Sol·licituds

Terminis de lliurament

Podeu sol·licitar les reproduccions que necessiteu. El personal tècnic us orientarà sobre quin tipus de
reproducció és més adient per a cada document.

Tipus de reproduccions
TIPUS DE
REPRODUCCIÓ
Fotocòpia

NORMATIVA APLICABLE SEGONS TIPUS DE DOCUMENT
Sala General

Dipòsit general

Obres de referència sales de Monografies:
consulta de data post. a 1900 de
format 8º, 4º i Fol
-post a 1958 i
-formats:8au, 4rt

Dipòsit general
Diaris i revistes:
-post a 1958 i
-formats:8au, 4rt
Els documents no relligats
sempre que siguin compatibles
amb la fotocopiadora

Fotocòpia per
Escàner
(sales i dipòsit
general)

Sala General i de Reserva
Dipòsit general
Obres de referència de les sales de Dipòsit general
consulta ant. a 1901 o fràgils o molt
utilitzades, o formats Gran Fols
-tots els docs.
anteriors a 1959

Dipòsit general
Dipòsit general
-tots els docs.
posteriors a 1958 de gran
format o fràgils.

Fotocòpia per
Qualsevol document dels dipòsits de reserva
escàner
(sala de reserva)
Impressions
De qualsevol document accessible des del sistema informàtic de la BC
d'ordinador
(autoservei)
Imatges digitals De qualsevol document bibliogràfic
Fotocòpia de
microfilm
Reproduccions
Sonores /AV

A partir de materials disponibles en suport alternatiu
Del fons de fonoteca en el suport sol·licitat: CD-R, i DVD

TIPUS DE REPRODUCCIÓ
Fotocòpies, fotocòpies per
escàner, imatges digitals de
captura automàtica
FINS A 20 REPRODUCCIONS
Imatges digitals d’alta qualitat
FINS A 20 REPRODUCCIONS
Fotocòpies, escàners o
fotocopies en color
MÉS DE 20
Més de 20 imatges digitals d’alta
qualitat i fotocòpies de microfilm
Enregistraments sonors o
audiovisuals

TERMINI
IMMEDIAT

24-48 hores

15 dies
7 dies

Preus públics
Preus de consulta freqüent:
Fotocòpies A4-A3, fotocòpies per
escàner, fotocòpies d’autoservei,
fotocòpies d’autoservei microfilmmicrofitxa, Impressions d’autoservei

0,25 €/u.

Fotocòpies en color

0,30 €/u.

Imatges digitals de captura automàtica

0,30 €/u.

Imatges digitals d'alta qualitat

1,00 €/u.

Suport CD i DVD

1,00 €/u.

Veure tots els preus:
http://www.bnc.cat/content/download/74533/1188463/version/3/fil
e/2013_Preus_P%C3%BAblics.pdf
Modalitats de pagament freqüents: De manera immediata en
efectiu o targeta; per transferència bancària o per gir postal.
Al web o bé als taulells trobareu el text dels preus vigents
publicats al DOGC.

Per al servei immediat cal adreçar-se als taulells.
Pels encàrrecs cal:
- Omplir l’imprès en paper o bé el formulari existent al web:
http://www.bnc.cat/Serveis/Reproduccio-de-documents/Sollicitud-de-reproduccio-de-documents
- Acceptar el pressupost.
- Abonar prèviament l’encàrrec.
- A partir de la data de pagament comencen a comptar els
terminis de lliurament del material.
- En els casos en què el lliurament requereixi més temps
sereu avisats per telèfon o per correu electrònic quan tinguem
el material fet.
- Els pressupostos caduquen en 30 dies, si no es fa el pagament.

Horaris
El servei immediat és de 9:00 a 19:30 de dilluns a divendres, i
de 9:00 a 13:30 els dissabtes. Tret del servei d’imatges digitals
que es realitza per encàrrec.
Per encàrrecs i tràmits administratius (pressupostos, factures...)
l’horari és de 9:30 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 de dilluns a
divendres.

Recollida de material
La recollida es pot fer a la biblioteca sense cost, demanar
l’enviament per correu certificat (Espanya: 8,00 euros i
estranger: 15,00 euros) o la tramesa electrònica per Internet
o correu electrònic (fins a 100 fitxers o 1GB, 1,00 euro).

Ús de la reproducció
Les reproduccions lliurades per la BC són per a ús d'investigació
exclusivament. En el cas que la persona usuària destini les
reproduccions a un ús comercial o lucratiu, ha d’abonar a la
Biblioteca de Catalunya, a més de les tarifes de reproducció,
les tarifes per a usos comercials. Les trobareu a: http://www.
bnc.cat/Serveis/Reproduccio-de-documents
El sol·licitant serà el responsable d'obtenir els permisos
necessaris dels titulars dels drets de la propietat intel·lectual.
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Horari:
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h.
Dissabte, de 9 a 14 h.
- Els serveis de gestió de carnets, préstec i reprografia finalitzen 30 minuts abans del tancament de la biblioteca.
- El servei de lliurament de documents
acaba una hora abans del tancament de la
biblioteca.
Servei d'Accés i Obtenció de Documents
Informació bibliogràfica i referència
Tel. 93 270 27 30
Fax 93 270 23 03
E-mail info@bnc.cat
Obtenció de documents:
Préstec interbibliotecari i reprografia
Tel. 93 270 23 00 (Ext. 84013163/84013157)
Fax 93 270 23 04
E-mail pib@bnc.cat
Préstec Personal i Accés
Tel. 93 270 23 00 (Ext. 84013158)
E-mail carnet@bnc.cat
Préstec per exposicions
Tel. 93 270 23 00 (Ext. 84013167)
E-mail expos@bnc.cat
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