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PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS TÈCNICS DEL CENTRE DE 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ (2CR)   
 
 
 
 
1. Recerca  
 
1.1 Recerca documental 

 
- Preu del serveI /     20 euros/hora, (mínim de 20 euros) 

 
Bonificació del 50% per a les entitats sense afany de lucre i institucions públiques. 
Exempció total per als investigadors acreditats i  per al personal docent per a finalitats de recerca 
acadèmica acreditada. 
 
 
1.2 Informes específics 
 

- Preu del servei /     50 euros/ informe. 
 
Exempció total per als membres de la FIAF (Federació Internacional d’Arxius Fílmics) i ACE 
(Associació de Filmoteques Europees), així com per als dipositants i/o titulars dels drets 
d’explotació dels materials objecte de l’informe. 
 

 
 

2. Visionat 
 
2.1 En sala de vídeo / sala (materials gràfics)  
 

- Preu del servei /      20 euros/hora. 
 
2.2 Visionat en moviola  
 

- Preu del servei /     30 euros/hora. 
 
Bonificació del 50% per a les entitats sense afany de lucre i institucions públiques. 
Exempció total per als investigadors acreditats i el personal docent per a finalitats de recerca 
acadèmica acreditada. 
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3. Reproducció 
 
 
3.1. Reproduccions de fons fílmics 
(no inclou el suport físic en què es lliuri la reproducció) 
 
 

- Bloc d’un mateix títol 
Primera mitja hora /     70 euros  
blocs successius de 20 minuts /   60 euros 

 
 
-     Fragments /      7 euros / minut.  
 
- Fotogrames escanejat /    2K 0,25 euros/fotograma 

4K 0,50 euros/fotograma 
6K  0,75 euros/ fotograma. 

 
 

Bonificació del 50% per a les entitats sense afany de lucre i institucions públiques 
Exempció total per als dipositants i/o titulars dels drets d’explotació, respecte del seu material. 
 
 
3.2. Reproduccions de fons gràfics 
 

- Reproduccions de baixa resolució (72 dpi) / 10 € bloc inicial fins a 10 imatges  
0,30 euros/pàgina o unitat. 

 
- Alta resolució (300dpi) /    10 € bloc inicial fins a 10 imatges  

0,50 euros/pàgina o unitat. 
 
Exempció total per als dipositants i/o titulars dels drets d’explotació, respecte del seu material 
 
 
 
4. Llicència d’ús dels materials reproduïts 
(no inclou la cessió de drets d’explotació) 
 

- Fons fílmics: 
- Ús publicitari /   60 euros / segon. 
- Altres usos /    20 euros / segon. 

  
- Fons gràfics: 

- Ús publicitari /   60 euros / pàgina o unitat. 
- Altres usos /     20 euros /pàgina o unitat. 

 
Bonificació del 50% sobre tots els preus anteriors de la llicència d’ús per a les entitats sense 
afany de lucre i les institucions públiques.  
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Exempció total en els casos següents: 
- Investigadors acreditats i el personal docent per a finalitats de recerca acadèmica acreditada -  
Dipositants i/o titulars dels drets d’explotació, respecte del seu material  
-  Activitats o projectes provinents  del Departament de Cultura i entitats adscrites 
- Quan s’utilitzin en produccions de documentals que hagin tingut ajut de l’ICEC, per part 
d’empreses o entitats privades, i que  cedeixen a la Filmoteca de Catalunya  els drets 
d’explotació en l’àmbit cultural de la nova producció. Aquesta exempció requereix la subscripció 
d’un conveni o acord de col·laboració.   
   
La Direcció de la Filmoteca de Catalunya podrà establir una exempció total o parcial quan 
s’utilitzin en produccions d’empreses o entitats privades que cedeixen a la Filmoteca de 
Catalunya els drets d’explotació en l’àmbit cultural de la nova producció, mitjançant acord o 
conveni de col·laboració. La quantia de la bonificació s’establirà al conveni o acord 
 
La proposta de conveni de col·laboració entre l’ICEC i la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals en relació amb les condicions aplicables als serveis que es presten mútuament, 
estableix concedir una exempció parcial del 60% a la CCMA SA respecte de la llicència d’ús 
dels materials procedents del fons de la Filmoteca de Catalunya. 
 
 
 
 
5. Préstec  
 
5.1      Fons fílmic  
 
5.1.1 Fons fílmic, suport fotoquímic (negatiu, internegatiu o interpositiu) 
 

- Curtmetratge /     300 euros/títol. 
- Llargmetratge /     500 euros/títol. 

