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TAXES I PREUS DE L’AHCB. 2019

Reproduccions en paper
A4
A3

Reproduccions digitals

Pdf

Baixa resolució (fins a 300dpi o fins A3)
Alta resolució (més de 300dpi o fins A3)
Alta resolució (més de 300dpi o més d’A3)

0,20 €
-----

Jpeg

b/n

color

0,10 €
0,15 €

Tif

0,35 €
--3,00 € 4,75 €
4,75 € 6,00 €

1,30 €
1,80 €

b/n
(s/IVA)
0,08 €
0,12 €

Color
(s/IVA)
1,07 €
1,49 €

Pdf
(s/IVA)
0,17 €
-----

Jpeg
(s/IVA)
0,29 €
2,48 €
3,93 €

Tif
(s/IVA)
--3,93 €
4,96 €

17,50 €

(s/IVA)
14,5 €

Enregistraments sonors: testimonis orals
Menys de 30 segons

Reproduccions Autoservei
Duplicats de CD/DVD (inclou suport)

20,00 €

Suports digitals
Material informàtic:
- CD
- DVD

1,45 €
2,00 €

Descomptes i bonificacions
Les reproduccions que tingui per objectiu un treball d’investigació i que siguin sol·licitades per estudiants, jubilats i
persones en atur tindran una bonificació d’un 50% sobre el preu total. Caldrà la presentació de l’acreditació
corresponent (estudiant, jubilat o persona en atur).

Nota: IVA = 21%

Drets d’explotació
Premsa (preu per imatge):
- Portada, contraportada i interior
Publicacions/productes editorials (preu per imatge):
- Coberta i contracoberta
- Interior pàgina sencera
- Interior mitja pàgina
- Interior quart de pàgina
Exposicions (preu per imatge):
- Plafons, vitrines, projecció diapositives,
audiovisuals, etc.
Publicitat:
- Diversos productes de campanya publicitària
(preu per imatge)
- Opis (preu per imatge)
- Espots TV o cinema (preu per segon o fracció)
Decoració (preu per imatge):
- Àlbums, carpetes, envasos, embalatges,
caixes, etiquetes, jocs, roba, safates, segells,
pòsters, murals, calendaris, nadales,
decoració d’un local públic, etc.
Webs (preu per imatge):
- Il·lustració de webs
Televisió i cinema:
- Producció per a televisió, audiovisual o
cinematogràfica (preu per segon o fracció)

52,35 €
171,10 €
78,60 €
52,35 €
34,87€
52,35 €

288,85 €
577,50 €
118,55 €
118,55 €

19,75 €
15,80 €

Serveis Administratius
Tramesa de documents reproduïts:
- Segons tarifes vigents
Primera expedició carnet investigador/lector
Duplicat carnet investigador/lector

Gratuït
2,00 €

Formes de pagament
En efectiu
Xec bancari conformat a nom de l’Institut de Cultura de Barcelona
Transferència bancària
Gir Postal

