TARIFES DE SERVEIS DE DOCUMENTACIÓ, INFORMACIÓ I FORMACIÓ AMB FINALITATS ACADÈMIQUES I/O EDUCATIVES 2021 (IVA inclòs)

FONS BIBLIOGRÀFICS DE LA UPC
Serveis de reproducció iii
Reproducció DinA4 per pàgina
Reproducció DinA3 per pàgina
Reproducció format superior a DinA3 per pàgina
Reproduccions en CD/DVD –material i edicióImpressions de normes (base de dades AENOR) per pàgina iv
Impressions Arxiu Coderch (biblioteca ESTAV) - DinA4 per pàgina
Impressions Arxiu Coderch (biblioteca ESTAV) - DinA3 per pàgina
Reproducció per incloure una imatge en una publicació v
Serveis de reproducció fons antic
Reproducció DinA4 per pàgina
Reproducció DinA3 per pàgina
Reproducció format superior a DinA3 per pàgina
Reproduccions en CD/DVD –material i edicióReproducció per incloure una imatge en una publicacióvi
Préstec fons bibliogràfics UPC
Préstec fons UPC
FONS BIBLIOGRÀFICS EXTERNS A LA UPC
Servei d’Obtenció de Documents
Préstecs (per volum)

Reproducció

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

Estudiants, PDI i PAS UPC,
PDI/PAS jubilat (Grup I)

Grup UPC, UPC Alumni Premium i
altres entitats amb acords i (Grup II)

Altres entitats públiques o privades
(Grup III)

0,15 €
0,30 €
3,00 €
3,00 €
0,25 €
0,20 €
0,35 €
Gratuït per a investigació acadèmica

0,18 € per pàgina + 6,70 €
0,60 € per pàgina + 6,70 €
5,00 € per pàgina + 6,70 €
4,00 €
—
0,20 €
0,35 €
15,00 €

0,18 € per pàgina + 8,00 €
0,60 € per pàgina + 8,00 €
6,00 € per pàgina + 8,00 €
5,00 €
—
0,20 €
0,35 €
50,00 €

0,60 €
1,20 €
9,00 €
3,00 €
Gratuït per a investigació acadèmica

0,60 € per pàgina + 6,70 €
1,20 € per pàgina + 6,70 €
15,00 € per pàgina + 6,70 €
4,00 €
15,00 €

0,75 € + 8,00 €
1,45 € + 8,00 €
18,00 € + 8,00 €
5,00 €
50,00 €

Gratuït

10,00 €

13,00 €

13,00 € (Nacional)

—

30,00 € (Europa)
36,00 € (Resta)

—
—

0,18 € per pàgina + 7,30 €

—

0,18 € per pàgina + 18,15 €

—

0,18 € per pàgina + 22,00 €

—

CSUC i entitats amb acord vi
2,50 €
Espanya (Rebiun): 8,00 €
Resta: a partir de 26,00 €
CSUC i entitats amb acordvii
1 pàg.: 0,15 €
Espanya (Rebiun):
fins a 40 pàg.: 6,05 €
blocs addicionals(10 pàg.): 1,25 €
Resta: a partir de 17,00 €

ii

CERCA D’INFORMACIÓ
Consulta / Perfil / Propietat Intel·lectual
Actualització
FORMACIÓ EN L’ÚS DE LA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ
Formació

Estudiants, PDI i PAS UPC,
PDI/PAS jubilat (Grup I)

Grup UPC, UPC Alumni Premium i
altres entitats amb acords i (Grup II)

Altres entitats públiques o privades ii
(Grup III)

Gratuït
Gratuït

18,00 €
6,00 €

36,00 €
12,00 €

Gratuït

20,00 € per assistent i hora

25,00 € per assistent i hora

Gratuït

Pressupost segons tarifes següents:
50,00 €/hora per assessorament
25,00 €/hora per suport tècnic
75,00 €/hora per formació

Pressupost segons tarifes següents:
50,00 €/hora per assessorament
25,00 €/hora per suport tècnic
75,00 €/hora per formació

CONSULTORIA I SUPORT EN SISTEMES DOCUMENTALS
Consultoria

Notes:
•
•
•
•

Aquestes tarifes estan subjectes a modificació en funció del preu aplicat pels proveïdors.
En cas de mal estat dels documents, tant el préstec com la reproducció de documents es poden denegar, condicionar o derivar a sistemes més segurs.
Si per realitzar una reproducció és necessària la manipulació del document (guillotinar i tornar a enquadernar), l’import serà de 10,00 € més.
Les tarifes corresponents a reproducció de fons cobreixen els costos directes i indirectes del servei. En cap cas s’entenen com a liquidació de drets d’autor, que corresponen a
l’usuari final, d’acord amb la legislació vigent.

i

Entitats vinculades de recerca i Entitats del Grup UPC: FPC (Estudiants matriculats a la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), PAS, professors, empreses i entitats col·laboradores de
l’FPC), CIM, CIT UPC, PMT, UPCnet i iThinkUPC i Spin-off UPC. Per a la resta d’entitats amb acords, consulteu a info.biblioteques@upc.edu
ii
A efectes del Servei d’Obtenció de Documents, els membres de les universitats que formen el CSUC i les entitats de Rebiun són considerats Grup I.
iii
Les reproduccions fetes per la Biblioteca/Arxiu es porten a terme segons l’art. 37.1 de la Llei de propietat Intel·lectual (reproduccions fetes per biblioteques i arxius de titularitat pública
[...], sense ànim de lucre i exclusivament amb finalitats d’investigació o conservació). La tarifa inclou l’IVA vigent.
iv
Les impressions de les normes de la base de dades AENOR es porten a terme respectant les condicions establertes a la llicència d’ús corresponent (només grup I).
v
Preu per imatge. Exempts d’abonar aquesta tarifa els membres de la comunitat UPC sempre que sigui per finalitats d’investigació acadèmica (tesi doctoral, projecte final de màster, etc.) i
que ho acreditin documentalment, en cas d’altres tipus de recerca, la tarifa serà de 15,00 €.
vi
Consulteu les institucions que subscriuen l’acord de préstec interbibliotecari del CSUC a https://confluence.csuc.cat/display/PICA/Institucions+que+subscriuen+l%27Acord+de+PI

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

