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PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS TÈCNICS DE LA BIBLIOTECA 
DEL CINEMA  
 
 
1. Recerca documental 

 
- Preu servei recerca documental /   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. 
 

 
2. Reproducció 
 
2.1. Reproduccions de fons gràfics 
 
 

Baixa resolució (72 dpi) /    10 euros bloc inicial fins a 10 imatges 
0,30 euros/pàgina o unitat addicional 
 

Alta resolució (300dpi) / 10 euros bloc inicial fins a 10 imatges 
0,50 euros/pàgina o unitat addicional 

         
Exempció total per als dipositants i/o titulars dels drets d’explotació, respecte del seu 
material. 
 
2.2. Reproduccions de fons bibliogràfics 
 

2.2.1 Autoservei 
 

Fotocòpies o impressions b/n autoservei /  0,10 euros/pàgina o unitat 
Fotocòpies o impressions color autoservei /  0,30 euros/pàgina o unitat 
Digitalització i còpia a llapis òptic o tramesa  
per correu electrònic  (autoservei) /   0,10 euros/pàgina o unitat 
 
2.2.2 Digitalització  
 
Alta resolució (200dpi) / 5 euros bloc inicial fins a 10 imatges 

0,10 euros/ imatge addicional 
         
Exempció total per als dipositants i/o titulars dels drets d’explotació, respecte del seu 
material. 
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3. Llicència d’ús dels materials reproduïts 
( no inclou la cessió de drets d’explotació) 
 
Fons gràfics: 
 

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

 
 
Bonificació del 50% sobre els preus anteriors de la llicència d’ús per a les entitats sense 
afany de lucre i les institucions públiques. 
 
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. 
 
 
 

 
4. Préstec  
 
 
4.1. Fons Gràfics  
 
Primers trenta dies naturals 5% del valor de cada peça, sempre i quan aquesta 
quantitat no sigui inferior a 60 euros. A partir del dia trenta-u, en blocs de trenta dies 
naturals, 10% del valor de cada peça. 
 
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. 
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- 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). 
 
 
4.2. Fons bibliogràfics  
 
Préstecs interbibliotecaris sol·licitats per una biblioteca: 
 

Dintre de l’Estat espanyol /   10 euros/ unitat, més cost tramesa. 
Fora de l’Estat espanyol /    20 euros unitat, més cost  tramesa. 

 
Préstecs interbibliotecaris sol·licitats per la Biblioteca del Cinema a altres biblioteques: 
import de la factura de la biblioteca cedent, més 1 euro de cost de tramesa. 
 
 
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 pertanyents a les BEG (Biblioteques especialitzades de la 
Generalitat de Catalunya) i altres Biblioteques amb acords de reciprocitat amb la 
Filmoteca de Catalunya. 

- 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,i 4  no inclouen els impostos que siguin 
d’aplicació 
El servei de RECERCA està exempt 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. 
 
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. 


