ANUNCI

TARIFES DELS PREUS PÚBLICS ESTABLERTS EN EL MARC DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚMERO 2 DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES.

1.- ENTRADES ALS MUSEUS I AL PALAU DE MARICEL
1.1.- Entrada normal individual en horari ordinari d’obertura
1.1.1.

Un museu o equipament

5,00 €

1.1.2.

Dos museus o equipaments (entrada general Museu
del Cau Ferrat i Museu de Maricel)

10,00 €

1.1.3.

Tres museus o equipaments

13,00 €

1.1.4.

Quatre museus o equipaments

17,00 €

1.1.5.

Exposició de petit format

3,00 €

1.1.6.

Exposició de gran format

5,00 €

1.2.- Entrada familiar 20 % de descompte en horari ordinari d’obertura
Familiar un museu o equipament

4,00 €

1.2.2.

Familiar dos museus o equipaments (entrada general
Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel)

8,00 €

1.2.3.

Familiar tres museus o equipaments

10,00 €

1.2.4.

Familiar quatre museus o equipaments

13,50 €

1.2.5.

Exposició de petit format

2,40 €

1.2.6.

Exposició de gran format

4,00 €

https://bop.diba.cat

B

1.2.1.
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ANNEX 1

Data 4-12-2019

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província la present resolució pel
general coneixement.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer.- MODIFICAR i reordenar els preus públics establerts en el marc de
l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora dels preus públics, d’acord amb el
text que s’adjunta com annex 1 a aquest dictamen i la memòria corresponent
de la Direcció-gerència, de data 31 d’octubre de 2019.

A

La Comissió Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges, en sessió de data 26
de novembre de 2019, va aprovar, entre d’altres, els acords següents:

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
Fax. 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
NIF P5800036E

1.3.2.

Reduïda dos museus o equipaments (entrada general
Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel)

7,00 €

1.3.3.

Reduïda tres museus o equipaments

9,00 €

1.3.4.

Reduïda quatre museus o equipaments

1.3.5.

Exposició de petit format

2,10 €

1.3.6.

Exposició de gran format

3,50 €

12,00 €

1.4.- Entrada reduïda individual 50 % de descompte en horari ordinari
d’obertura
1.4.1.

Reduïda un museu o equipament

2,50 €

1.4.2.

Reduïda dos museus o equipaments (entrada general
Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel)

5,00 €

1.4.3.

Reduïda tres museus o equipament

6,50 €

1.4.4.

Reduïda quatre museus o equipaments

8,50 €

1.4.5.

Exposició petit format

1,50 €

1.4.6.

Exposició gran format

2,50 €

https://bop.diba.cat

3,50 €
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Reduïda un museu o equipament
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1.3.1.

A

1.3.- Entrada reduïda individual 30 % de descompte en horari ordinari
d’obertura

Entrada súper reduïda (entrada puntual a
equipaments)

1,00 €

1.6.- Entrada per a grups d’adults organitzats en horari ordinari d’obertura
(per persona)
1.6.1.

Un museu o equipament

4,00 €

1.6.2.

Dos museus o equipaments (entrada general Museu
del Cau Ferrat i Museu de Maricel)

8,00 €

1.6.3.

Tres museus o equipaments

10,00 €

1.6.5.

Quatre museus o equipaments

13,00 €

1.6.5.

Exposició petit format

2,40 €

1.6.6.

Exposició gran format

4,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.5.1.

Data 4-12-2019

1.5.- Entrada súper reduïda

1.7.- Entrada reduïda per a grups d’adults organitzats en horari ordinari
d’obertura (per persona)
Reduïda un museu o equipament

2,00 €

B

1.7.1.
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Reduïda dos museus o equipaments (entrada general
Museu del Cau Ferrat i Museu de Maricel)

4,00 €

1.7.3.

Reduïda tres museus o equipament

5,20 €

1.7.4.

Reduïda quatre museus o equipaments

6,80 €

1.7.5.

Exposició petit format

1,20 €

1.7.6.

Exposició gran format

2,00 €

1.8.2.

Reduïda dos museus o equipaments

2,00 €

1.8.3.

Reduïda tres museus o equipament

2,60 €

1.8.4.

Reduïda quatre museus o equipaments

3,40 €

1.8.5.

Exposició petit format

1,20 €

1.8.6.

Exposició gran format

2,00 €

1.9.- Entrada per a grups d’adults organitzats fora de l’horari ordinari
d’obertura
1.9.1.

