INFORMACIÓ, PROCEDIMENT I PREUS DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS DEL CEDOC

Què es pot reproduir?
Tots els documents que custodia el Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC) 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 en cada cas. En qualsevol cas, caldrà omplir una sol·licitud
per tal d’especificar el material que es vol reproduir i l’ús que es farà de les reproduccions.
Les peticions de reproducció per tant, quedaran sotmeses a l'estat de conservació dels documents, que
estipularà quina reproducció és la més adequada (fotocòpia o digitalització). Aquestes també es trobaran
supeditades a la normativa de la propietat intel·lectual en matèria de drets d'autor i drets d'explotació. En
alguns casos, quan l'estat del document ho requereixi, la reproducció es durà a terme per una empresa
externa, les despeses originades de la qual aniran a càrrec del usuari.
Per ús d’investigació: Es podran reproduir totalment les obres bibliogràfiques que estiguin en domini públic
o bé les obres exhaurides. En tots els altres casos no es podrà reproduir 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.

Tràmits de la sol·licitud
Per tota reproducció, sigui en el suport que sigui caldrà:
➢ Omplir la sol·licitud de reprografia (és indispensable indicar nom, DNI i la firma. En cas de les
empreses, el CIF)
➢ Lliurar la sol·licitud completada presencialment al CEDOC abonant in situ l’import de la
reproducció, o bé per correu electrònic adjunt a l’adreça electrònica del CEDOC:
centredocumentacio@palaumusica.cat
➢ En cas que l’usuari faci la sol·licitud per correu electrònic s’haurà d’abonar prèviament l'encàrrec
mitjançant una transferència bancària seguint les indicacions del personal del CEDOC.
➢ A partir de la data de pagament es lliurarà el material. El CEDOC es reserva el dret d’entrega dels
documents reproduïts en un termini màxim de 7 dies. En cas que sigui un encàrrec de gran volum
s’informarà prèviament al client de la previsió d’entrega.

Taxes o preus de reproducció de documents del CEDOC
Preus de les reproduccions per ús privat
Tipus de reproducció

Preu (per unitat)*

Fotocòpies i impressions B/N A4
Fotocòpies i impressions Color A4
Fotocòpies i impressions B/N A3
Fotocòpies i impressions Color A3
Digitalització de documents baixa resolució (fins a
300dpi)

0,22 €/u
0,13 €/u a partir de 15 unitats
0,62 €/u
0,32 €/u a partir de 15 unitats
0,32€/u
0,16 €/u a partir de 15 unitats
1,24 €/u
0,62 €/u a partir de 15 unitats
1 imatge: 1 €/u
A partir de 10 imatges: 0,52 €/u
De 30 en endavant: 0,21 €/u
1 imatge: 3 €/u
A partir de 5 imatges: 1,55 €/u
De 30 en endavant: 0,52 €/u

Digitalització de documents alta resolució

1€

Tramesa telemàtica de documents digitalitzats
*Aquests preus inclouen IVA.

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 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 d’una obra bibliogràfica 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

Preu (per unitat)

Ús editorial, publicitari, exposicions,...

46,50 €/unitat*

*Aquests preus inclouen IVA.

Excepcions a les reproduccions amb finalitats lucratives:
Quedaran exempts d’aquest preu aquelles entitats que tot i haver demanat les imatges per ús editorial,
publicitari o comunicació pública amb ànim de lucre, facin difusió molt clara del Palau de la Música
Catalana i de l’Orfeó Català. En aquells casos quan el nombre d’imatges sigui superior a 10 es farà pagar un
preu representatiu de 25 € en funció de tasques de gestió.

Forma de pagament
Transferència bancària:

Metàl·lic:
In situ al Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC)

Lliurament de les reproduccions
➢ Les reproduccions es poden passar a buscar al CEDOC, que en cas que siguin en suport digital,
l’usuari haurà d’aportar un llapis digital.
➢ Mitjançant el correu electrònic sempre que el pes de les imatges no sigui superior a 10MG. En cas
que sigui superior, s’enviarà mitjançant l’aplicació WeTransfer.
➢ Per correu postal les despeses del qual aniran a càrrec de l’usuari.

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
https://goo.gl/Ci32t

