Tarifes 2019
(IVA no inclòs excepte que s'indiqui expressament)

TARIFES DELS SERVEIS DE LA BIBLIOTECA
SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

‐ Usuaris
Procedència del fons bibliogràfic:

Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia

Biblioteques del CSUC
(Consorci de Serveis Universitais de Catalunya)

0,12

Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques REBIUN)

Préstec de documents
originals

cada pàgina

5,00

cada document fins a 40 pàgines

1,00

per cada bloc de 10 pàgines addicionals

Gratuït
8,00

Biblioteques d'Europa
12,00

cada article

23,00

22,00

cada article

32,00

Biblioteques de la resta del món

Peticions directes a serveis comercials

Segons tarifes del proveïdor

‐ Biblioteques peticionàries
Fons bibliogràfic subministrat a:

Còpia d'article
o còpia d'una part de monografia

Biblioteques del CSUC
(Consorci de Serveis Universitais de Catalunya)
Biblioteques d'Espanya
(inclou les biblioteques REBIUN)

0,12

cada pàgina

5,00

cada bloc fins a 40 pàgines

1,00

per cada bloc de 10 pàgines addicionals

Préstec de documents
originals
Gratuït

8,00

Biblioteques d'Europa

13,00

cada article

23,00

Biblioteques de la resta del món

18,00

cada article

32,00

FORMACIÓ D'USUARIS (IVA inclòs)
Usuaris externs (preu/hora)

96,00

REPRODUCCIONS (IVA inclòs)
Reproduccions en format digital (empresa externa)
Usuaris de la comunitat universitària de la UPF

Preu de cost + 20%

Usuaris externs

Preu de cost + 50%

Reproduccions de microformes (aparells de la Biblioteca)
Fotocòpies (DIN A4)

0,20

cada fotocòpia

Fotocòpies (DIN A3)

0,30

cada fotocòpia

PRODUCCIÓ DE MATERIALS MULTIMÈDIA
Tarifes del personal
Direcció i producció executiva

45€/h

Guió, realització, suport a direcció i realització

35€/h

Documentació i gestió de drets

35€/h

SERVEIS BIBLIOTECARIS PER A CENTRES DE RECERCA VINCULATS A LA UPF (*)
Quota anual

10.000,00

Membre/any

100,00

(*) Inclou: accés a les instal∙lacions; informació bibliogràfica; accés als recursos d'informació; préstec de documents UPF; préstec de documents PUC; préstec
interbibliotecari ((amb abonament de la tarifa específica
p
d'aquest
q
servei);
); formació d'usuaris ((amb abonament de la tarifa específica
p
d'aquest
q
servei))

