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INFORME PER MODIFICAR ELS PREUS PÚBLICS PER  
AL SERVEI DE REPRODUCCIÓ i COMUNICACIÓ PÚBLICA DE  

DOCUMENTACIÓ SENSE CARÀCTER ADMINISTRATIU 
PER A L’ANY 2022 

 
 
 
Els fons documentals de l’Arxiu Municipal de Barcelona són molt rics, per la seva 
antiguitat, pel seu volum, per les seves tipologies i per la diversitat de suports. El 
patrimoni documental conservat, doncs, constitueix una herència fonamental de la 
memòria històrica de Barcelona i els seus barris. 
 
Una de les funcions de l’Arxiu Municipal de Barcelona és impulsar la difusió 
d’aquest patrimoni documental, a més a més de garantir-ne l’accés i la seva 
reproducció, amb les reserves admeses en matèria de drets d’explotació, de 
protecció de les dades de caràcter personal i de seguretat. 
 
Les següents propostes de modificació de l’actual estructura de preus públics per a 
la reproducció i comunicació pública de documentació sense caràcter administratiu, 
tenen com a objectius: 
 
1. Facilitar i fomentar la difusió del patrimoni documental custodiat a l’Arxiu 

Municipal de Barcelona. 
2. Harmonitzar els preus públics de l’Arxiu Municipal de Barcelona amb els de la 

resta d’arxius d’àmbit autonòmic, prenent com a referència les tarifes 
establertes pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
Propostes de modificació de PREUS PÚBLICS de l’any 2022 
 
1. Introduir un descompte en els preus públics per a les entitats sense ànim 

de lucre: 
 
Incloure la següent nota al peu de la taula de tarifes de l’Annex IV de preus 
públics: 
 

“A les entitats sense ànim de lucre se'ls aplicarà un descompte del 50% en 
les anteriors tarifes per usos comercials.” 

 
 

2. Modificar l’actual estructura de la taula de preus públics (Annex IV): 
 
Agafant com a referència les tarifes del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, i per tal de simplificar i harmonitzar l’estructura de 
preus públics per a la reproducció i comunicació de documents, sense caràcter 
d’expedient administratiu, produïts per l’Ajuntament de Barcelona i prestats per 
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, els Arxius Municipals de Districte 
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i els Arxius Centrals dels Sectors, es proposa modificar les categories i 
subcategories de la taula.  
 
Així mateix, es proposa ajustar a la baixa els imports per tal d’afavorir la difusió 
del patrimoni documental custodiat, i homogeneïtzar-los amb els de la resta 
d’arxius d’àmbit autonòmic. 
 

Estructura de preus públics fins el 2021: 
 Premsa (preu per imatge) 
 Publicacions/productes editorials (preu per imatge) 
 Exposicions (preu per imatge) 
 Publicitat 
 Televisió i cinema 
 Decoració (preu per imatge) 
 Il•lustració de webs 

 
Estructura de preus públics proposada pel 2022: 

 Fotografia, documentació textual i documentació gràfica 
 Imatge mòbil, audiovisual 
 So 

A la vegada, es proposa dividir les anteriors 3 categories en les següents 
subnivells: 

 Ús editorial i exposicions 
 Pàgines web 
 Produccions audiovisuals 
 Ús publicitari 

 
 

Amb les anteriors modificacions, el quadre de preus privats de l’Annex 4 quedaria 
de la següent manera: 
 