Un museu o equipament

300,00 €

1.9.2.

Dos museus o equipaments (entrada general Museu
del Cau Ferrat i Museu de Maricel)

300,00 €

1.9.3.

Exposició petit format

100,00 €

1.9.4.

Exposició gran format

250,00 €

Notes de la Tarifa 1:
-

L’entrada individual és vigent al llarg de tot el dia natural de la seva
adquisició.

-

La prestació de serveis addicionals o complementaris als corresponents
a les activitats detallades en la present tarifa, així com les prestacions
o utilitzacions extraordinàries, restarà condicionada a la seva
disponibilitat, i es regularà mitjançant protocols específics ad hoc, en
els que es contemplaran les condicions concretes així com la quantia a
liquidar que es correspondrà amb el de l’import de les despeses
addicionals que es puguin causar per vigilància, guies, neteja,
assegurances, assistència tècnica o altres conceptes.

Pàg. 3-15

1,00 €
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Reduïda un museu o equipament

Data 4-12-2019

1.8.1.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.8.- Entrada reduïda per a grups organitzats escolars (per persona)

https://bop.diba.cat

A

1.7.2.

-

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
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L’entrada familiar serà d’aplicació a aquells adults que vinguin al museu
acompanyats d’un o més menors de 16 anys, per tal de promoure les
visites familiars i el gaudi intergeneracional dels museus.

B

Notes de la tarifa 1.2:

Notes de la tarifa 1.3:

Membres de Cases Icòniques.



Membres de les associacions d’amics dels museus de les xarxes
en les quals participen els Museus de Sitges.



Carnet de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.



Associats de les entitats amb les quals s’estableixi un conveni
que ho prevegi expressament.

Notes de la tarifa 1.4:
-

Les entrades individuals reduïdes del 50% seran d’aplicació a:


Persones jubilades (caldrà acreditar-ne la condició)



El personal dels ens constitutius del Consorci.



Estudiants menors 25 anys (caldrà acreditar-ne la condició)



Posseïdors del Carnet Jove.



Posseïdors del Carnet Blau +



Titulars de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat de la
Generalitat de Catalunya o acreditació similar. En cas de barem
de tercera persona reconegut, l’acompanyant tindrà l’accés
gratuït.

Notes de la tarifa 1.5:
-

Aquesta tarifa és prevista per a activitats multitudinàries o obertures
puntuals d’edificis i equipaments que no representin costos addicionals
significatius.

Notes de la tarifa 1.6:

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
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-

Aquesta tarifa és d’aplicació a grups organitzats de més de 15 persones,
tant als Museus com al Palau de Maricel.

-

L’horari serà acordat entre el Consorci i el grup sol·licitant.

-

No es podrà garantir la visita en aquells espais on hi hagi personal
realitzant tasques de manteniment.

-

La confirmació definitiva de la visita no es realitzarà fins una setmana
abans de la data de reserva.

-

En el moment de sol·licitud de la reserva s’haurà de fer un pagament a
compte del preu públic per un import corresponent al 20% del total. El
import total haurà de fer-se efectiu com a mínim cinc dies hàbils abans
de la data de prestació del servei.

https://bop.diba.cat
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Barcelona PASS MODERNISTA.
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Data 4-12-2019

Els posseïdors del carnet de famílies nombroses i monoparentals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



A

Les entrades individuals reduïdes del 30% (Tarifa 1.3) seran d’aplicació
a:

B

-

-

En el cas de cancel·lació de la reserva feta amb més de cinc dies hàbils
respecte a la data de prestació del servei, es procedirà a la devolució
de l’import del preu públic fet efectiu, llevat l’import del 20%
corresponent a la reserva, que es liquidarà pel concepte de "reserva i
cancel·lació". Si es fes la cancel·lació en un termini inferior no procedirà
la devolució.

-



Jubilades.



Personal dels ens constitutius del Consorci.



Estudiants menors 25.



Posseïdors del Carnet Jove.



Posseïdors del Carnet Blau +

https://bop.diba.cat

Aquesta tarifa és d’aplicació a les persones que, formant part d’un grup
d’adults, acreditin que són:
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-

A

Notes de la tarifa 1.7:

Són d’aplicació totes les notes referides a la tarifa 1.6.

-

Són d’aplicació totes les notes referides a la tarifa 1.6.

