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NORMATIVA DE REPRODUCCIÓ I ÚS DELS DOCUMENTS  

DE L’ARXIU DE L’IEC 

 

A continuació us especifiquem les condicions per reproduccions i usos dels 

documents de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans, i us recordem que, en el cas 

de les reproduccions subjectes a drets de la propietat intel·lectual, heu de 

respectar la legislació vigent. 

 

1. Reproduccions per a ús personal i d’investigació 

 

REPRODUCCIÓ PREU 

UNITAT 

SUPORT TRAMESA PREU TRAMESA1 

Fotocòpies B/N 

Fotocòpies color 

0,25 € 

0,30 € 
Paper 

Correu postal certificat 

 

Catalunya o 

Espanya: 3 € 

Estranger: 5 € 

 

Còpies per escàner 0,25 € Digital 

Correu electrònic  

(5 imatges  com a 

màxim) 
5 € 

 
Llapis de memòria 

propi2 

Transferència de 

fitxers 

 

2. Reproduccions amb finalitats lucratives/comercials 

 

 La tarifa pels drets de reproducció segons ús és de: 

- Ús editorial: 20,00 €  / unitat 

- Ús publicitari: 60,00 € / unitat 

- Ús en comunicació pública: 60,00 € / unitat 

                                            
1 Aquesta tramesa serà sense cost en els casos d’institucions públiques o entitats sense ànim de lucre. No inclou 

l’IVA. 

2 Implica la recollida a l’IEC per part de la persona interessada. 
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 Si els drets d’explotació de l’obra corresponen a una tercera persona, 

l’usuari o usuària n’ha de sol·licitar el permís i, si escau, remunerar la 

persona que n’és titular. 

 Si una sol·licitud és de 10 unitats o més, s’hi aplicarà una reducció 

 del 50 %. 

 Aquesta tarifa no s’aplicarà en el cas de diaris, si el nombre de 

reproduccions és inferior a 5. 

 En els casos d’institucions públiques i entitats privades sense ànim de 

lucre, s’hi aplicarà una reducció del 50 %. 

 En els casos d’entitats privades que treballin en col·laboració amb 

institucions públiques, s’hi aplicarà una reducció del 50 %. 

 Les opcions de reproducció i tramesa seran les mateixes que s’han 

establert en l’apartat 1. 


