
CERTIFICATS D’AUTENTICITAT DE L’OBRA DE JOAN PONÇ 

L’Associació Joan Ponç té la missió de recuperar, promoure i protegir l’obra d’aquest 
artista. La Comissió d’Autentificació de l’Associació Joan Ponç està formada per 
especialistes en la seva obra i té com a funció acreditar i expedir certificats d’autenticitat de 
les obres atribuïdes a Joan Ponç. 

La normativa de l’expedició de certificats és: 

1. Només es certifiquen obres originals. No s’acrediten reproduccions, obra gràfica o 
dedicatòries. 

 
2. Per a l’expedició del certificat d’autenticitat s’haurà de disposar de l’obra original 

per tal que la comissió la pugui examinar directament.  
 

3. En cas de disposar de documentació complementària de l’obra a certificar es pot 
adjuntar per tal de facilitar-ne l’estudi. 

 
4. Els preus dels Certificats d’Autenticitats són:  

  a) 500 € (+ iva) per a obres sobre tela i fusta 
  b) 300 € (+ iva) per a obres sobre paper  
 
5. L’import s’haurà de transferir al compte de l’Associació Joan Ponç en el moment de 

realitzar la sol·licitud del certificat: ES47 2100 0479 2102 0037 7819   
BIC (sistema SWIFT): CAIXESBBXXX 

 
6. El certificat serà únic i no se n’expediran duplicats ni còpies. 

 
7. Quan una obra no es pugui atribuir a Ponç es realitzarà un informe d’autoria que 

tindrà un cost de 100 €. 
 
8. Per a l’obertura de l’expedient caldrà omplir el formulari de la web o enviar per 

correu electrònic a associacio@joanponc.cat el formulari adjunt omplert amb les 
dades que es demanen i amb la signatura de conformitat de l’acceptació de la 
normativa. 

 
 
 
       Barcelona, juliol 2017 
 



FORMULARI DE SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT 
 
 
DADES DEL SOL·LICITANT: 

 
1. Nom i cognoms (persona física o empresa)  

2. Persona de contacte 

3. Nif / Cif 

4. Adreça  

5. Codi postal 

6. Població 

7. Telèfon fix 

8. Telèfon mòbil 

9. E-mail 

 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA A CERTIFICAR: 
 

1. Títol de l’obra 

2. Data realització 

3. Tècnica  

4. Mides 

5. Signatura 

6. Inscripcions 

7. Procedència 

8. Informació addicional 

 
ADJUNTAR IMATGE 
 
El sol·licitant, com a prova d’acceptació de la normativa de certificació que estipula 
l’Associació Joan Ponç, signa aquest document. 
 
Signatura:  
 
 
 
Data:  
 
Les dades facilitades s’incorporaran en un fitxer amb titularitat de l’Associació Joan Ponç i s’usaran exclusivament pel 
formulari. D’acord amb la normativa vigent, aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de Protecció de 
Dades. Segons la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pots exercir els teus 
drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades dirigint-te per escrit al domicili social de l’Associació Joan Ponç, situada 
a la Diagonal, número 550, CP 08021 de Barcelona. Així mateix, i segons allò estipulat a la Llei 34/2002 de serveis de la 
societat de la informació i del comerç electrònic, pots revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, en el seu cas, per rebre 
comunicacions comercials per correu electrònic. 


