Reglament que regula l’obtenció i ús
de reproduccions de l’Arxiu d’EINA
11 d’abril del 2016

1. Introducció
La finalitat d’aquest document és la d’establir el procediment i la normativa que
actualment regeix tant la sol·licitud de reproduccions del fons d’EINA, com el seu
ús públic. En aquest sentit, per poder exercir sobre les còpies facilitades per EINA
accions de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, serà
necessària l’autorització d’EINA, o la del propi autor de l’obra segons s’indica en
els apartats següents.

2. Sol·licitud de reproduccions
La sol·licitud de reproduccions es formalitza a través del formulari de reproducció
de documents disponible al lloc web d’EINA.
El formulari de sol·licitud ha d’emplenar-se en la seva totalitat i els documents
han d’estar correctament identificats, tot indicant el seu títol, data i pàgines o
imatges seleccionades. Els treballs de reproducció s’iniciaran una vegada EINA
hagi constatat el pagament del pressupost corresponent.
Una vegada emplenat, s’haurà de fer arribar a l’adreça de correu arxiu@eina.cat.
En cap cas, està autoritzada la realització de reproduccions per part de l’usuari
amb mitjans propis sense el vistiplau d’EINA.
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3. Tarifes
3.1. Digitalització de documentació textual i gràfica en
blanc i negre o en color
Servei

Preu

Termini

0,40€/unitat

3-4 dies

Imatges digitals d'alta qualitat (TIFF) (màxim A4)

1€/unitat

7 dies

Imatges digitals d'alta qualitat (TIFF) (màxim A3)

1,5€/unitat

7 dies

1€

-

Imatges digitals de captura automàtica (JPEG/PDF)

Suport (CD/DVD)

3.2. Tarifes per a usos comercials de les reproduccions
Les reproduccions obtingudes del fons d’Arxiu d’EINA són únicament per a un ús
privat i per a fins d’investigació. En el cas que les reproduccions es destinin a un
ús públic, comercial o lucratiu, s’haurà d'abonar a EINA, a més de les tarifes de
reproducció, les que s’estableixen en aquest apartat. Això no obstant, si els drets
d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona usuària ha de sol·licitar
el permís i, si escau, remunerar la persona titular dels drets esmentats.
Als efectes d’aquesta normativa, l’ús públic compren la reproducció, distribució,
comunicació pública o la transformació de les còpies facilitades per EINA.
D’acord amb l’article 17 de la Llei de Propietat Intel·lectual, per aquest tipus d’ús,
amb vigència dels drets de propietat intel·lectual, serà necessària l’autorització
del titular dels drets per a cadascun d’aquests usos, concedida per EINA o, en el
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cas que el propietari sigui un tercer, a través d’aquest o d’alguna de les entitats
de gestió de drets d’autor següents: AGEDI1, CEDRO 2 o VEGAP3.
L’ús públic de les imatges d’EINA requerirà l’autorització prèvia de l’entitat a
través de la sol·licitud per a l’ús públic de reproducció d’obres d’EINA, disponible
al lloc web corporatiu. Una vegada rebuda la sol·licitud i s’hagi constatat el
pagament de les tarifes corresponents, EINA s’encarregarà de concedir els
permisos d’ús públic (ús editorial, comunicació pública, ús publicitari) de les
reproduccions. L’autorització per a les reproduccions amb finalitats comercials
tindrà una duració màxima de 2 anys.
Per a l’ús públic de les imatges d’EINA s’han establert els preus que s’indiquen en
els apartats següents. Aquests imports s’apliquen tant a les obres de les que s’ha
sol·licitat una reproducció a EINA, com a aquelles obres que EINA ofereix a través
d’Internet o la reproducció de les quals no ha estat sol·licitada directament a
EINA.

3.2.1. Entitats sense finalitat de lucre
Servei

Preu

Ús editorial

45€/unitat

Comunicació pública

90€/unitat

Ús publicitari

90€/unitat

http://www.agedi-aie.es/
http://www.cedro.org/
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http://www.vegap.es/inicio.aspx
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3.2.2. Entitats amb finalitat de lucre
Servei

Preu

Ús editorial

90€/unitat

Comunicació pública

180€/unitat

Ús publicitari

180€/unitat

En els supòsits contemplats en els dos apartats anteriors, el sol·licitant es
compromet a complir les condicions següents:
•

L’editorial o particular haurà de citar la procedència de les imatges com a
part del fons d’Arxiu d’EINA.

•

En cap cas, l’autorització implica cap tipus d’aval per part d’EINA sobre els
aspectes formals o continguts de la publicació, sobre la que els sol·licitant
assumeix tota la responsabilitat.

•

L’autorització no suposa en cap cas, la concessió d’exclusivitat.

5

