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A.3 SERVEIS D’ÚS DE REPRODUCCIÓ  
 

SERVEI  
PREU (€/u. 
o €/min.) 

 
SENSE IVA 

 

A.3.1 REPRODUCCIONS DIGITALS B/N i COLOR
2
 

 

Còpia de difusió:  (fins a 150 ppp)  0,35 0,28 

Còpia de preservació: ( fins a 300 ppp)  4,12 3,30 

Còpia de preservació:  (més de 300 ppp)  5,15 4,07 

A.3.2 ENREGISTRAMENTS  SONORS I AUDIOVISUALS    

Per un minut seleccionat  2,00 1,6 

Duplicació per cada 30 minuts  10,00 8 

A.3.3 REPRODUCCIONS SUPORT PAPER B/N I COLOR  
 

Fotocòpia A3 B/N  0,15 0,12 

Fotocòpia A4 B/N  0,10 0,08 

Fotocòpia A3 Color   1,80 1,42 

Fotocòpia A4 Color  1,30 1,03 

A.3.4 DUPLICATS I SUPORT DE LLIURAMENT  

Digitalització microfilm  0,10 0,08 

Subministrament de DVD  1,45 1,15 

Subministrament de CD  2,00 1,58 

 
La tramesa electrònica de les còpies digitals és gratuïta.  
La tramesa postal anirà a càrrec de la persona usuària i haurà d’abonar les despeses de tramesa 
d’acord amb les tarifes postals vigents. 
 

DESCOMPTES I BONIFICACIONS  

 
Les reproduccions que tinguin per objecte 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 persones en atur) 

¹ Exempció Preu apartat A.3.1: En el cas que la documentació sol•licitada ja es trobi prèviament 

digitalitzada al catàleg en línia o als repositoris de l’Arxiu Municipal de Barcelona, l’enviament 
electrònic de la còpia digital en formats de consulta (PDF o JPEG de baixa resolució) serà gratuït, 
respectant la capacitat de gestió de peticions de cada centre d'arxiu.  

                                                
1
 D’acord amb els Preus per a les activitats, lloguers i serveis culturals desenvolupats per l’ Institut de Cultura 

de Barcelona, aprovats pel Consell d’Administració.  
2
 Als imports de còpies en suport digital se li afegiran els imports corresponents al suport, segons es tracti de 

disquet, CD o DVD 
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El preu es mantindrà únicament en els següents casos: 
a) Noves digitalitzacions de documents que no es trobessin prèviament en format digital al 

catàleg en línia o als repositoris de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
b) Còpia digital en format de preservació (TIFF o JPEG d’alta resolució) de documents 

prèviament digitalitzats. 
 
 

A.4 DRETS D’EXPLOTACIÓ D’IMATGES I SONS3 
 
El preu s’aplica en cas d’ús comercial de les imatges i sons de propietat municipal quan aquest ús 
sigui diferent al d’investigació, docència, recerca i ús artístic i ús privat sense cap mena de difusió 
pública, sempre que l’Ajuntament sigui titular dels drets d’autor de les obres reproduïdes, quan 
tingui autorització del titular dels drets d’autor, quan siguin anònimes o siguin desconeguts els 
possibles titulars dels drets d’explotació, respectant sempre l’autoria, així com, en tot cas, la 
integritat de l’obra.   
 
Si el contracte de cessió de drets d’explotació a l’entitat municipal estableix alguna remuneració per 
l’autor/a dels document, la persona usuària ha de de satisfer aquesta remuneració directament a 
l’autor/a 
 

ÚS  
PREU (€/u. o 

€/min.) 
SENSE IVA 

DOCUMENTACIÓ TEXTUAL, GRÀFICA I FOTOGRÀFICA 

Ús editorial i exposicions  30,00   23,70   

Pàgines web  30,00   23,70   

Produccions audiovisuals  45,00    35,55   

Ús publicitari  150,00    118,50   

IMATGE MÒBIL, AUDIOVISUAL 

Ús editorial i exposicions  60,00    47,40   

Pàgines web  60,00    47,40   

Produccions audiovisuals  75,00   59,25   

Ús publicitari  150,00    118,50   

SO 

Ús editorial i exposicions  30,00    23,70   

Pàgines web  30,00    23,70   

Produccions audiovisuals  45,00   35,55   

Ús publicitari  75,00    59,25   

 
 

DESCOMPTES I BONIFICACIONS  

 

                                                
3
 En el cas que l’usuari o usuària destini les reproduccions de documents a ús comercial, ha d’abonar a més 

de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat. 
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A les entitats sense ànim de lucre se'ls aplicarà un descompte del 50% en les anteriors tarifes per 
usos comercials. 
 
 

FORMES DE PAGAMENT  

 
Targeta bancària 
Transferència bancària 
 
 
IVA Aplicable 21 %  
 


