1.

Taxa per la prestació del servei de les visites al Museu Municipal.

Art. 1r. De conformitat amb el que preveu l'art. 20.4w), del text refòs de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis en les
visites al Museu municipal de Belles Arts, que es regeix per aquesta ordenança.
És objecte d'exacció la visita i, si s'escau, l'obtenció de reproduccions en qualssevol
suport de les obres existens al Museu municipal.
Art. 2n. 1. Base imposable.
Està determinada per la utilització dels béns de domini públic enumerats en el punt segon
de l'article anterior, i l'obligació de contribuir naix des que l'ús esmentat s'inicia mitjançant
l'entrada o visita de les instal·lacions.
2. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament les persones usuàries dels béns esmentats que especifica
aquesta ordenança.
Art. 3r. Els estudiants, els docents, els investigadors, i altres visitans que justifiquen no
tenir ànim de lucre podran obtenir fotografies o filmar vídeos lliurement, sol·licitant el
corresponent permís a la direcció del museu i atenent-se a les indicacions d'aquesta.
Art. 4t. Les reproduccions amb finalitat industrial o comercial es faran sota les condicions
següents:
1. Se sol·licitarà autorització prèvia a la Direcció del Museu, amb l'antelació suficient, al
menys quinze dies abans del dia previst per a l’obtenció de les fotografies o pel·lícules,
per a concedir l’autorització corresponent i el càlcul de l’import de la taxa a abonar, que li
serà comunicada per escrit al sol·licitant.
El pagament de la taxa, una vegada comunicada l’autorització al sol·licitant es podrà fer
efectiva davant la Caixa Municipal, o bé al personal del Museu, en el moment de demanar
la prestació del servei.
1.1 El sol·licitant s’obliga a donar al museu un clixé, transparència o diapositiva de la
peça, objecte o interior fotografiat, dos exemplars on es publique la reproducció
fotogràfica (cas de llibres, cartells, etc.) o una cinta de vídeo.
1.2 L’autorització solament és vàlida per a una edició. Es prohibeix la utilització de
reproduccions extretes d’aquestes fotografies o transparències més d’una vegada, amb
l’obligació de comunicar qualsevol ús o nova edició dels originals obtinguts.
1.3 Obligació de declarar els drets de reproducció a favor del Museu Municipal de
l’Almodí. Imprimint copyright Ajuntament de Xàtiva, Museu Municipal d’Almudí. Prohibida
la reproducció total o parcial. Edició autoritzada número....
2. En el supòsit d’edicions on hi figuren reproduccions de diferents propietaris, sota la
reproducció propietat del museu haurà de constar Dret reservat Ajuntament de Xàtiva
(Museu Municipal de l’Almodí), o ressenya anàloga segons la norma a l’ús.
3. Els drets de reproducció s’entén que és per a una edició de fins a 5.000 exemplars, per
a edicions superiors, per cada 10.000 exemplars, o fracció, es tornarà a liquidar la tarifa
Les tarifes seran les següents:
2014
1. Drets d’obtenció
Fotografies en blanc i negre
12,95
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Fotografies en color (clixé, negre o transparència)
17,60
Vídeos, pel·lícules per hora o fracció
35,95
2. Drets de reproducció
Llibres (interior)
44,20
Llibres (portada)
71,05
Llibres (portada i interior)
115,15
Diccionaris
35,10
Fullets d’agències de viatge (interior)
71,05
Fullets d’agències de viatge (portada)
88,65
Fullets d’agències de viatge (portada i interior)
115,15
Anuncis de premsa
106,30
Pòsters, cartells
133,65
Pòsters publicitaris
142,20
Jocs educatius
52,85
Vistes fixes en pel·lícules no publicitàries
142,20
Postals, calendaris, làmines i felicitacions
71,05
Per imprimir sobre objectes (capses, cendrers, ceràmica etc.)
79,20
Per la comercialització al públic de cintes de vídeo en els quals en tot o en part apareguen
les instal·lacions interiors del museu, inclús el pati o algun dels objectes de les seues
col·leccions, per jornada de treball 169,30 €
Per la comercialització d’imatges de vídeo per productores amb la finalitat d’incloure-les
en sèries o altres programes de TV per jornada de treball 169,30 €
Notes:
* Els drets per a imprimir sobre objectes, s’entén per edició i objecte, de manera que
l’empresa que explota imatges del museu cal que liquide la taxa corresponent per cada
suport on imprimesca la imatge i per cada edició que faça.
* Les hores realitzades pel personal de l’Ajuntament fora de l’horari laboral, les abonarà
qui utilitze els serveis del Museu, com a hores extraordinàries segons conveni.
Article. 5è.
Pels serveis d’entrada i visita al museu, la tarifa serà la següent en €:
Individualment:
Fins els 10 anys, entrada gratuïta.
gratis
De 10 a 18 anys
1,20
Majors de 18 anys
2,40
Jubilats
1,20
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascú
0,90
Majors de 18 anys, per cadascú
1,60
Jubilats, per cadascú
0,90
Nota: Els diumenges serà gratuïta l’entrada. Així mateix de dimarts a divendres, serà
gratuïta l’entrada per als escolars (primària, secundària i batxillerat), que concerten cita
prèvia amb la direcció del museu, atenent-se a les instruccions que es marquen.
Tarifa conjunta castell-museu
Individualment:
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Fins als 10 anys
De 10 a 18 anys
Majors de 18 anys
Jubilats
Tren
Grups de 10 o més:
De 10 a 18 anys, per cadascun
Majors de 18 anys, per cadascun
Jubilats, per cadascun.
Tren

gratis
2,20
4,50
2,20
2,80
1,60
3,10
1,60
2,80

Art. 6è. Es infracció especial, qualificades de defraudació, obtenir fotografies amb finalitat
privada o particular, segons declaració, i posteriorment publicar-les amb finalitat comercial
o industrial.
Art. 7è. En matèria de sancions i llur aplicació, regeix el que disposa la Llei de Règim
Local i disposicions concordants amb ella.
La imposició de sancions no impedeix en cap cas la liquidació i el cobrament de les
quotes meritades no prescrites.
Article 8è.
1. Els fotògrafs i professionals de qualsevol mitjà audiovisual que siguen contractats per
l’ajuntament per obtenir imatges fixes o en moviment de l’interior del museu i de peces de
les sues col·leccions, entregaran al museu tot el material gràfic, sense reservar-se per a
lús comercial privat cap còpia.
2. En quant a la reproducció total o parcial de l'obra i a l'us que d'ella s'en fassa, s'estarà a
alló previst en la Llei 22/87, de 11 de novembre, de Propietat Intelectual.
En relació a les obres dipositades en el Museu, els drets d'explotació de les quals
estiguen en vigor, es deurà donar compte a l'autor, per a qualsevol us que s'en vulga fer
d'elles.
Art. 9è Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2011 i vigeix fins a ser modificada o derogada
expressament.
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