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

A LES ORDENANCES FISCALS 2.5 i 3.1 
PER A L’ANY 2022 

 
 
 
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 2022 
 
1. Aclariment títol apartat 2.5 (epígraf II): 

 
L’apartat 2.5 de l'epígraf II correspon a la " Reproducció de plànols". No obstant, 
el títol d’aquest apartat ha comportat alguna confusió als usuaris, al interpretar 
que inclou tant les reproduccions en paper com en format digital (en aquest últim 
cas, recollides en l’apartat 3.1 de l’epígraf III). 
 
Per evitar confusions, es proposa ajustar el títol d’aquest apartat 2.5 de l’epígraf 
II de la següent manera: 
 

“2.5. Reproducció de plànols en paper” 
 
 
 
 



 
 
 
 
Gerència de Recursos 
Dir. Executiva Sistema Mpal. d’Arxius 

 
Avinyó 7, pl. 1, 
08002 Barcelona 
Telèfon 934027606 
Fax 934027638 
www.bcn.cat 

 
 

2/3 

2. Ajustament nomenclatura dels formats/qualitats de les digitalitzacions 
(epígraf III, apartat 3.1): 
 
En l'epígraf III, apartat 3.1. de "Digitalitzacions b/n i color (no inclou el suport de 
lliurament)", ajustar la nomenclatura dels formats/qualitats de les digitalitzacions 
en coherència amb els criteris tècnics establerts al Protocol de digitalització del 
Sistema Municipal d’Arxius publicat al web de l'Arxiu Municipal de Barcelona 
(https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/sites/default/files/pdfs_interns/pr
otocol_digitalitzacio_v.2012.pdf): 
 
a) Substituir "jpeg 150 dpi" per "còpia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de 

referència: 100 a 150 ppp)". 
b) Substituir "tiff 300 dpi" per "còpia de preservació: TIFF 6 (resolució de 

referència: 300 ppp)". 
 
3. Incorporació d’un nou format/qualitat en les digitalitzacions (epígraf III, 

apartat 3.1): 
 
En l'epígraf III, apartat 3.1. de "Digitalitzacions b/n i color (no inclou el suport de 
lliurament)", incloure el següent format que no estava contemplat en anteriors 
Ordenances Fiscals: 
 

* A partir de DIN A2, còpia de difusió: PDF/A o JPEG (resolució de 
referència: 100 a 150 ppp) 

 
En conseqüència, es re numeren les diferents taxes d'aquest epígraf III, apartat 
3.1. 
 
 

4. Incorporació d’una nota per tal d’aclarir l’aplicació de la taxa de l’epígraf III, 
apartats 3.1.5 i 3.1.6: 
 
El servei de digitalització de documentació mitjançant fotografia manual digital, 
recollit als apartats 3.1.5 i 3.1.6 de l’epígraf III, serà d’aplicació quan es produeixi 
alguna de les següents circumstàncies: 
 

a) Quan l’estat de conservació del document objecte de digitalització no faci 
possible l’ús d’escàners o plotters, o s’aconselli l’ús de la fotografia manual 
digital, per tal minimitzar la seva manipulació i garantir-ne l’adequada 
integritat i preservació. Aquest fet el determinarà el centre d’arxiu en 
qüestió. 
 

b) Quan les dimensions del document objecte de digitalització (grans formats) 
no facin possible l’ús d’escàners o plotters, i requereixin l’ús de la fotografia 
manual digital. Aquest fet el determinarà el centre d’arxiu en qüestió. 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/sites/default/files/pdfs_interns/protocol_digitalitzacio_v.2012.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/sites/default/files/pdfs_interns/protocol_digitalitzacio_v.2012.pdf
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Quan Tusuari sol-liciti expressament de forma voluntaria, que la

reproducció digital del document sigui realitzada mitjangant fotografia

manual digital

Amb les anteriors modificacions, el quadre de l'apartat 3.1 de l'epígraf III quedaria de

la segúent manera

SERVEI Taxa 2021 Proposta 2022

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

3.1.1. Fins a DIN A3, cópia 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 A2, copia de difusió: PDF/A o

JPEG (resolució de referencia: 100 a 150 ppp)

3.1.4. A partir de DIN A2, copia de preservació: TIFF

6 (resolució de referencia: 300 ppp)

314-Fotegrafia-manual digital ipeg(6-MB-aprox-

3.1.5. Fotografia manual digital", copia de difusió

PDF/A o JPEG (resolució de referencia: 100 a 150

ppp). 6Mb aprox

31-5-Foetegrafia-manual +fF (50-MB- aprox

3.1.6. Fotografia manual digital, copia de

preservació: TIFF 6 (resolució de referéncia: 300

0,35 0,35

4,12 4,12

N/A 1,00

5,15 5,15

7,20 7,20

18,00 18,00

ppp). 50Mb aprox

1 Nota aplicació taxa epígraf III apartats 3.1.5 i 3.1.6: El servei de digitalització de

documentació mitjangant fotografia manual digital, recollit als apartats 3.1.5 3.1.6 de lepígraf Ill

sera d'aplicació quan es produeixi alguna de les segients circumstancies

a) Quan Tlestat de conservació del document objecte de digitalització no faci possible l'ús

d'escaners o plotters, o s'aconselli rús de la fotografia manual digital, per tal minimitzar la

seva manipulació garantir-ne ladequada integritat 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'escaáners o plotters, requereixin l'ús de la fotografia manual digital. Aquest

fet el determinara el centre d'arxiu en questió

c) Quan l'usuari sol-liciti expressament, de forma voluntaria, que la reproducció digital del

document sigui realitzada mitjangant fotografia manual digital
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