Notes de la tarifa 1.9:
-

Aquesta tarifa és d’aplicació als grups que ho sol·licitin, si hi ha
disponibilitat, fora dels horaris d’obertura al públic, a qualsevol hora del
dia o de la nit.

-

Són d’aplicació totes les notes referides a la tarifa 1.6.

2.- MEDIACIÓ CULTURAL: VISITES GUIADES
2.1.

Servei de guia (un museu) IVA inclòs (per grup)

25,00 €

2.2.

Suplement per idioma

50,00 €

Notes de la tarifa 2:
La visita amb el Servei de guia (un museu) es preveu que tingui una
durada aproximada d’una hora.

-

La visita amb el Servei de guia (un museu) s’haurà de sol·licitar amb
una antelació mínima de 15 dies i restarà condicionada a la
disponibilitat de la prestació.

-

Aquest preu no inclou el de l’entrada corresponent.

B

-

Data 4-12-2019

Aquesta tarifa és d’aplicació als grups escolars de més de 15 alumnes.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

CVE 2019041671

Notes de la tarifa 1.8:
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-

Quan es sol·liciti que la visita es realitzi en un altre idioma que no sigui
català, castellà, anglès o francès, s’aplicarà el suplement per idioma i
sempre condicionat a la disponibilitat d’aquest servei.

-

Els tallers familiars i escolars tindran un 25% de descompte per als
següents col·lectius: segon germà, fills del personal del Consorci,
titulars del Carnet Blau, titulars d’altres carnets infantils i juvenils i
titulars de carnets de Biblioteques.

-

Els tallers familiars, d’adults i escolars gaudiran de gratuïtat els
següents col·lectius: totes aquelles escoles que formin part del projecte
Argonautes i altres col·lectius amb problemes d’exclusió social, que
hagin signat conveni amb el Consorci.

4.- AMICS DELS MUSEUS DE SITGES
4.1.

Quota anual ordinària

20,00 €

4.2.

Quota anual fins a 25 anys

16,00 €

4.3.

Quota anual a partir dels 65 anys

16,00 €

4.4.

Quota dual (2 pax)

35,00 €

4.5.

Quota protector

36,00 €

4.6.

Quota protector dual (2 pax)

50,00 €

4.7.

Quota patrocinador

200,00 €

Notes de la tarifa 4 :
-

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
Fax. 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
NIF P5800036E

Es vol dinamitzar el grup d’Amics dels Museus de Sitges per tal de
disposar d’una bona base de dades d’usuaris motivats dels serveis dels
Museus.

https://bop.diba.cat

En cas de que la realització del taller requereixi materials o serveis
addicionals s’incrementarà el preu de l’activitat específica per cobrir-ne
el cost.
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Notes de la tarifa 3 :

Data 4-12-2019

4,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tallers escolars, d’adults i familiars (per persona, taller
i dia)

B

3.1.

A

3.- TALLERS

Les dones que formen part del grup El Ram de tot l’any rebran
gratuïtament el carnet d’Amigues dels Museus, juntament amb una
butlleta per si volen inscriure-hi, pagant la quota corresponent, altres
membres de la seva família. A partir del segon any, es renovaran
automàticament de manera gratuïta, únicament, els carnets d’aquelles
dones que hagin portat ram durant l’any natural anterior.

Nota comú a les tarifes 1, 2, 3 i 4
GRATUÏTAT
-

-

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
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Amb caràcter general


El primer dimecres de mes no festiu (excepte per a grups
organitzats)



El 18 de maig, Dia Internacional dels Museus



Els dies de “Jornades de Portes Obertes” que s’aprovin des de la
direcció-gerència

Amb caràcter personal


Pels menors de 16 anys



Pels membres degudament acreditats de :



Consell Internacional de Museus (ICOM)



Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC)



Associació Professional de Gestors Culturals de Catalunya (APGC)



Societat Catalana d’Arqueologia (SOCA)



Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA)



Membres de l’Associació del Ram de tot l’Any



Amics dels Museus de Sitges



Guies oficials



Personal docent



Altres institucions i entitats amb els quals la gratuïtat quedi
establerta per conveni



Pels Col·lectius amb problemes d’exclusió que tinguin signat Conveni
amb el Consorci del patrimoni de Sitges o presentin amb antelació
suficient una petició formal a la direcció-gerència

A

-

https://bop.diba.cat

Els Amics dels Museus gaudiran de descomptes d’entre el 5 i el 10% en
els productes de la botiga, segons el marge comercial, a criteri de la
direcció-gerència.

