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INFORME PER INCLOURE NOVES TAXES,
I MODIFICAR-NE D’EXISTENTS,

A LES ORDENANCES FISCALS 3.1
PER A L’ANY 2021

El dret dels ciutadans a accedir a la informació i la documentació pública és un 
aspecte essencial de la relació entre els ciutadans i els poders públics.
L’administració ha de facilitar i fomentar aquest dret i afavorir-ne el seu exercici, com 
institucions públiques més transparents i properes al ciutadà.

Una de les funcions principals de l’Arxiu Municipal de Barcelona, en relació als 
documents que custodia, és garantir l’accés als documents públics i a la seva 
reproducció, amb les reserves admeses en matèria de protecció de les dades de 
caràcter personal i de seguretat.

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. 
Ateses aquestes circumstàncies, cal que el procediment de reproducció dels 
documents  s’ajusti, tant a les necessitats de l’usuari sol·licitant i a les noves 
tecnologies disponibles, com, també, a les condicions per garantir la preservació del 
document original.

És important remarcar el fet que aquest documents són originals, i no existeix cap 
altre exemplar en d’altres centres d’arxiu del món. Tampoc hi ha cap persona física o 
jurídica que pugui prestar aquest servei, per tant l’Arxiu Municipal de Barcelona té 
l’exclusivitat del servei que es presta.

Propostes de modificació de taxes a les ordenances fiscals 3.1 de l’any 2021

1. Ajustament mesures estàndard (DIN A) i no estàndard de la taxa de 
reproducció de plànols (epígraf II, apartat 2.5):

Actualment les taxes aplicades per a la reproducció de plànols s’estableixen en 
funció de les mesures dels documents:

DIN A0 (841×1189 mm)
DIN A1 (594×841 mm)
DIN A2 (420×594 mm)
De 40 a 80 cm
De 80 a 120 cm
De 120 a 150 cm
De 150 a 200 cm
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En els darrers 4 casos es tracta de mesures utilitzades en la reproducció de 
plànols històrics o de certa antiguitat, especialment en l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona. Mentre que els primers 3 casos (DIN A0, DIN A1 i DIN A2) 
corresponen a documents cartogràfics més recents que es regeixen pel sistema 
de mesura DIN A.

Per tal que l’aplicació de la taxa sigui més clara i no porti a confusió als usuaris, 
es proposa incorporar a les taxes de Serveis Generals els següents 2 
ajustaments:

a) Diferenciar les mesures estandarditzades que es regeixen pel sistema de 
mesura DIN A, de la resta.

b) Eliminar la mesura de 80 a 120cm,  atès que coincideix amb la mesura 
estàndard DIN A0.

Amb aquestes modificacions, el quadre de l’apartat 2.5 de l’epígraf II quedaria de 
la següent manera:

SERVEI Taxa 2020 (€) Proposta 2021 (€)

2.5. REPRODUCCIÓ DE PLÀNOLS

Mesures estàndard (sistema DIN A):

DIN A0 (841×1189 mm) 12,00 12,00

DIN A1 (594×841 mm) 8,30 8,30

DIN A2 (420×594 mm) 4,50 4,50

Mesures no estàndard:

De 40 a 80 cm 4,21 4,21

De 80 a 120 cm 7,88 7,88

De 120 a 150 cm 9,63 9,63

De 150 a 200 cm 11,74 11,74

2. Exempció del pagament de taxa per l’enviament o descàrrega en formats
de difusió (PDF o JPEG) de documents prèviament ja digitalitzats (epígraf 
III, apartat 3.1):

Actualment les taxes aplicades per a les digitalitzacions en blanc i negre o en 
color (sense incloure el suport de lliurament) són les següents:
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SERVEI Taxa 2020 (€) Proposta 2021 (€)

3.1. DIGITALITZACIONS B/N I COLOR (NO INCLOU EL SUPORT DE 
LLIURAMENT)*

Fins a DIN A-3 (jpeg 150 dpi) 0,35 0,35

Fins a DIN A-3 (tiff 300 dpi) 4,12 4,12

A partir de DIN A-2 (tiff 300 dpi) 5,15 5,15

Fotografia manual digital jpeg (6 MB 
aprox.)

7,20 7,20

Fotografia manual tiff (50 MB aprox.) 18,00 18,00

* Proposta d’exempció: En el cas que la documentació sol•licitada ja es trobi 
prèviament digitalitzada al catàleg en línia o als repositoris de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona, l’enviament electrònic de la còpia digital en formats de consulta (PDF 
o JPEG de baixa resolució) serà gratuït, respectant la capacitat de gestió de 
peticions de cada centre d'arxiu.

En els darrers anys l’Arxiu Municipal de Barcelona està fent un important esforç 
per tal de digitalitzar els fons documentals històrics custodiats, així com la 
documentació administrativa més consultada. En cas de no estar subjecte a 
limitacions d’accés per qüestions de protecció de dades, drets d’autor o d’altres, 
aquesta documentació digitalitzada i en format de consulta (PDF o JPEG de
baixa resolució) es posa a disposició de la ciutadania al catàleg en línia de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona (http://w151.bcn.cat/opac/). 

Per tal de facilitar els canals de comunicació telemàtics, així com la difusió del 
patrimoni documental municipal, es proposa la següent exempció en l’aplicació 
de la taxa de l’epígraf III, apartat 3.1:

En el cas que la documentació sol·licitada ja es trobi prèviament digitalitzada 
al catàleg en línia o als repositoris de l’Arxiu Municipal de Barcelona, 
l’enviament electrònic de la còpia digital en formats de consulta (PDF o JPEG
de baixa resolució) serà gratuït, respectant la capacitat de gestió de peticions 
de cada centre d'arxiu.
La taxa de l’epígraf III, apartat 3.1, es mantindrà únicament en els següents 
casos:
a) Noves digitalitzacions de documents que no es trobessin prèviament en 

format digital al catàleg en línia o als repositoris de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona.

b) Còpia digital en format de preservació (TIFF o JPEG d’alta resolució) de 
documents prèviament digitalitzats.

Joaquim Borràs
Arxiver en Cap

Barcelona, 8 de setembre de 2020
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