__________________________________
Servei d'Accés i Obtenció de Documents
PREUS PÚBLICS VIGENTS DES DEL 22 DE GENER DE 2013
Ordre CLT/436/2012, de 18 de desembre, per la qual s’aproven els preus públics dels
serveis que presta la Biblioteca de Catalunya
SERVEI
1. Préstec interbibliotecari
1.1. Deixats per la BC (Espanya)
Deixats per la BC (estranger)
1.2. Demanats per la BC (Espanya)
Demanats per la BC (estranger)
2. Reproducció de material sonor i
audiovisual. No inclou el suport
2.1. Reproducció de so (de suport analògic a
digital o de digital a digital). 1 cançó o
fragment fins a 4 minuts
2.2. Reproducció audiovisual de suport
analògic a digital
Fins a 2 hores
De 2-4 hores
2.3. Reproducció audiovisual de suport digital
a digital fins a 2 hores
3. Reproducció de material bibliogràfic
Fotocòpies
A4-A3
per
encàrrec,
fotocòpies per escàner, fotocòpies d’autoservei,
fotocòpies
d’autoservei
microfilm-microfitxa,
Impressions d’autoservei
Fotocòpies laser en color A4-A3

PREU PÚBLIC
10,00 euros/u.
20,00 euros/u.
1,00 euro + tramesa + factura cedent si escau /u.
1,00 euros + tramesa + factura cedent si escau /u.

1,00 euro/u.

15,00 euros/u.
20,00 euros/u.
6,00 euros/u.

0,25 euros/u.

0,30 euros/u.

4. Reproducció d’imatges digitals d’alta
qualitat
5. Imatges digitals de qualitat menor
(escàner de captura automàtica)

1,00 euros/u.

6. Recerca documental i assessorament
tècnic, cal acceptar pressupost previ

20,00 euros/hora/u. S’ha d’abonar, com a mínim, el
preu corresponent a una hora

7. Cursos i seminaris fets per la BC

20,00 euros/hora/u.

8. Títols d’accés a la BC
Carnet de lector (obtenció i renovació) i
passis
Duplicats de carnets i passis

gratuït

0,30 euros/u.

1,00 euro/u.

9. Despeses de tramesa de material
Estat espanyol
Estranger

8,00 euros/u.
15,00 euros/u.

10. Venda de suports
CD, DVD

1,00 euro/u.
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11. Visites guiades (grups de màxim 25
persones)
12. Reproduccions d’autoservei a través
del dipòsit digital. No inclouen suport
Imatges digitals
So. 1 cançó o un fragment sonor fins a 4 minuts
Repr. d’audiovisual. Fins a 30 minuts
Repr. d’audiovisual. de 30 minuts a 2 hores
Repr. d’audiovisual. de 2 a 4 hores
13. Lliurament de material bibliogràfic per
a exposicions
Gestió de lliurament de material bibliogràfic per a
exposicions. S’ha d’abonar a més el cost de les
reproduccions, assegurança, transport i inspecció
que es convinguin, i de les reproduccions per
il.lustrar catàlegs…

25,00 euros/grup

0,40 euros/u.
0,50 euros/u.
5,00 euros/u.
10,00 euros/u.
15,00 euros/u.

20,00 euros/hora/u.

14. Tarifes per a usos comercials de les
reproduccions
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 que estableix aquest apartat. Això no
obstant, si els drets d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona usuària ha de sol·licita el
permís i, si escau, remunerar la persona titular dels drets esmentats.
14.1.
Imatge
Ús editorial
20,00 euros/u.
Ús publicitari
60,00 euros/u.
Ús en comunicació pública
60,00 euros/u.
14.2.
So
Ús editorial i en comunicació pública
20,00 euros/cançó o fragment sonor de fins a 4
minuts
Ús publicitari
60,00 euros/cançó o fragment sonor de fins a 4
minuts
14.3.
Imatge mòbil
Ús editorial i en comunicació pública
20,00 euros/hora o fracció
Ús publicitari
60,00 euros/hora o fracció
14.4.
Bonificacions
14.4.1.En els casos de sol·licituds d’institucions publiques i entitats privades sense ànim de lucre, s’aplica
una reducció del 50%.
14.4.2. Si una sol·licitud és de 10 o més unitats o hores, s’aplica una reducció del 50%
EXEMPCIONS
Els membres de l’IEC queden exempts de l’aplicació del preus per reproducció del material
bibliogràfic per als seus treballs d’investigació.
Queden exempts de l’aplicació dels preus de préstec interbibliotecari els préstecs dels fons propis
de la BC sol·licitats per les biblioteques membres del CBUC i les del Sistema de lectura Pública
que tinguin servei de valissa, així com per l’IEC per als seus programes d’investigació.
Queden exempts de l’aplicació del preu de visites guiades el personal docent i l’alumnat dels
centres d’ensenyament i els professionals de l’àmbit bibliotecari i documental.

