TAXES PER A REPRODUCCIONS DE FONS D’ARXIU
L’art. 103 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic va
modificar la taxa per les reproduccions de fons dels arxius, ampliant-ne el seu nombre. Aquesta
ampliació comprèn fons de l’arxiu de la Biblioteca de Catalunya.
Els fons de l’arxiu de la Biblioteca de Catalunya als quals s’apliquen les taxes són fons
patrimonials, institucionals i judicials històrics, anteriors a 1900, a més de l’arxiu administratiu de
la Biblioteca :
Al·legacions judicials
Arxiu del comtat de Queralt
Arxiu del marquès de Saudin
Arxiu del marquesat de Moja
Arxiu Salas-Milans
Arxiu Sambola/Burgués
Arxiu administratiu de la BC
Batllia de Cardona
Comtat de Solterra

Fons Baró Castellet
Fons Francesc Cardona
Fons Magarola
Hospital de la Santa Creu
Junta de Comerç
Pergamins
Protocols notarials
Sèrie general d'Arxiu

L’ ORDRE CLT/29/2022, de 28 de febrer, per la qual es dona publicitat a les taxes que gestionen el
Departament de Cultura i les entitats que en depenen, fixa les següents taxes:
Fotocòpia d’escàner 150 dpi, paper normal, blanc i negre o color A4
Fotocòpia d’escàner 150 dpi, paper normal, blanc i negre o color A3
Imatges digitals de captura automàtica
Imatges digitals d’alta qualitat

0,25 €
0,70 €
0,15 €
2,05 €

Usos comercials de les reproduccions:
En el cas que l'usuari destini les reproduccions de documents a un ús comercial, ha de pagar a
l'arxiu corresponent, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat, si n'és
titular dels drets d'explotació. Si el contracte de cessió de drets d'explotació a l'arxiu corresponent
estableix alguna remuneració per a l'autor del document, l'usuari ha de satisfer aquesta
remuneració directament a l'autor.
Fotografia, documentació textual i documentació gràfica
Ús editorial, exposicions i pàgines web
30,30 €
Produccions audiovisuals
45,45 €
Ús publicitari
151,50 €
A les entitats sense ànim de lucre se'ls aplicarà un descompte del 25% en les taxes per
usos comercials.

Barcelona, 7 de març de 2022

