
Ordenanga fiscal 3.01, de taxes per serveis generals
Annex A (epígrafs IF iHI) Annex C

Quadre 2. Cobertura de cost mitjangant tarifa

Cost unitari (/hora)

Proposta de Cobertura de
Servei

A SERVEIS GENERALS
Epígraf Il Informes reproduccions altres documents d'ambit general
2.3. Fotocópies

Una sola cara:
Les dues cares

2.4. Impressió en paper d'imatges ja digitalitzades
DIN A4
DIN A3
DIN A2

2.5. Reproducció de planols
2.5.1. Mesures estandard (sistema DIN A):

DIN AQ (841x1189 mm)
DIN A1 (594x841 mm)
DIN A2 (420x594 mm)

2.5.2. Mesures no estándard:
40-80 em
120-150 cm
150-200 cm

2.7 Reproducció de microfilm
Cópia en paper de microfilm fet
Microfilm de microfilm

Epígraf III Reproduccions altres documents del Sistema Municipal d'Arxius
3.1. Digitalitzacions b/n color (no inclou el suport de lliurament)
3.1.1 Fins a DIN A3, copia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de referencia: 100 a 150 ppp)
3.1.2. Fins a DIN A3, cópia de preservació: TIFF 6 (resolució de referencia: 300 ppp)
3.1.3. A partir de DIN AZ, cópia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de referencia: 100 a 150 ppp)
3.1.4. A partir de DIN A2, cópia de preservació: TIFF 6 (resolució de referéncia: 300 ppp)
3.1.5. Fotografia manual digital, copia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de referencia: 100 a 150 pp
3.1.6. Fotografia manual digital, cópia de preservació: TIFF 6 (resolució de referéncia: 300 ppp). 50Mb
3.2. Suport de lliurament (aquest preu s'ha d'afegir al de digitalització)
3.2.1 Subministrament DVD
3.2.2. Subministrament CD
Font: Elaboració propia

Es proposa:

Cost total tarifa (2021) cost

0,10 0,10 100%
0,13 0,12 99%

0,95 0,93 98%
1,87 1,65 99%
2,63 2,58 98%

12,01 12,00 100%
8,32 8,30 100%
4,67 4,50 96%

5,50 4,21 71%
10,75 9,631 90%
13,89 11,74 85%

0,57 0,56 98%
0,76 0,74 98%

0,35 0,35 100%
4,17 4,12 99%
1,04 1,00 96%
5,21 5,15 99%
7,37 7,20 98%
18,43 18,00) 98%

1,91 1,87 98%
1,22 1,19 98%

1. En T'epigrat Ill, apartat 3.1. de "Digitalitzacions b/n color (no inclou el suport de lliurament)", ajustar la nomenclatura dels formats/qualitats de les digitalitzacions
en coheréncia amb els criteris técnics establerts al Protocol de di lització del Sistema Municipal d'Arxius publicat al web de l' Arxiu Municipal de Barcelona
httos://ajuntament.barcelona.caVaniumunicipal/sites/defaultfiles/odfs_intems/protoco!l digitalitzacio v.2012.

a) Substituir "peg 150 dpi" per "cópia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de referéncia: 100 a 150 ppp)".
b) Substituir "tiff 300 dpi" per "cópia de preservació: TIFF 6 (resolució de referencia: 300 ppp)".

2. En l'epigrat Ill, apartat 3.1. de "Digitalitzacions b/n color (no inclou el suport de lliurament)", incloure el segúent format/qualitat que no estava contemplat en
anteriors Ordenances Fiscals:

A partir de DIN A2, cópia de difusió: POF/A o JPEG (resolució de referencia: 100 a 150 ppp)
En consequéncia, es renumeren les diferents taxes d'aquest epígraf Ill, apartat 3.1.

3. El servei de digitalització de documentació mitjangant fotografia manual digital, recollit als apartats 3.1.5 3.1.6 de l'epígraf III, será d'aplicació quan es produeixi
alguna de les segúents circumstáncies:
a) Quan lestat de conservació del document objecte de digitalització no faci possible l'ús d'escáners o plotters, o s'aconselli 'ús de la fotografia manual digital, per
tal minimitzar la seva manipulació garantir-ne radequada integritati preservació. Aquest fet el determinará el centre d'arxiu en questió.
b) Quan les dimensions del document objecte de digitalització (grans formats) no facin possible 'ús d'escaners o plotters, requereixin l'ús de la fotografia manual
digital. Aquest fet el determinara el centre d'anxiu en questió.

Quan l'usuari sobliciti expressament, de forma voluntaria, que la reproducció digital del document sigui realitzada mitjangant fotografia manual digital.


