Mira-Sol

Sant Cugat

Valldoreix

IMPRESSIÓ D’IMATGES
A 300 dpi, en paper fotogràfic digital,
en blanc i negre o en color:

REPRODUCCIONS D’ENREGISTRAMENTS
SONORS
Tramesa per FTP o gravació

DIN A4 ................................. 10,30 €

Per un minut seleccionat sobre cinta

DIN A3 ................................. 12,05 €

analògica .................................. 1,1 €

A 150 o 72 dpi, en paper normal, en
blanc i negre o en color:

Per un minut seleccionat sobre CD-R
................................................ 1,35 €

DIN A4 .................................. 0,45 €
DIN A3 .................................. 0,70 €

Duplicació de cinta analògica o de

DIN A2 .................................. 4,00 €

CD-R per cada 30 minuts ........8,80 €

DIN A1 .................................. 7,90 €
DIN A0 .................................. 13,10 €
Impressions a partir de 51 imatges
S’aplica, per a cada impressió, la tarifa
següent:
DIN A4 .................................. 0,40 €

DIGITALITZACIÓ EN B/N O EN COLOR

TARIFES PER USOS COMERCIALS DE
LES REPRODUCCIONS
En el cas que l’usuari o usuària
destini les reproduccions de
documents a ús comercial, ha de
pagar a l’ANC, a més de les tarifes
de reproducció, les que estableix
aquest apartat, si és titular dels
drets d’explotació.
En cas que en el contracte de
cessió de drets d’explotació a l’ANC
s’hagi establert alguna remuneració
per a l’autor o autora del document,
l’usuari o usuària ha de satisfer
aquesta remuneració directament a
l’autor o autora.

Tramesa per FTP o gravació
Per imatge .............................. 6,55 €

FOTOGRAFIA
I DOCUMENTACIÓ

En les reproduccions de més d’una
imatge de documents textuals
s’apliquen les tarifes següents:

Ús editorial
Entitats sense finalitat de lucre
............................................ 46,50 €

DIN A0 .................................. 6,55 €

Preu per imatge

Microfilms

De 2 a 50 imatges .................. 2,05 €

Entitats amb finalitat de lucre
............................................ 92,85 €

DIN A3 .................................. 0,65 €
DIN A2 .................................. 2,05 €
DIN A1 .................................. 4,00 €

DIN A4 .................................. 0,40 €
DIN A3 .................................. 0,75 €
Autoservei (a sala)
DIN A4 .................................. 0,40 €

REPRODUCCIONS DE VÍDEO VHS
Tramesa per FTP o gravació
Per un minut seleccionat
................................................ 2,35 €
Duplicació de cinta, per cada 30
minuts .................................. 14,60 €

De 51 en endavant ................. 1,40 €

Ús en comunicació pública

Servei de digitalització Jpeg/Pdf
................................................ 0,40 €

Entitats sense finalitat de lucre
............................................. 92,85 €

En reproduccions de més d’una
imatge de documents no textuals
s’apliquen les tarifes següents:
Preu per imatge
De 2 a 50 imatges .................. 4,65 €
De 51 en endavant ................. 2,70 €

Entitats amb ànim de lucre
.......................................... 139,55 €
Ús publicitari
Entitats sense finalitat de lucre
............................................ 92,85 €
Entitats amb finalitat de lucre
...........................................185,55 €

IMATGE MÒBIL
Ús editorial i/o comunicació pública
Entitats sense finalitat de lucre
........................................ 45,60 €/min.
Entitats amb finalitat de lucre
........................................ 92,85 €/min.
Ús publicitari.
Entitats sense finalitat de lucre
........................................92,85 €/min.
Entitats amb finalitat de lucre
.......................................185,55 €/min.

SO
Ús editorial i/o comunicació pública
Entitats sense finalitat de lucre
.........................................18,75 €/min.
Entitats amb finalitat de lucre
.........................................46,50 €/min.
Ús publicitari
Entitats sense ànim de lucre
.........................................18,75 €/min.
Entitats amb ànim de lucre
........................................ 92,85 €/min.

DESPESES PER TRAMESA DE MATERIAL
A petició de l’usuari o usuària,
s’envien les reproduccions per
correu amb acusament de recepció.
En aquest supòsit, l’usuari o usuària
ha d’abonar les despeses de tramesa d’acord amb les tarifes postals
vigents:
Espanya ................................. 8,00 €
Estranger .............................. 15,00 €

