualsevol ús que en el futur es vulgui fer d’aquestes imatges fora dels límits
exemptes, es comunicarà a la Diputació per tal que hi apliqui la taxa que correspongui.
7.2. La reproducció i la cessió en règim de comodat de documents destinats a un ús
públic no comercial o no lucratiu, amb finalitat cultural i/o social estaran exempts de
pagament de qualsevol taxa. Serà igualment exempta de pagament les imatges
d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona que tingui per objecte la
mateixa finalitat. En aquest cas, el servei d'INSPAI es reserva la facultat de comprovar
si la petició es fonamenta en algun dels supòsits d'exempció demanats.
7.3. L'exposició pública de reproduccions de documents en un establiment comercial
es considera amb caràcter no intensiu i amb dret a una bonificació del 50% de la tarifa.
7.4. Les imatges utilitzades per a la difusió cultural de les activitats o publicacions
d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona estaran exemptes de
pagament.
7.5. Les còpies per a publicacions periòdiques de l’àmbit de les comarques gironines
amb un tiratge inferior a 10.000 exemplars estaran exemptes de pagament.
7.6 Les reproduccions d'imatges per a il·lustrar notícies a la premsa escrita, incloent la
seva versió digital, que tractin sobre temes, personatges o esdeveniments relacionats
amb les comarques gironines i que responguin a l’interès de la Corporació de que es
divulguin els fons d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, els seus
serveis i els serveis de la Diputació en general, estaran exemptes de pagament.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
8.1 La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes, previstes en l’annex, s’ingressarà en
règim d’autoliquidació. A tal efecte, es posarà a l’abast dels subjectes passius el
corresponent model d’autoliquidació normalitzat, amb indicació de la forma de
pagament de l’import de la taxa resultant.
8.2 Els subjectes passius hauran d’ingressar l’import del deute determinat a
l’autoliquidació, de manera simultània a la seva presentació.

Disposició addicional
El preu de taxa és per unitat documental. Les reproduccions de materials audiovisuals
i/o multimèdia es fixen per a un màxim de 30 segons. Cadascun dels següents
períodes equivalents tindran una reducció del 50% del preu base.
El pagament de la taxa per la cessió d’originals no inclou les despeses derivades de la
seva assegurança i transport.
L’import del pagament d’aquestes taxes inclou, en els casos d’alguns dels fons
dipositats pels autors o hereus a INSPAI, Centre de la Imatge, un percentatge destinat
a aquests en concepte de drets d’explotació derivats de la propietat intel·lectual.
El pagament o declaració d’exempció no eximeix d’abonar els drets d’autor que
poguessin correspondre a tercers, en els termes que INSPAI informi al sol·licitant.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i el seu període
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació.
El pagament de les taxes i dels preus públics o la declaració d’exempció no eximeix
del compliment de les normes, condicions d’ús i respecte a drets de tercers que
INSPAI comuniqui a l’obtentor de la reproducció.
ANNEX
1.

Aprofitament per mitjà fotogràfic

a)

Les reproduccions fotogràfiques en blanc i negre i en color s’encarreguen a un
fotògraf o empresa concessionària a qui l’usuari ha de pagar el servei de
reproducció.
b)
En el cas que les ampliacions en blanc i negre o les reproduccions en color
siguin realitzades per l’usuari a INSPAI Centre de la Imatge de la Diputació de
Girona amb els seus mitjans propis prèviament autoritzats, s’haurà de lliurar els
negatius, CDs i altres suports magnètics i/o òptics a INSPAI.
Premsa

Tarifa €

Pàgina interior
Pàgina interior doble
Portada
Portada i pàgina interior

35,95 €
71,90 €
107,86 €
143,81 €

TV i cinema

107,78 €

Productes editorials
Pàgina interior
Portada
Contraportada

71,90 €
179,75 €
86,28 €

Portada i pàgina interior

220,56 €

Publicitat i altres
Fulletons
Calendaris i displays
Nadales
Postals, cromos i similars
Jocs en general
Carpetes, àlbums, etc.
Mem. d’empreses, assoc., etc.
Pòsters o cartells anunciadors
Tanques, marquesines
Televisió i/o cinema (anuncis)
WEB Internet (publicitat) (Preu per imatge)
Packaging

71,90 €
144,26 €
71,90 €
41,41 €
202,43 €
107,86 €
71,90 €
179,75 €
359,50 €
647,81 €
161,94 €
110,00 €

Exposicions
Exposició de reproduccions en establiments comercials
Decoració / Us particular
Projectes decoratius / Interiorisme (ús lucratiu)
Productes multimedia (Preu per imatge)
Pantalla d’arrencada
Interior programa
Menús d’opcions
Fons de pantalla
Portada (Cd, capsa...)
WEB Internet (il·lustracions, sense lucre. Preu per imatge)
Preu del CD

41,93 €
4,20 €
41,93 €

161,94 €
40,49 €
80,97 €
81,17 €
161,94 €
18,00 €
1,05 €

2.

Despeses per tramesa de material i altres

A sol·licitud de l’usuari, s’envien les reproduccions per correu amb acusament de
recepció. En aquest supòsit, l’usuari ha d’abonar les despeses de tramesa d’acord
amb les tarifes postals vigents.
INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona requerirà un pagament derivat
del cost de la reproducció de les imatges (Cd’s, reproducció en paper, etc.). Els preus
seran els establerts per l’ordenança reguladora dels preus públics per a la reproducció
de documentació administrativa, ordenances vigents de la Diputació de Girona.
3.

Cessió de documents en règim de comodat

Valor fins a 601,01 euros
Valor entre 601,02 i 3.005,06 euros
Valor entre 3.005,07 i 6.010,12 euros
Valor en més 6.010,12 euros

107,86 €
215,70 €
323,55 €
431,40 €