Pàg. 7-15
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El carnet serà vàlid també per a visitar les exposicions temporals.

Data 4-12-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els Amics dels Museus de Sitges poden accedir a les visites ordinàries
als museus un nombre indefinit de vegades al llarg de l’any de vigència.

B

-

Periodistes previ permís de la Direcció-Gerència del Consorci, o
tècnic en qui delegui



Aturats degudament acreditats

motius d’interès social i de
institucions, o associacions
l’aplicació del preu de grup,
a visites tant de caràcter



En determinades circumstàncies, i per períodes sempre limitats,
acordar la participació en campanyes promocionals, que comportin
un benefici publicitari o d’altre tipus per als museus, fixant-ne les
corresponents característiques i preus, i informant-ne posteriorment
a la Comissió Executiva

https://bop.diba.cat

Establir convenis de col·laboració per
promoció de la cultura amb entitats,
sense ànim de lucre, i programes, per
entrada reduïda o entrada gratuïta
individual com col·lectiu.

5.1.- LLOGUER D’ESPAIS
5.1.1.

Conjunt del Palau de Maricel en exclusiva (dies
laborables o fracció)

3.588,00 €

5.1.2.

Conjunt del Palau de Maricel en exclusiva (dies
festius)

4.764,00 €

5.1.3.

Un sol espai del Palau de Maricel, per hora laborable

204,00 €

5.1.4.

Un sol espai del Palau de Maricel mig dia laborable
(de 4 a 6 hores)

814,00 €

5.1.5.

Un sol espai del Palau de Maricel, dia laborable
sencer (fins a 8 hores)

1.387,00 €

5.1.6.

Un sol espai del Palau de Maricel, per hora festiva

5.1.7.

Un sol espai del Palau de Maricel mig dia festiu (de
4 a 6 hores)

1.080,00 €

5.1.8.

Un sol espai del Palau de Maricel, dia festiu sencer
(fins a 8 hores)

1.842,00 €

5.1.9.

Altres espais dels Museus, segons disponibilitat i
fora d’horari, fins a 4 hores

440,00 €

5.1.10.

Altres espais dels Museus, segons disponibilitat i
fora d’horari, per hora

204,00 €

B

270,00 €

Data 4-12-2019

5.-PRESTACIÓ DE SERVEIS PER LLOGUER D’ESPAIS

CVE 2019041671
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A

FACULTATS DE LA DIRECCIÓ-GERÈNCIA

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-
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-

En aquestes tarifes és prevista la neteja ordinària, que inclou una sola
neteja dels espais, prèvia a l’inici dels muntatges. Si l’usuari considera
que després de fer el muntatge cal una neteja prèvia a l’arribada dels
visitants, ha de contractar als museus una neteja addicional amb un
mínim de 15 dies d’antelació.

-

També és possible contractar als museus un retén de neteja addicional
durant tota la durada de l’acte.

-

L’usuari escollirà l’espai, segons la disponibilitat i a les capacitats. Si
l’usuari té previst un nombre d’assistents superior a la capacitat de
l’espai escollit, haurà de reservar els salons suficients per respectar els
aforaments màxims de cada espai.

-

Serà aplicable la tarifa de dies laborables en l’horari comprès entre les
8h del matí i les 19h. Si l’activitat en dies laborables supera l’horari de
les 20h o es contracta a partir d’aquest horari s’aplicarà la tarifa 5.1.6..
El temps màxim que es podrà facturar aquesta tarifa és fins a 3h
consecutives, superat aquest temps es passarà al preu “migdia”, tarifa
5.1.4. o 5.1.7. segons el cas. Si el client s’excedeix en el temps es
facturaran les hores o fracció per l’import d’hores complertes.

-

La “Sala Capella” i la “Sala Claustres” podran ser utilitzades fins a 6
hores, aplicant-se aquesta tarifa, donat el seu reduït aforament.

https://bop.diba.cat

En cas de sol·licituds d’entitats i institucions sense afany de lucre i
institucions culturals i socials per a la realització d’activitats científiques,
acadèmiques o de divulgació cultural, la utilització podrà ser parcial o
totalment gratuïta, prèvia autorització del Director-gerent del Consorci
i signatura del corresponent protocol ad hoc en el que es regulin les
condicions de la dita utilització, així com la repercussió de les despeses
variables que s’originin. Així mateix, en tot cas, quan aquestes
sol·licituds vinguin canalitzades dels ens consorciats, requeriran de la
conformitat prèvia del Coordinador de l’Àrea de Cultura, en el casos
corresponents a la Diputació de Barcelona, i de l’Alcaldia, en el casos
corresponents a l’Ajuntament de Sitges.