 
 
Bonificació del 50% per a institucions públiques i entitats sense afany de lucre. 
 
Exempció total en els casos següents: 
- Dipositants i/o titulars dels drets d’explotació de les obres objecte de préstec, respecte del seu 
material. 
- Institucions membres de la FIAF i l’ACE, en virtut dels acords internacionals de reciprocitat.  
- Activitats o projectes provinents del Departament de Cultura i entitats adscrites. 
- Projectes produïts per entitats públiques o privades en què la Filmoteca de Catalunya tingui 
interès a col·laborar (requereix la subscripció d’un acord o conveni).  
 
 
5.1.2  Fons fílmic, suport fotoquímic - còpia restaurada  
 

- Curtmetratge /     200 euros/títol. 
- Llargmetratge /     300 euros/títol. 
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Bonificació del 50% per a institucions públiques i entitats sense afany de lucre. 
 
Exempció total en els casos següents: 
- Dipositants i/o titulars dels drets d’explotació de les obres objecte de préstec, respecte del seu 
material. 
- Institucions membres de la FIAF i l’ACE, en virtut dels acords internacionals de reciprocitat.  
- Activitats o projectes provinents del Departament de Cultura i entitats adscrites. 
- Projectes produïts per entitats públiques o privades en què la Filmoteca de Catalunya tingui 
interès a col·laborar (requereix la subscripció d’un acord o conveni).  
 
 
5.1.3 Fons fílmic, suport fotoquímic - còpia distribució  
 

- Curtmetratge /     100 euros/títol. 
- Llargmetratge /     150 euros/títol. 

 
Bonificació del 50% per a institucions públiques i entitats sense afany de lucre. 
 
Exempció total en els casos següents: 
- Dipositants i/o titulars dels drets d’explotació de les obres objecte de préstec, respecte del seu 
material. 
- Institucions membres de la FIAF i l’ACE, en virtut dels acords internacionals de reciprocitat.  
- Activitats o projectes provinents del Departament de Cultura i entitats adscrites. 
- Projectes produïts per entitats públiques o privades en què la Filmoteca de Catalunya tingui 
interès a col·laborar (requereix la subscripció d’un acord o conveni).  
 
 
5.1.4 Fons fílmic, còpia digital  
 

- DCP o Betacam 150 euros/títol. 
- DVD/ amb marca d’aigua 100 euros/títol. 

 
Bonificació del 50% per a institucions públiques i entitats sense afany de lucre. 
 
Exempció total en els casos següents: 
- Dipositants i/o titulars dels drets d’explotació de les obres objecte de préstec, respecte del seu 
material. 
- Institucions membres de la FIAF i l’ACE, en virtut dels acords internacionals de reciprocitat.  
- Activitats o projectes provinents del Departament de Cultura i entitats adscrites. 
- Projectes produïts per entitats públiques o privades en què la Filmoteca de Catalunya tingui 
interès a col·laborar (requereix la subscripció d’un acord o conveni)..  
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5.2 Fons Gràfics  
 

- Primers trenta dies naturals: 5% del valor de cada peça, amb un import mínim de 20 
euros. A partir del dia trenta-u,10% del valor de cada peça, amb un import mínim de 20€, per 
blocs de trenta dies naturals o fraccions 

  
Bonificació del 50% per a institucions públiques i entitats sense afany de lucre.  
 
Exempció total en els casos següents: 
Dipositants i/o titulars dels drets d’explotació de les obres objecte de préstec, respecte del seu 
material. 
Institucions membres de la FIAF i l’ACE, en virtut dels acords internacionals de reciprocitat.  
Activitats o projectes provinents del Departament de Cultura i entitats adscrites. 
Produccions d’entitats públiques o privades en què la Filmoteca de Catalunya tingui interès a 
col·laborar (requereix la subscripció d’un acord o conveni). 
 
 
 
 
 
Els preus previstos en els apartats 1,2,3,4 i 5  no inclouen els impostos que siguin d’aplicació 
Els serveis de RECERCA i VISIONAT estan exempts d’IVA d’acord amb l’article 20 apartat 14 
lletra a) de la llei 37/1992 del 28 desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Pel que fa al preus dels serveis tècnics que hagi de satisfer la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (TV3 i Catalunya Ràdio) es regularen per un conveni propi. 
 
Aquest preus han estat aprovats pel Consell d’Administració de l’Institut Català de les 
Empreses Culturals celebrat en data 21 de juny de 2016. 


