
TARIFES

CENTRE DE LA IMATGE MAS IGLESIAS DE REUS

FOTOTECA MUNICIPAL

RECERCA DOCUMENTAL 

Recerca documental 

Realitzada pel mateix interessat                                                                                      Gratuïta

Recerca documental 

Realitzada pel personal de la Cinemateca                                                        10 €/hora o fracció

REPRODUCCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE

(Sempre després de que hagi obtingut el permís del propietari de les imatges)

(El preu de les còpies inclou el suport DVD/CD, la gestió, l’ús del material i l’ús d’aparells necessaris)

Fotografies per ús editorial sense ànim de lucre

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                               17€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                               6€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                                   3€/foto

Fotografies per ús publicitari sense ànim de lucre

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                               12€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                               6€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                                   3€/foto

Fotografies per comunicació pública sense ànim de lucre (Exposicions, projeccions…)

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                               10€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                               5€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                                   3€/foto

Fotografies per finalitats  en l’àmbit de la recerca professional 

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                                   8€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                               4€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                                   2€/foto

Fotografies per finalitats en l’àmbit de la docència 

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                                   8€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                               4€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                                   2€/foto



Fotografies per ús particular

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                               12€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                               6€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                                   3€/foto

REPRODUCCIONS AMB FINALITATS LUCRATIVES

 (Sempre després de que hagi obtingut el permís del propietari de les imatges)

 (El preu de les còpies inclou el suport DVD/CD, la gestió, l’ús del material i l’ús d’aparells necessaris)

Fotografies per ús editorial amb ànim de lucre

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                               60€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                           40€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                               20€/foto

Fotografies per ús publicitari amb ànim de lucre

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                               50€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                           30€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                               15€/foto

Fotografies per comunicació pública amb ànim de lucre

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                               30€/foto

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                           15€/foto

Còpia digital en format JPG                                                                                                   7€/foto

.- Per altres usos (edicions múltiples editades simultàniament en diferents països, campanyes     

   publicitàries de gran abast … ) s’estudiarà específicament i individualment cada sol·licitud i

   s’aplicarà la tarifa més adequada.

.- Per material d’exposició i/o projecció que hagi produït el CIMIR, s’estudiarà específicament i 

   individualment cada sol·licitud i s’aplicarà la tarifa més adequada.

.- Per altres usos que no figurin en aquestes tarifes, s’estudiarà específicament i individualment 

   cada sol·licitud i s’aplicarà la tarifa més adequada.

.- El servei d’urgència es facturarà amb un recàrrec del 75% sobre el preu de venda.

.- En qualsevol cas, no es servirà cap comanda si no s’abona prèviament la factura corresponent.



CINEMATECA ANTONI MARTRA BADIA

RECERCA DOCUMENTAL

Recerca documental 

Realitzada pel mateix interessat                                                                                      Gratuïta

Recerca documental 

Realitzada pel personal de la Cinemateca                                                        10 €/hora o fraccíó

REALITZACIÓ DE CÒPIES SENSE FINALITAT DE LUCRE

(Sempre després de que hagi obtingut el permís del propietari de les imatges)

(El preu de les còpies inclou el suport DVD, la gestió, l’ús del material i laboratori de duplicat)

Per produccions i projectes sense ànim de lucre

                                                                                                                                               3 €/minut

Per produccions publicitàries sense ànim de lucre

                                                                                                                                               3 €/minut

Per comunicació pública sense ànim de lucre (Exposicions, projeccions…)

                                                                                                                                               3 €/minut

Per produccions i projectes amb  finalitats en l’àmbit de la recerca professional 

                                                                                                                                               3 €/dvd

Per produccions i projectes amb finalitats en l’àmbit de la docència 

                                                                                                                                               3 €/dvd

Per ús particular

                                                                                                                                               2 €/minut

Per a produccions locals

(Cada cas s’estudiarà per separat i serà variable en funció del pressupost de la producció i de les circumstàncies de la mateixa) 

                                                                                                                                               3 €/minut

Per a televisions locals

(Gratuïta en cas de col·laboració habitual amb el Centre de la Imatge)

                                                                                                                                               3 €/minut



REALITZACIÓ DE CÒPIES AMB FINALITAT DE LUCRE

(Sempre després de que hagi obtingut el permís del propietari de les imatges)

(El preu de les còpies inclou el suport DVD, la gestió, l’ús del material i laboratori de duplicat)

Per produccions i televisions amb ànim de lucre

                                                                                                                                               10 €/minut

Per produccions publicitàries amb ànim de lucre

                                                                                                                                               30 €/minut

Pera produccions de comunicació pública amb ànim de lucre

                                                                                                                                               10 €/minut

REALITZACIÓ DE CÒPIES FOTOGRÀFIQUES DEL MATERIAL AUDIOVISUAL

(Sempre després de que hagi obtingut el permís del propietari de les imatges)

(El preu de les còpies inclou el suport DVD/CD, la gestió, l’ús del material i laboratori de duplicat)

(En cas de premsa escrita serà gratuïta en cas de col·laboració habitual amb el Centre de la Imatge)

(Aquí queden inclosos tots els supòsits, es tracta d’un preu únic)

Còpia digital en format TIFF de més de 6 Mb                                                               10 €/imatge

Còpia digital en format TIFF de menys de 6 Mb                                                               6 €/imatge

Còpia digital en format JPG                                                                                                   3 €/imatge

.- Per altres usos (edicions múltiples editades simultàniament en diferents països, campanyes     

   publicitàries de gran abast … ) s’estudiarà específicament i individualment cada sol·licitud i

   s’aplicarà la tarifa més adequada.

.- Per material d’exposició i/o projecció que hagi produït el CIMIR, s’estudiarà específicament i 

   individualment cada sol·licitud i s’aplicarà la tarifa més adequada.

.- Per altres usos que no figurin en aquestes tarifes, s’estudiarà específicament i individualment 

   cada sol·licitud i s’aplicarà la tarifa més adequada.

.- El servei d’urgència es facturarà amb un recàrrec del 75% sobre el preu de venda.

.- En qualsevol cas, no es servirà cap comanda si no s’abona prèviament la factura corresponent.