Pàg. 9-15
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En el cas de cancel·lació de la reserva feta amb més de 15 dies hàbils
respecte a la data d’aquesta utilització, es procedirà a la devolució de
l’import de la tarifa feta efectiva, menys l’import del 30% del total de
la mateixa, corresponent a la reserva, que es liquidarà pel concepte de
"reserva i cancel·lació". Si es fes la cancel·lació en un termini inferior
no procedirà la devolució.

Data 4-12-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En el moment de sol·licitud de la reserva s’haurà de fer un pagament a
compte de la tarifa per un import corresponent, com a mínim, al 30%
del total. L’import total haurà de fer-se efectiu com a mínim 15 dies
hàbils abans de la data d’aquesta utilització.

B

-

A

Notes de la Tarifa 5.1
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-

En les tarifes d’un dia, el temps de durada serà de 12 hores com a
màxim, inclòs el temps de muntatge i/o desmuntatge. Serà aplicable la
tarifa de dies laborables en l’horari comprès entre les 8h del matí i les
24hores. A partir de les 24h s’aplicarà, a més, el preu per cada hora
corresponent a la tarifa 5.1.3.

A

En les tarifes de mig dia, el temps de durada serà de 4 a 6 hores, inclòs
el temps de muntatge i/o desmuntatge. Serà aplicable la tarifa de dies
laborables en l’horari comprès entre les 8h del matí i les 24hores. A
partir de les 24h s’aplicarà, a més, el preu per cada hora corresponent
a la tarifa 5.1.3.. El temps màxim d’aquestes tarifes serà fins 6h
consecutives, superat aquest temps es passarà al preu “tot el dia”,
tarifa 5.1.5. o 5.1.8., segons el cas.

https://bop.diba.cat

-

Casaments civils de no empadronats a Sitges en
calendari ordinari laborable (de dilluns a dijous)

600,00 €

5.2.3.

Casaments civils d’empadronats a Sitges en
calendari ordinari de cap de setmana (divendres,
dissabte, diumenge i festius)

600,00 €

5.2.4.

Casaments civils de no empadronats a Sitges en
calendari ordinari de cap de setmana (divendres,
dissabte, diumenge i festius)

800,00 €

5.2.5.

Casaments civils d’empadronats a Sitges fora del
calendari ordinari (divendres, dissabte, diumenge i
festius)

800,00 €

5.2.6.

Casaments civils de no empadronats a Sitges fora
del
calendari
ordinari
(divendres,
dissabte,
diumenge i festius)

900,00 €

Notes de la Tarifa 5.2

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
Fax. 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
NIF P5800036E

-

En el moment de sol·licitud de la reserva del Saló d’Or per cerimònies
civils, tarifes 5.2.1 i 5.2.2, s’haurà de fer un pagament a compte per un
import de 180,00 € els empadronats i de 200 € els no empadronats,
amb un mínim de 15 dies d’antelació. En el cas que es procedeixi a
l’anul·lació per part del sol·licitant de la reserva no es tindrà dret a la
devolució d’aquesta quantitat.

-

En les tarifes 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 i 5.2.6, s’haurà de fer un pagament a
compte per un import de 280,00 € els empadronats i de 380 € els no

CVE 2019041671

5.2.2.

Data 4-12-2019

400,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Casaments civils d’empadronats a Sitges en
calendari ordinari laborable (de dilluns a dijous)

B

5.2.1.

Pàg. 10-15

5.2.- CERIMÒNIES CIVILS (IVA INCLÒS)

El client que contracti les la cerimònia civil fora del calendari ordinari –
tarifes 5.2.5. i 5.2.6.- podrà escollir l’espai, que estarà subjecte a la
disponibilitat i a les capacitats.

-

El lloguer d’espais per a cerimònies civils inclou la decoració floral de
l’espai, la neteja i el personal de vigilància.

5.3.- ALTRES - REFRIGERIS
5.3.1.

Cervesa ampolla

3,00 €

5.3.2.

Beguda

2,00 €

5.3.3.

Degustació

1,50 €

5.3.4.

