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TAXES DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS

Què es pot reproduir?
Tots els documents que custodia el Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CDOC) es
poden reproduir, però depenent del tipus de suport i de les característiques físiques del
document la manera de dur a terme aquesta reproducció canvia, així com els terminis de
lliurament. El personal del Centre de Documentació us informarà del tipus de reproducció
que cal fer amb cada document. En tots els casos caldrà omplir una sol·licitud per tal
d’especificar el material que es vol reproduir i l’ús que es farà de les reproduccions.

Per ús d’investigació: Es podran reproduir totalment les obres que estiguin en domini públic
o bé les obres exhaurides. En tots els altres casos no es podrà reproduir mai més d’un terç de
l’obra.
Per ús públic i/o comercial: El sol·licitant serà el responsable de tramitar i obtenir els
permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lectual.

Preus de les reproduccions per ús privat

Tipus de reproducció

Preu (per unitat)*

Fotocòpies i impressions A4 b/n

0,20 €/u

Fotocòpies i impressions A3 b/n

0,30 €/u

Fotocòpies i impressions A4 a color

0,60 €/u

Fotocòpies i impressions A3 a color
Imatges digitals ja escanejades A4, b/n i color

1,20 €/u
0,30 €/u

Imatges digitals ja escanejades A3, b/n i color

0,55 €/u

Digitalització imatges

1 imatge: 1,50 €/u
De 2 a 50 imatges : 0,75 €/u
De 51 en endavant: 0,50 €/u

*Aquests preus inclouen IVA i el suport (CD-ROM)
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Preus de les reproduccions amb finalitats lucratives/comercials

En el cas que l'usuari o usuària destini les reproduccions a ús comercial, ha d'abonar a al
Centre de Documentació de l’Orfeó Català, a més de les tarifes de reproducció, les que
estableix aquest apartat. No obstant, si els drets d'explotació de l'obra corresponen a un
tercer, l'usuari o usuària ha de sol·licitar el permís i, si escau, remunerar a la persona titular
dels drets esmentats.

*

Ús de la reproducció

Tipus de
reproducció

Ús editorial

Suport digital (CD)

Entitats sense ànim de lucre: 35 €/u
Entitats amb ànim de lucre: 75 €/u

Ús publicitari

Suport digital (CD)

Entitats sense ànim de lucre: 40 €/u
Entitats amb ànim de lucre: 80 €/u

Ús en comunicació pública

Suport digital (CD)

Entitats sense ànim de lucre: 35 €/u
Entitats amb ànim de lucre: 75 €/u

Preu (per unitat)

El preu no inclou IVA

Formes de pagament

Transferència bancària o taló nominatiu.

Compte bancari:

2013-0500-13-0202752225

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana
CIF. G59684548
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
Tel. 932957200 Fax: 932957209

Lliurament de les reproduccions
1

Aquest preus afecten aquelles reproduccions de documents afectats per la Llei de Propietat
Intel·lectual: fotografies, partitures, arxius sonors i audiovisuals.
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Les reproduccions es poden passar a buscar al Centre de Documentació o es poden enviar a
càrrec de l’usuari a l’adreça que ens indiqui.

Tràmits de la sol·licitud
•

Omplir la sol·licitud de reprografia (és indispensable indicar nom, DNI i la firma. En cas
de les empreses, el CIF)

•

Abonar prèviament l'encàrrec, per alguna de les diverses modalitats de pagament. En
cas que es pagui amb metàl·lic s’haurà d’anar a pagar a la 4a planta (departament de
comptabilitat) al Jordi Martí.

•

A partir de la data de pagament es lliurarà el material.

Tramesa per correu electrònic
A través de correu electrònic si el pes de les imatges no és superior a 10 MG

Tramesa per correu de les reproduccions

Tramesa per correu

Preu (per unitat)

Correu certificat a Espanya*

6,00 €/u

Correu certificat internacional*

10,00 €/u

*El preu inclou IVA i el sobre encoixinat.

Legislació i informació sobre la propietat intel·lectual
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.3c0b6a30d4bf6a
13f51fb936b0c0e1a0/?vgnextoid=227bd9a57448b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCR
D&vgnextchannel=227bd9a57448b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
efault
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