INFORMACIÓ I PROCEDIMENT

Les peticions de reproducció 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.

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 personalment al Centre, o bé per correu
electrònic adjunt al mail del Centre: 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 o taló nominatiu al
següent compte:



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.

Lliurament de les reproduccions
A) Presencialment al Centre amb el suport que el client cregui més adequat, ja
sigui un CD (aportat pel Centre amb el sobre cost d’1 ) o llapis de memòria
(aportat per l’usuari).
B) Mitjançant el correu electrònic sempre que el pes de les imatges no sigui
superior a 10 MG. En cas que sigui superior, s’enviarà mitjançant el We transfer.
C) 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