Copa de Cava (per persona)

3,00 e

Notes de la Tarifa 5.3
La tarifa 5.3.4. només es podrà contractar com a complement d’altres
utilitzacions d’espais, cerimònies civils, visites guiades o sessions
fotogràfiques.

-

No hi haurà servei de restauració. El personal del Palau Maricel només
farà tasques de vigilància de l’activitat.

-

L’espai on es servirà dependrà de la logística i l’activitat del Palau.

-

En cas d’estar disponible la contractació del servei addicional de “copa
de cava” o malvasia (segons la tarifa de preu públic corresponent),
aquest es podrà realitzar en els espais determinats pel Consorci.

-

El temps de durada d’un refrigeri serà, com a màxim, d’1h.

B

-

https://bop.diba.cat

-

Pàg. 11-15

En el cas que els sol·licitants no estiguin empadronats a Sitges però
justifiquin, adequadament, circumstàncies de naixement i/o especial
arrelament a la Vila de Sitges, la Direcció-Gerència del Consorci podrà
autoritzar l’aplicació de la tarifa corresponent als empadronats.

CVE 2019041671

-

Data 4-12-2019

Si es procedís a l’anul·lació de la reserva per part del Consorci per
impossibilitat de disposar d’oficiant per al casament civil o per d’altres
causes sobrevingudes, es procedirà a retornar la totalitat del pagament
a compte.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

A

empadronats, amb un mínim de 15 dies d’antelació. En el cas que es
procedeixi a l’anul·lació per part del sol·licitant de la reserva no es tindrà
dret a la devolució d’aquesta quantitat.

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
Fax. 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
NIF P5800036E

6.- DRETS DE REPRODUCCIÓ DE BÉNS I DOCUMENTS
6.1 Encàrrec de fotografies
6.1.1 Fotografies digitals de peces de les col·leccions (mínim 25Mb)

2,00 €

6.1.2 Altres realitzacions i manipulats fotogràfics
6.1.2.1.

Ampliacions a paper de negatius (tots els formats)

6.1.2.1.1.

Color 9 x 12

5,00 €

6.1.2.1.2.

Color 13 x 18

6,00 €

6.1.2.1.3.

Color 18 x 24

8,00 €

6.1.2.2 Ampliacions a paper de diapositives/transparències
6.1.2.2.1.

9 x 12

6,00 €

6.1.2.2.2.

13 x 18

7,00 €

6.1.2.2.3.

18 x 24

9,00 €

A

Preu CD, caixa i sobre tramesa material fotogràfic

https://bop.diba.cat

6.1.1.2.

40,00 €

Pàg. 12-15

1 fotografia

CVE 2019041671

6.1.1.1.

5,00 €

6.1.2.3.2.

13 x 18

6,00 €

6.1.2.3.3.

18 x 24

8,00 €

6.1.2.4 Escàner d’imatges en qualsevol suport (50Mb)
6.1.2.4.1.

1 fotografia

6.1.2.4.2.

Preu CD, caixa i sobre tramesa material fotogràfic

18,50 €
2,00 €

6.2. Obtenció d’imatges.
6.2.1.

Sessions fotogràfiques (per 1 hora o fracció)

90,00 €

6.2.2 Obtenció de filmacions

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
Fax. 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
NIF P5800036E

6.2.2.1.

fins a 2 hores

300,00 €

6.2.2.2.

fins a 4 hores

500,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

9 x 12

B

6.1.2.3.1.

Data 4-12-2019

6.1.2.3 Impressions d’imatges digitals

6.2.2.3.

fins a 8 hores

900,00 €

-

Del pagament de la taxa derivat de la realització de filmacions o presa
de fotografies, n’estaran exemptes totes aquelles que es facin a títol
personal i no professional, i sempre que no tinguin un caràcter
publicitari, comercial o editorial i així ho acreditin signant el document
exprés i s’autoritzi.

6.3.1.1. Suport paper
6.3.1.1.1.

Llibres i/o catàlegs (pàgina interior)

60,00 €

6.3.1.1.2.

Llibres i/o catàlegs (portada i contraportada)

100,00 €

6.3.1.1.3.

Mitjans de comunicació (premsa, revistes,...)

60,00 €

6.3.1.1.4.

Material promocional exposicions o esdeveniments
culturals (fulletons, tríptics,...)

60,00 €

6.3.1.1.5.

