SOL·LICITUD DE REPRODUCCIONS DE DOCUMENTS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU
DE LES ARTS ESCÈNIQUES (MAE) DE L’INSTITUT DEL TEATRE

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms ________________________________________________________________________
NIF_________________ en representació de l’entitat __________________________________________
Adreça _______________________________________________________________________________
Població ______________________

CP ___________ País ___________________________

Telèfon _________________________ Adreça electrònica

____________________________

CONDICIONS D’ÚS
El sol·licitant es compromet a complir les següents condicions:
 En el cas de reproduccions d’obres subjectes a drets de propietat intel·lectual, i per altres usos que no
siguin la reproducció per usos privats o amb finalitats d’investigació i/o recerca, així com els previstos
legalment (arts. 31 a 40 Llei Propietat Intel·lectual), és responsabilitat de la persona que sol·licita la
reproducció, la tramitació i obtenció dels corresponents permisos dels titulars dels drets de propietat
intel·lectual. L’autorització no suposa en cap cas la cessió de drets sobre el material reproduït. Més enllà
dels usos legalment permesos i sense l’autorització corresponent dels titulars dels drets de propietat
intel·lectual, resta prohibida la reproducció total o parcial dels documents, la distribució, la comunicació
pública i la seva transformació o l’alteració del seu contingut que modifiqui la seva forma original.


S’ha d’esmentar la procedència de l’obra de la següent forma:
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. Institut del Teatre. Autor
o MAE - Institut del Teatre. Autor

En el cas que la finalitat sigui editar una publicació, el sol·licitant, en la mesura que sigui possible, es
compromet a lliurar al MAE un exemplar de l’obra, per tal de donar-li difusió a través del centre de
documentació.
 El MAE es reserva el dret d’autoritzar o denegar les sol·licituds de reproduccions de documents.
S’aplicaran les vigents taxes pels serveis de reproducció i obtenció de documents.
 La present autorització és només vàlida per la finalitat expressada, sense que es puguin entendre
inclosos altres usos, així com la utilització del logotip o marca de l’Institut del Teatre o del MAE.
Lloc i data _________________
Signatura del sol·licitant 1

1 D’acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades

facilitades seran incloses en fitxers de l’Institut del Teatre amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de serveis del MAE. No es
preveuen cessions a tercers d'aquestes dades. L’òrgan responsable dels fitxers és l’Institut del Teatre. Es poden exercir els drets
d’accés, consulta, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita adreçada a les oficines de l’Institut del Teatre
situades a Pça. Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (08004).
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Les columnes Nom d’imatge i Núm. total imatges les omple el personal bibliotecari.
Al camp Observacions podeu anotar les vostres especificacions, quan aquestes difereixin de l’estàndard.

