COMUNITAT DE CRISTIANS DE LA VALL DE SÓLLER
Parròquies de Fornalutx, L’Horta, Port de Sóller i Sóller
Carrer Gran via, 1 – 07100 – Sóller (Illes Balears) – Parròquia: 671 022 220 – Rector: 671 000 666

PETICIÓ 2
SOL·LICITUD DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS
DE L’ARXIU INTERPARROQUIAL
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i llinatges: ___________________________________________________
DNI: ________________ Adreça: _____________________________________
Correu electrònic: __________________________ Telèfon: ________________
Professió (si és estudiant fer constar el curs): ____________________________
Actua en nom propi: SI q - NO q
Actua en nom i representació de l’entitat: _______________________________

DADES DEL DOCUMENT QUE SOL·LICITA REPRODUÏR
Signatura: _____________________________________________________________
Títol del document: ______________________________________________________
Tema d’investigació: _____________________________________________________

DECLARACIÓ
Sol·lícit que es realitzin els treballs tècnics descrits anteriorment, declar que conec la
normativa sobre reprografia de l’Arxiu Interparroquial de la Comunitat de cristians de la
Vall de Sóller, i em compromet a:
1.- Obtenir els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat
intel·lectual, si escau.
2.- Respondre davant possibles titulars i terceres persones de qualsevol
reclamació que pugui resultar de l’ús de les reproduccions, atès que els treballs
tècnics realitzats i l’obtenció d’una còpia de les imatges no impliquen cap cessió
de drets de propietat intel·lectual.
3.- Facilitar un exemplar del resultat de l’explotació de la còpia obtinguda, si és el
cas, a l’Arxiu Interparroquial que n’ha procurat la reproducció.
4.- Deixar constància de la procedència del document o de l’obra reproduïts, en
cas de fer-ne un ús públic.
Sóller, ......... de ..................... de 2.........
El sol·licitant,

cristiansvalldesoller@gmail.com – www.cristiansvalldesoller.com – Facebook: Cristians Vall de Sóller
Instagram: cristiansvalldesoller – Twitter: @cristvallsoller

COMUNITAT DE CRISTIANS DE LA VALL DE SÓLLER
Parròquies de Fornalutx, L’Horta, Port de Sóller i Sóller
Carrer Gran via, 1 – 07100 – Sóller (Illes Balears) – Parròquia: 671 022 220 – Rector: 671 000 666

Per la present s’autoritza al sol·licitant perquè pugui reproduir els documents
esmentats.
Sóller, ......... de ..................... de 2.........
El responsable de l’Arxiu Interparroquial

Sol·lícit que l’Arxiu Interparroquial de la comunitat de cristians de la Vall de Sóller
realitzi la reproducció de les següents parts del document o de l’obra del seu fons:
Títol: ____________________________________________________________
Autor: ___________________________________________________________
Any: ____________________________________________________________
Signatura: ________________________________________________________
Pàgines/parts a reproduir: ___________________________________________
Tipus de còpia (preu: 10 € per còpia): Impresa q

Digital q

Correu electrònic: __________________________________________________
Declar que la finalitat de la reproducció obtinguda és:
A) PER A ÚS INVESTIGADOR q
Manifest que no present l’autorització del/s propietari/s dels drets de propietat
intel·lectual sobre aquest document o aquesta obra perquè l’ús que en faré és
exclusivament amb finalitats d’investigació, i en cap cas en realitzaré un ús col·lectiu o
lucratiu d’acord amb el que preveu l’art. 37 del RDL1/1996 de 12 d’abril, del Text refós
de la Llei de propietat intel·lectual.
B) PER A ÚS ESTRICTAMENT PRIVAT q
Manifest que no present l’autorització del/s propietari/s dels drets de propietat
intel·lectual sobre aquest document o aquesta obra perquè estan divulgats i l’ús que en
faré és estrictament privat, i en cap cas en realitzaré un ús col·lectiu o lucratiu d’acord
amb el que preveu l’art. 31.2 del RDL1/1996 de 12 d’abril, del Text refós de la Llei de
propietat intel·lectual.
C) PER A ÚS INTERESSAT PARTICULAR EN ACTE ADMINISTRATIU q
Manifest que tal com preveu l’art. 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
interesso consultar la documentació citada segons els termes establerts a la Constitució
i la Llei de transparència, d’accés a la informació pública.

Em compromet també a lliurar la documentació acreditativa de l’ús que l’Arxiu
Interparroquial de la comunitat de cristians de la Vall de Sóller em sol·liciti.
Sóller, ......... de ..................... de 2.........
El sol·licitant

cristiansvalldesoller@gmail.com – www.cristiansvalldesoller.com – Facebook: Cristians Vall de Sóller
Instagram: cristiansvalldesoller – Twitter: @cristvallsoller

