PREU DE CESSIÓ DE DRETS D’EXPLOTACIÓ QUE SÓN
TITULARITAT DE LA FILMOTECA DE CATALUNYA O GESTIONATS
PER AQUESTA

1. Cessió de drets d’explotació sobre material audiovisual, per a
qualsevol territori i per a qualsevol finestra d’explotació
1.1 Per a producció d’obres audiovisuals amb finalitats publicitàries: 90,00 euros/ segon
o fracció
1.2 Per a producció d’obres audiovisuals amb finalitats no publicitàries:
1.2.1- Producció d’obres de durada superior a 30 minuts:
1.2.2- Producció d’obres de durada fins a 30 minuts:

24,00 euros/segon o fracció
9,00 euros/segon o fracció

Bonificació del 50% sobre tots els preus anteriors (apartats 1.1 i 1.2) per a les entitats sense
afany de lucre i les institucions públiques no culturals.
1.3 Per a producció d’obres audiovisuals per part d’institucions culturals públiques :
4,5 euros/segon o fracció (1)
(1) En aquest tipus de produccions, les imatges cedides han de portar incorporat el logotip
de la Filmoteca de Catalunya.

2. Cessió de drets d’explotació sobre material gràfic (fotografies)
2.1 Per a la seva utilització amb finalitats publicitàries:

90,00 euros/peça

2.2 Per a la seva utilització amb finalitats no publicitàries:

24,00 euros/peça

2.3. Per la seva utilització per part de institucions culturals públiques: 4,5 euros/peça

Condicions generals aplicables a la cessió de drets d’explotació:
1. El preu mínim que es facturarà per cessió de drets d’explotació és de 10 segons.
2. La cessió de drets s’entendrà atorgada amb caràcter no exclusiu i per a la producció
d’una sola obra.
3. La cessió de drets s’entendrà atorgada per a qualsevol territori, per a qualsevol finestra
d’explotació i fins que l’obra passi a domini públic.
4. Els preus establerts per segon s’apliquen als segons de material efectivament
reproduït en la producció del sol·licitant, amb el mínim establert al punt 1 anterior.
5. Els preus de cessió de drets d’explotació inclouen els preus de la llicència d’ús però
no inclouen els preus dels serveis, ni dels suports físics que continguin, si escau, els
materials reproduïts.
6. La persona cessionària dels drets ha de lliurar a la Filmoteca de Catalunya, lliure de
despeses, una còpia del producte final, en vídeo, dins els tres mesos següents a la
seva difusió o edició.
7. En l’obra en què es reprodueixin les imatges cedides s’ha de fer constar que
procedeixen del fons de la Filmoteca de Catalunya, sempre que el suport i la duració
del producte ho permetin.
La Filmoteca pot aplicar una exempció total o parcial dels preus establerts, mitjançant la
subscripció d’un conveni de col·laboració o contracte amb la persona interessada, en els
casos següents:
-

Quan els materials cedits s’explotin en el marc d’activitats o projectes provinents de la
Generalitat de Catalunya o entitats del seu sector públic.
Quan s’utilitzin en produccions d’empreses o entitats privades que cedeixin a l’Institut
Català de les Empreses Culturals els drets d’explotació en l’àmbit cultural de la nova
producció que incorpora fragments audiovisuals propietat de la Filmoteca.

La quantia de la bonificació s’establirà per a cada projecte en el conveni o contracte
corresponent.

Pel que fa a les cessions de drets que es facin amb la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (TV3 i Catalunya Ràdio) es regularan per un conveni propi.

Aquest preus han estat aprovats pel Consell d’Administració de l’Institut Català de les
Empreses Culturals celebrat en data 21 de juny de 2016.

