Sol·licitud dʼimatges. Fundació Museu Picasso de Barcelona
[Nom i cognoms] _________________________________ amb DNI (o equivalent) núm.
__________________________, i domicili a __________________________________
_____________________________, telèfon __________________________ i adreça
electrònica _____________________________________________________________
Que actua en nom propi
Que actua en representació de [nom empresa o institució] _____________________
en qualitat de [especifiqueu càrrec o funció], amb domicili social a _________________
__________________________________ CIF _________________________ telèfon
_____________________ i adreça electrònica ________________________________
Sol·licito la reproducció de la imatge o imatges següents:
Codi

Títol

per destinar-la/les a les finalitats que sʼespecifiquen a continuació:
Ús personal / Estudi personal: __________________________________________
Recerca: ____________________________________________________________
_______________________________________________
Docència: ___________________________________________________________
_______________________________________________
Publicació: __________________________________________________________
_______________________________________________
Divulgació cultural: ___________________________________________________
_______________________________________________
Usos comercials: _____________________________________________________
_______________________________________________

Les imatges se serviran en suport digital de 300 ppp i amb la qualitat adequada a lʼús
final que es faci de cada imatge en qüestió, tenint en compte les següents precisions:
Reproducció en suport paper o dʼaltres [especifiqueu en cm la mida que tindrà la
imatge reproduïda en el suport final]: _______________________________________
Visualització amb dispositiu de pantalla (inclou monitor, projector, etc.) [especifiqueulo]: __________________________________________________________________

Declaro que utilitzaré les reproduccions per a les finalitats especificades.
Igualment, declaro que he llegit les condicions dʼús de les imatges en els termes que
figuren [en aquest document] i que em comprometo a respectar.

Barcelona, ________ d ____________ de 201___

Signatura
Les dades personals facilitades seran incorporades al fitxer creat pel Museu Picasso per a la gestió dels
usuaris del seu Centre de Coneixement i Recerca. En qualsevol moment es podran exercir els drets
dʼaccés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació dʼaquestes dades adreçant-se al Museu Picasso,
carrer Montcada, 15-23, 08003-Barcelona, tel. 93 256 30 00, i adreça electrònica museupicasso@bcn.cat.

Condicions a què se sotmet el sol·licitant dʼimatges del Museu Picasso de Barcelona
Excepte en els casos dʼús amb finalitats de recerca, docència o informació específicament
previstos a la llei, la utilització dʼimatges dʼobres de Pablo Picasso està subjecta a lʼautorització
prèvia i al pagament de les tarifes a favor de Successió Picasso, titular dels drets de propietat
intel·lectual. Per aquest motiu, abans de fer-ne ús, el sol·licitant haurà de posar-se en contacte
amb lʼentitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que pertoqui al seu país per tal
dʼobtenir-ne lʼautorització i dʼabonar els imports corresponents. A Espanya aquesta entitat és
VEGAP (Núñez de Balboa, 25, 28001-Madrid, tel. 91 532 66 32 / Fax 91 531 53 98 . Per a altres
països, consulteu el web de Picasso Administration. El lliurament de les imatges per part del
Museu Picasso no eximeix el sol·licitant dʼaquestes dʼefectuar lʼesmentat tràmit quan això sigui
necessari.

En qualsevol forma de reproducció, distribució o comunicació pública de les imatges
autoritzades, sʼhaurà dʼindicar el nom de lʼartista, el títol i la data de lʼobra objecte de la
reproducció, i a continuació: Museu Picasso, Barcelona. En el crèdits fotogràfics, caldrà fer
constar la procedència de la imatge de la manera següent: Museu Picasso, Barcelona. Nom del
fotògraf. El Museu facilitarà tota la informació necessària.
Pel que fa a la reproducció dʼimatges en les quals no apareguin obres de Pablo Picasso, en
qualsevol de les formes autoritzades de reproducció, distribució o comunicació pública, caldrà fer
constar la procedència de la manera següent: Museu Picasso, Barcelona. Nom del fotògraf. El
Museu facilitarà tota la informació necessària.
Les imatges sʼutilitzaran per a un únic ús i per a la finalitat indicada al formulari de sol·licitud.
Lʼobtenció de lʼautorització corresponent només beneficia el sol·licitant i no permet cedir-ne el
dret a un tercer.
Queda expressament prohibida la utilització de les imatges per a altres usos que no siguin els
que han estat sol·licitats; igualment, queda prohibida la utilització en un altre àmbit territorial o per
a una altra finalitat que no siguin els sol·licitats. Cada ús diferent requereix una nova autorització.
El Museu Picasso no atorga autoritzacions o llicències amb caràcter exclusiu. El fet dʼobtenir una
autorització de reproducció dʼimatges no comporta el dret a utilitzar el nom i els elements
identificatius del Museu Picasso. En cap cas es pot donar a entendre que lʼactivitat del sol·licitant
disposa del suport o de la col·laboració del Museu. Únicament es pot utilitzar el nom del Museu
per referenciar la procedència de les imatges.
El Museu Picasso podrà revocar aquesta autorització si el sol·licitant incompleix qualsevol de les
condicions esmentades en aquest document i podrà, també, exercir el dret dʼemprendre les
accions legals que consideri oportunes contra les persones que incompleixin aquestes
condicions.
El Museu Picasso agrairà el lliurament dʼun exemplar de la publicació on aparegui la imatge o
imatges facilitades, o bé la comunicació del lloc web des del qual es difonen, per tal dʼincorporar
aquesta documentació i informació al Centre de Coneixement i Recerca del Museu Picasso.

