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CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ I REPRODUCCIÓ DE MATERIAL GRÀFIC 
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE MONTBLANC - ARQUEBISBAT TARRAGONA 

 

PER A LA REALITZACIÓ 

1. El treball es portarà a terme en els dies i hores que es determinin. 

2. És indispensable que es respecti la integritat de l’obra objecte del treball i de tot el que contingui el seu entorn, per 
a la qual cosa l’obtenció d’imatges es realitzarà de manera que no pugui ocasionar cap perjudici a l’original. A tal 
efecte se seguiran les instruccions de l’organisme autoritzant. 

3. Resta prohibit qualsevol tipus d’ancoratge que suposi perforació o deteriorament de la peça original, i la 
superposició de pesos. 

4. Qualsevol tipus de desperfecte derivat de la realització de les imatges serà responsabilitat de la persona o entitat a 
qui s’hagi concedit autorització per a fer el treball, la qual tindrà l’obligació d’abonar l’import de la restauració o 
reparació dels desperfectes ocasionats i se li retirarà l’autorització per a continuar el treball. 

5. El sol·licitant ha de lliurar a Parròquia de Santa Maria de Montblanc, en un termini màxim de DOS MESOS a partir 
de la realització del treball, un duplicat dels originals del material gràfic en el següent format i suport: ARXIUS TIFF 
DE 20 X 30 A 300 DPI EN SUPORT CD O DVD o a través de l’adreça electrònica smaria.montblanc@arqtgn.cat. La 
Parròquia de Santa Maria de Montblanc es reserva el dret d’usar aquest material gràfic en les publicacions pròpies 
indicant-ne l’autoria després de 10 mesos d’haver rebut el duplicat o altre termini que s’acordi. 

6. L’autorització per a realitzar el material gràfic està referida únicament i exclusivament a:  

- Descripció del que es vol realitzar: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

- Dia:________________________. 

- Hora d’inici:__________ Hora de finalització:__________. 

- Il·luminació interior: Sí / No 

- Accés a les terrasses: Sí / No 

- Altres acords: ______________________________________________________________________________. 

PER A LA REPRODUCCIÓ  

7. L’autorització per a reproduir el material gràfic obtingut està referida únicament i exclusivament a:  

Tipus del treball: ______________________________________________________________________________. 

Finalitat:  ____________________________________________________________________________________. 

Autor:  ______________________________________________________________________________________. 

Títol: _______________________________________________________________________________________. 

Format: _____________________________________________________________________________________. 

De la publicació: Mitjà: ___________________________ Lloc: _____________________ Any: ______________.  

(ISSN  .................................................  ISBN .................................................  Dipòsit legal .................................................. ) 

8. El sol·licitant en cap cas no podrà utilitzar el material per a altres usos que l’expressat en el punt anterior ni cedir-lo 
a tercers, excepte en el cas que demani una nova autorització, expressa i per escrit, a la Parròquia de Santa Maria de 
Montblanc. 
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9. El sol·licitant està obligat, salvant el cas d’autorització expressa i per escrit de l’organisme que autoritza, a no 
manipular, alterar ni realitzar cap muntatge que modifiqui la imatge real del bé o béns objectes de la present 
autorització. 

10. El sol·licitant ha de fer constar a sota de cada reproducció, total o parcial, la reserva expressa dels drets de 
reproducció exclusius en favor de l’Arquebisbat de Tarragona sobre el susdit material, incorporant a tal efecte la 
menció: “Autor/  © PARRÒQUIA SANTA MARIA MONTBLANC”. 

CONDICIONS COMUNES 

11. Els usos i finalitats de la realització i reproducció dels material gràfic en cap moment no seran contraris als valors 
estètics i/o espirituals implícits en el bé o béns representats ni atemptaran contra la moral catòlica. 

12. Està totalment prohibit l’ús de les imatges obtingudes amb finalitats publicitàries, llevat dels casos en què 
l'organisme interessat ho consideri convenient i s’indiqui en la descripció de la finalitat de la reproducció. 

13. Pels drets de realització i reproducció del material obtingut s’abonarà la quantitat de dos cents euros (250,00€), la 
qual serà satisfeta en el moment d’atorgar-se la present autorització.  

14. Per a qualsevol qüestió o divergència que pugui derivar-se de la interpretació, aplicació o compliment de les 
presents condicions, el sol·licitant i l’Arquebisbat de Tarragona se sotmeten, amb expressa renúncia de qualsevol 
altre fur territorial que pogués correspondre’ls, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Tarragona. 

COMPROMÍS PER PART DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

El sotasignat, ______________________, en la qualitat amb què actua, declara que és cert el que ha consignat en el cos 
de la sol·licitud, i accepta expressament en tots els seus termes les condicions precedents. 

  El sol·licitant 

  nom: _________________________ 
  càrrec: ________________________ 
 
 
Montblanc, ______________ 

AUTORITZACIÓ PER PART DE LA PARRÒQUIA 

Jo, Simó Gras i Solé, com a Plebà de Montblanc, autoritza a obtenir les imatges sol·licitades d’acord amb les condicions 
que ha acceptat el sol·licitant. 

nom: _________________________ 
  càrrec: ________________________ 

 
 
 
 
Montblanc, ________________________ 


