Sol·licitud de reproducció d’imatges per a publicar
El sotasignat, Sr./Sra. ............................................................................................. amb
DNI n. ………………............... en representació de l’entitat ……………………………………………
………..........................…...................... amb domicili C/ ………………………….…………………
….….…………………………..………..………, n. …., localitat......................................................,
província / país.............……………………………………............................, codi postal....…....,
telèfon...................................., fax............................., c.e..……...................@....……...........
SOL·LICITA, la reproducció de fotografies relatives a ..........................................................
..............................................................................................………................................................
i que es relacionen a continuació:
Fons

NIG

Objecte/Títol

Amb la finalitat de realitzar la següent publicació:
Títol .................................................................................................................................…............
......................................................................................................................................………........

Editor.....................................................................................................................………...............
Tipus de publicació1 ……….............................................................................................................
Tirada (si s’escau) .............…….........……......................................................................................
Data prevista de sortida ……….......................................................................................................
Durada2 ..................................................................………............................................................
Amb aquesta finalitat DECLARA que coneix la legislació vigent sobre propietat intel·lectual i
demés normativa sobre drets d’autor i ES COMPROMET, a més de respectar-la, a complir les
següents condicions:
•
•
•

1
2

les fotografies només s’utilitzaran per una única edició. Queda prohibida la seva
edició total o parcial, per qualsevol sistema, diferent de la finalitat expressada en
aquesta sol·licitud, llevat d’autorització expressa i per escrit.
No es podrà cedir, transferir o fer còpies per a terceres persones.
El Museu es reserva el dret de suspendre l’autorització per reproduir o enregistrar si
en el decurs del període de reproducció o enregistrament es produïssin alteracions en

Llibre, fullet, article de revista, material publicitari (calendaris, anuncis, etc.) pàgina web, etc.
En els casos de campanyes publicitàries o publicacions electròniques.

•
•

les mesures de seguretat, així com per qualsevol altra causa que, a criteri del Museu,
pugui produir un perjudici material o moral.
Quan la imatge sigui utilitzada en una campanya publicitària, s’adjuntarà en aquest
imprès una descripció detallada del tipus d’anunci i format/s dels mitjans de
comunicació en els quals anirà dirigit.
En cas de publicació impresa, devora cada imatge publicada, o en el peu que
l’acompanya, s’haurà de fer constar necessàriament l’autor (quan es conegui) i la
procedència de l’obra:

 Ex.: Foto J. Joan Tous / Museu de Mallorca.
• En els crèdits fotogràfics s’haurà de fer constar l’origen de las fotografies amb una de
les següents fórmules, segons correspongui:
  Museu de Mallorca (Nom de l’autor) (quan els drets pertanyin al
Museu)
  Nom de l’autor. Museu de Mallorca (quan els drets no pertanyin al
Museu)
• El sol·licitant es compromet a lliurar al menys 3 exemplars de la publicació amb la
finalitat de ser incorporats al fons del Museu. Aquesta condició és vàlida tant per a
l’edició de llibres, fullets o articles de revista com per a la producció de vídeos, CDROM, DVD, altres tipus d’audiovisuals o altres productes sobre materials aptes per a
la reproducció d’imatges, amb independència del suport utilitzat.
• En els casos en què les imatges es trobin en dipòsit o, quan així ho determini el
contracte signat a l’efecte pel Museu de Mallorca amb els titulars de les fotografies,
es lliurarà un exemplar més al propietari de les imatges, que el Museu li farà arribar.
• En cas que les imatges del Museu de Mallorca siguin una de les finalitats essencials de
la publicació o representin una proporció important d’ella, el Museu de Mallorca es
reserva el dret d’establir noves condicions sobre l’edició i la distribució.
• El sol·licitant es compromet al pagament dels drets de reproducció legalment
previstos, així com a qualsevol altra despesa derivada de la reproducció o tramesa de
les fotografies. En cas que, a més dels drets de reproducció, calgui el pagament dels
drets d’autor o d’imatge, el sol·licitant es compromet al seu pagament a qui
legalment correspongui.
• L’obtenció d’imatges per personal aliè al Museu de Mallorca es realitzarà sempre sota
les condicions especifiques que estableixi la Direcció del centre. En tot cas es lliurarà
al Museu de Mallorca un duplicat de cada imatge obtinguda i es cediran els drets
d’explotació al propi centre per a la seva lliure utilització. El Museu de Mallorca
respectarà la propietat intel·lectual dels autors.

Palma, .......... de ..................... de 200....
(signatura i segell)

