
 
 
 

 
AUTORITZACIÓ PER A REPRODUIR I DIVULGAR IMATGES DE L’ARXIU MUNICIPAL  
 
DADES DEL SOL·LICITANT 

� Nom  i Cognoms   :   

� NIF     : 

� Domicili  i població  :  

� Professió   :   

� Adreça electrònica / telèfon : 

1. IMATGES SOL·LICITADES 

 

2. ÚS DE LES IMATGES 

1. Ús privat        

1.1.Docència  Lloc docència :   

1.2.Recerca   Títol projecte recerca: 

1.3. Ús personal o per gestió  

2. Ús públic   

2.1. Publicació    

2.2. Exposició      : 

2.3. Altres            

       Ús públic lucratiu       Ús públic no lucratiu  

 

3. NOM DE LA PUBLICACIÓ, REPORTATGE O EXPOSICIÓ : 

........................................................................................................................................................................................... 

CONDICIONS D’AUTORITZACIÓ 
• La llei de la Propietat Intel·lectual, R.D. Legislativo 1/1996, de 12 d’abril (BOE núm. 97 de 22.4.1996), ordena respectar i reflectir visualment la 

propietat intel·lectual de l’autor de les imatges. En base a aquesta disposició legal s’obliga a la consignació de la font Arxiu Municipal de 

Castelló d’Empúries (AMCE) i de l’autor o dels autors si es coneixen, en cadascuna de les imatges emprades. Igualment el sol·licitant es 

compromet a donar a l’arxiu dos exemplars de l’obra quan les imatges hagin estat utilitzades amb finalitat de publicació. 

• En els crèdits corresponents es farà constar la procedència de la següent manera :  

 Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE). Fons i/o autor 

• En el cas que la reproducció de la imatge representi un perill per a la seva conservació o bé es presenti qualsevol altre circumstància no 

contemplada, l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries es reserva, en un moment donat, el dret d’admissió d’una comanda determinada. 

• El present document d’autorització prohibeix qualsevol altra utilització de les imatges que no sigui per la present finalitat. Si és dóna el cas, 

haurà de ser amb el  permís previ i per escrit de l’arxiu municipal.  

• Així mateix, prohibeix la reproducció total o parcial de les imatges, la cessió a tercers i la seva transformació o la realització de cap muntatge 

que modifiqui la imatge real del material reproduït, sense el permís previ i per escrit de l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries. 

 

Rebut l’original i conforme amb      S’autoritza la reproducció  
les condicions establertes         
   
 
 
Castelló d’Empúries,        de                     de 20 
 
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb CIF: P-1705200-B, li comunica que, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, les dades 
recollides en aquest formulari seran incloses en format manual en el  FITXER DELS USUARIS DE L’ARXIU D’IMATGES DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES i, en format manual i 
automatitzat, en el FITXER DE GESTIÓ DELS USUARIS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, amb la finalitat de gestionar els préstecs, devolucions i 
consultes de documentació de l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE). L’únic destinatari d’aquesta informació és l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries 

(AMCE), amb domicili a la plaça Joc de la Pilota , 1  de Castelló d’Empúries. Per exercir  els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment o per escrit a 

l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries (AMCE) plaça Joc de la  Pilota,1 17486 Castelló d’Empúries. 


