
DATA DE LA SOL·LICITUD:  

ESPAIS A FOTOGRAFIAR/FILMAR: 

MOTIU DE LA SOL·LICITUD:  

DADES DEL SOL·LICITANT 

NOM DE L’ENTITAT/INSTITUCIÓ:  
NOM DE L’USUARI/REPRESENTANT: 
NIF:  
ADREÇA:  
CODI I POBLACIÓ:  
TELÈFON:  FAX: 
ADREÇA ELECTRÒNICA:  

Per la present, se sol·licita per a la realització d’una sessió fotogràfica/filmació a les 
instal·lacions del Museu d’Història de Catalunya, amb el compromís de complir les condicions 
generals següents: 

Condicions generals 

1.- En qualsevol forma de reproducció, divulgació, comunicació pública o explotació de les fotografies i/o filmacions 
autoritzades a realitzar, es farà constar: Museu d’Història de Catalunya. 

2.- Aquesta autorització es limita exclusivament a la destinació indicada en aquest document. Qualsevol reedició, nova 
tirada o qualsevol altre ús haurà de tenir l’oportuna autorització. 

3.- Les sessions fotogràfiques i/o filmacions autoritzades es faran en el moment que determini la direcció del Museu. 
Així mateix, el director, o la persona en que delegui, supervisaran la realització d’aquestes sessions i en fixaran les 
condicions en què s’hauran de fer. En el cas que els interessats no atenguin les indicacions marcades, el Museu podrà 
suspendre la sessió sense que això doni dret a reclamació. 

4.- El sol·licitant respon dels desperfectes que es puguin causar a les obres o instal·lacions durant les sessions de 
fotografia i/o filmació. 

5.- La persona o entitat autoritzada haurà de lliurar al Museu d’Història de Catalunya una còpia fotogràfica, que 
s’incorporarà al fons de l’Arxiu Fotogràfic, així com també dos exemplars de l’obra en la qual s’insereixi la imatge. 
Aquesta condició és vàlida tant per a l’edició de llibres com per a la reproducció de vídeos, audiovisuals o altres 
productes aptes per a la reproducció d’imatges. 

6.- L’autor de les fotografies autoritza el MHC a utilitzar i explotar aquest material, per a ús i activitats pròpies del 
Museu, esmentant sempre la seva autoria. 

Autorització 

Data i Signatura del sol·licitant Data i Signatura del MHC 

Autorització per a sessions 
fotogràfiques/filmacions 
(exemplar per a institucions) 
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