Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu
FORMULARI DE SOL·LICITUD I AUTORITZACIÓ DE DRETS DE REPRODUCCIÓ I
USOS PÚBLICS DE DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA I AUDIOVISUAL
1. Dades d’identificació del sol·licitant
Nom i cognoms

NIF o document substitutori

En nom propi

En representació de

Adreça

Localitat

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

2. Relació de documentació sol·licitada
Sig.

Descripció del document

Fons

Autor

3. Ús de les imatges
La persona sol·licitant declara:
-Que la finalitat de la reproducció de les imatges detallades en aquest document és:
Per a ús privat (consulta i/o recerca)
Per a ús públic:
Ús editorial 1

Ús en comunicació pública 2

Ús publicitari 3

1 Cal

indicar: títol de la publicació, editorial, lloc i data prevista de publicació.
cas d’exposicions, cal indicar: organitzador, lloc i dates. En el cas de comunicació a Internet cal indicar la URL on hi
figurarà/n la/es imatge/s. En la resta de casos, cal indicar les dades bàsiques de la utilització que se li donarà a la/es imatge/s.
3 Cal indicar explícitament la utilització de la/es imatge/s: tipus d’empresa, producte, suport publicitari, etc.
2 En

1

4. Sol·licitud de reproducció
El sol·licitant demana:
o Autorització per obtenir la reproducció del material sol·licitat a les dependències del Centre d'Imatges
de Tarragona (CIT).
Mitjançant la signatura d’aquest document, el sol·licitant declara que és cert el que ha consignat en el cos de
la sol·licitud, que respecta la Llei de Propietat Intel·lectual i que es compromet a utilitzar les imatges d’acord
amb les finalitats i forma declarades, així com a respectar els drets d’explotació que l’Ajuntament de
Tarragona (veure apartat 8 d’aquest document) i terceres persones puguin tenir sobre aquestes imatges.

Signatura del sol·licitant
Tarragona,
de/d’

de 20

5. Sol·licitud d’ús públic d’imatges sobre les quals l’Ajuntament de Tarragona n’és titular
dels drets d’explotació
El sol·licitant demana:
o Autorització per fer ús públic del material sol·licitat a les dependències del Centre d'Imatges de
Tarragona (CIT) amb la finalitat que s'indica a l'apartat 3.
Mitjançant la signatura d’aquest document, el sol·licitant declara que és cert el que ha consignat en el cos de
la sol·licitud.

Signatura del sol·licitant
Tarragona,
de/d’

de 20

6. Preu
Les taxes de reproducció de les imatges sol·licitades és de:

euros.

El preu públic de l’ús públic de les imatges sol·licitades és de:

euros.

El preu TOTAL a abonar a l'Ajuntament de Tarragona és de:

euros.

FORMA DE PAGAMENT: El pagament de l’import total es farà a través d’ingrés bancari al compte de
l’Ajuntament de Tarragona:
Banc de Sabadell, Oficina Rambla Nova, 62, 43003 Tarragona, núm. compte
ES59-0081-5129-3600-0116-8122
pel concepte de Reproducció i usos de fotografies

2

7. Autorització
El Centre d’Imatges de Tarragona de l’Ajuntament de Tarragona autoritza la present sol·licitud
d’acord amb les condicions que s’expressen en aquest document a l’apartat 8.

Signatura del cap del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
de/d’
de 20
Tarragona,

8. Condicions d’autorització
• El present document d'autorització no suposa en cap cas la cessió de drets sobre el material del qual s'ha
autoritzat la reproducció. A part de la finalitat exposada en aquest document, es prohibeix qualsevol altra
utilització de la/es imatge/s obtinguda/es per la present autorització, sense el permís previ i per escrit del
Centre d'Imatges de Tarragona (CIT). Per a qualsevol nou ús o reedició caldrà demanar prèviament i amb
antelació suficient la corresponent autorització.
• Resta totalment prohibida la cessió a tercers del material que s'obtingui en raó de la present autorització,
així com la reproducció total o parcial de la/es imatge/s obtinguda/es, la seva transformació o realització de
cap muntatge que modifiqui la imatge real del material reproduït.
• En cas d'ús públic, del Centre d'Imatges de Tarragona (CIT), si no disposa de la plenitud dels drets sobre
l'element a reproduir, requerirà prèviament un document que acrediti la corresponent autorització per part de
qui en posseeix els drets. El Centre d'Imatges de Tarragona (CIT) declina tota responsabilitat per la no
obtenció d'aquest document, i així mateix, es reserva la facultat de revocar la present llicència si el
sol·licitant incompleix qualsevol dels punts esmentats en aquest document. En cas que el sol·licitant faci un
mal ús de la/les imatges reproduïdes, El CIT queda exempt de tota responsabilitat, essent el sol·licitant de
les imatges la persona responsable.
• En cas d'ús públic, en els crèdits corresponents es farà constar individualment la procedència de la següent
manera:

Ajuntament de Tarragona. Centre d'Imatges de Tarragona / L'Arxiu
(Autor/a)
Si l’Ajuntament de Tarragona posseeix els drets sobre el material reproduït la citació anirà
precedida pel símbol de copyright © i si l’autor es desconeix se citarà per Autor
desconegut

© Ajuntament de Tarragona. Centre d'Imatges de Tarragona / L'Arxiu
(Autor/a)

Imprimir formulari
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