
 
 

 
SOL� LICITUD DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS  
 
 
Dades de l’usuari 
 
Nom i cognoms                                                             
 
Núm. carnet biblioteca                                                                NIF/Passaport        
 
Adreça                                                                                                        
 
E-mail                                                                         Telèfon                                       Mòbil 
 
 

Actua    
 
En nom propi           Com a representant de                                               En qualitat de  
 
Tema de la investigació, 
títol de la publicació/ 
exposició 
 
Dades del document 

Fons/Col�lecció  
 
Títol 
 
Autor                                                                               Topogràfic 
 
Volum/Any                               Núm.                               Pàgines 
 
Tipus de document   llibre       revista          fotografia       cartell        altres 
 
Dades de la sol�licitud 
 

Format de la reproducció:    paper                 CD-Rom                  DVD                        Digital 
 
 
Declaració 
Declaro, sota la meva responsabilitat, respectar la Llei de Propietat Intelectual, i que la finalitat de la meva  
sol�licitud és per a: 
 
Ús exclusivament privat                  Recerca o docència                    Publicació                        Exposició     

 Ús comercial                Comunicació pública per Internet  (anoteu url)   
 
Demano exempció de les taxes atès que la reproducció té com a finalitat l'ús privat, per a finalitats de la docència i/o recerca, o bé la 
realització d'una activitat cultural / social sense ànim de lucre     
(Vegeu extracte de la normativa a l’annex) 
 
Data i signatura del sol�licitant                                                        Autoritzat: Directora de la Biblioteca 
 
 



 
 
 

 
REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS 

 
 
A l’emparament del RD Legislativo1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia i altra legislació vigent sobre propietat intelectual, la Biblioteca Fages de Climent posa a l’abast dels 
usuaris diversos sistemes per a l’obtenció de reproduccions de documents segons les seves característiques i 
tipus de suport.  
 
Les normes de reproducció sobre propietat intel�lectual aplicable a la Biblioteca Fages de Climent són les 
següents: 
 

 Per a la investigació:  es podran reproduir totalment les obres que siguin de domini públic o estiguin 
exahurides. En tots els altres casos, la reproducció només podrà ser parcial i mai més d’un terç de 
l’obra, a menys que es disposi del permís del titular dels drets de propietat intel�lectual. 

 
 Per a ús públic i/o comercial: el sol�licitant de la reproducció serà el responsable de tramitar i obtenir 

els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel�lectual, a no ser que la Biblioteca 
sigui titular d’aquests drets. En cas que la Biblioteca Fages de Climent ostenti els drets de la propietat 
intel�lectual, els sol�licitant haurà de fer constar en la seva petició l’obra a reproduir, l’abast de la 
reproducció i la finalitat per la qual es sol�licitat. En qualsevol cas, l’autorització de la Biblioteca serà 
amb caràcter no exclusiu. No serà necessària cap autorització, si l’obra ha passat a domini públic. 

 
L’investigador està obligat, en publicar els documents, a fer esment de la seva procedència i, en el cas de 
reproduir imatges, el nom de qui n’és l’autor.  
 
Igualment, en publicar treballs desenvolupats a partir de la documentació facilitada per la Biblioteca,  agraïrem 
a l’investigador que lliurés un exemplar o més a la Biblioteca per  integrar-lo al fons. 
 
 
 

SOL� LICITUD DE REPRODUCCIONS PER A ÚS PÚBLIC I/O COMERCIAL 
 

 Les reproduccions quedaran subjectes a un sol ús públic. 
 

 L’usuari es compromet a complir les obligacions que s’especifiquen en l’imprès de sol�licitud. 
 

 La Biblioteca Fages de Climent pordrà autoritzar la reproducció en cas que sigui titular dels drets 
de propietat intel�lectual o en cas que l’obra hagi passat a domini públic. En els altres casos, la 
Biblioteca no podrà autoritzar la reproducció i caldrà la corresponent autorització dels titulars dels 
drets d’autor. 

 
Els drets o taxes a pagar seran les previstes en les ordenaces fiscals vigents. En cas de no ser-hi 
contemplades, s’abonarà el cost del servei. Si la reproducció té com a finalitat l'ús privat, finalitats de docència 
i/o recerca, o bé la realització d'una activitat cultural / social sense ànim de lucre l’usuari pot sol�licitar 
l’exempció de taxes. 
 
 