Material promocional exposicions o esdeveniments
culturals (cartells, postals, banderoles, tanques,...)

150,00 €

6.3.1.1.6.

Suport audiovisual (TV, cinema, vídeo,
documentals,...)

200,00 €

6.3.1.1.7.

Suport digital (CD, Web)

300,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6.3.1. Amb finalitat divulgativa

B

6.3 Drets de reproducció d’imatge de peça, obra o espai

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
08870 Sitges
Tel. 93.894.03.64
Fax. 93.894.85.29
m.sitges@diba.cat
NIF P5800036E

https://bop.diba.cat

Al concedir-se l’autorització corresponent per part del Consorci, s’haurà
de fer un pagament a compte de la taxa per un import corresponent al
20% del total de la mateixa. L’import total haurà de fer-se efectiu com
a mínim cinc dies hàbils abans de la data de prestació del servei. En el
cas de cancel·lació de la reserva feta amb més de cinc dies hàbils
respecte a la data de prestació del servei, es procedirà a la devolució
del import de la taxa feta efectiva, menys l’import del 20%
corresponent a la reserva, que es liquidarà pel concepte de "reserva i
cancel·lació". Si es fes la cancel·lació en un termini inferior no procedirà
la devolució.

Pàg. 13-15

-

CVE 2019041671

Les sessions fotogràfiques i filmacions impliquen la contractació de la
prestació del servei de vigilància necessari durant tot el temps que
comportin les mateixes, així com el de neteja, si fos el cas, que es
liquidarà d’acord amb el previst en les corresponents tarifes de preus
públics vigents del Consorci.

Data 4-12-2019

-

A

Notes relatives a l’obtenció d’imatges:

6.3.2.1.2.

Llibres i/o catàlegs (portada i contraportada)

200,00 €

6.3.2.1.3.

Mitjans de comunicació (premsa, revistes,...)

120,00 €

6.3.2.1.4.

Fulletons, tríptics,...

120,00 €

6.3.2.1.5.

Cartells, postals, banderoles, tanques,...

300,00 €

6.3.2.2.

Suport
audiovisual
documentals,...)

6.3.2.3.

Suport digital (CD, Web)

600,00 €

6.3.2.4.

Altres consideracions no incloses en els apartats
anteriors

300,00 €

(TV,

cinema,

vídeo,

400,00 €

Nota relativa als drets de reproducció:
-

S’entendrà que la utilització pública, reproducció en qualsevol mitjà o
publicació d’imatges corresponents a peces obres o espais dels museus
o del Palau Maricel, té un ús comercial, quan la utilització formi part de
l’activitat habitual o de l’objecte social del sol·licitant, o quan el
sol·licitant rebi una contraprestació o bé s’utilitzi amb finalitats
publicitàries o promocionals per part del sol·licitant.

Notes generals de la tarifa 6:
Les persones físiques i jurídiques i les entitats interessades en la
utilització privativa dels drets de reproducció de béns i documents del
Consorci hauran d’omplir un formulari de sol·licitud i es concedirà
l’autorització corresponent, i s’aplicarà la tarifa corresponent, un cop
es valori en funció del seu objectiu i la possible repercussió en la imatge
del Consorci.

-

La direcció-gerència podrà atorgar bonificacions i exempcions de la
quota en el cas de sessions fotogràfiques i filmacions purament
professionals, així com dels drets de reproducció, sempre que
representi una notable promoció del Consorci. En aquests casos
s’hauran de lliurar dues còpies al Consorci i es farà constar, de forma
notòria, el nom del museu o equipament i la col·laboració del Consorci
del Patrimoni de Sitges, en els títols de crèdit.

B

-

https://bop.diba.cat

120,00 €

Pàg. 14-15

Llibres i/o catàlegs (pàgina interior)

CVE 2019041671

6.3.2.1.1.

Data 4-12-2019

Suport paper

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6.3.2.1.

A

6.3.2. Amb finalitat comercial i publicitària

C/Davallada, 12, 3a planta
Edifici Miramar
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7.-PUBLICACIONS I MARXANDATGE

La Secretaria delegada

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-12-2019

CVE 2019041671

Denia Lázaro Ardila

Pàg. 15-15

Sitges, 29 de novembre de 2019

https://bop.diba.cat

A

Els preus de les publicacions i dels productes de marxandatge dels museus,
que cobriran en tot cas el cost, tindran la consideració de preus privats i seran
establerts per la direcció-gerència.
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