CONDICIÓNS PARA A REPRODUCIÓN E PUBLICACIÓN DE FONDOS
1. A solicitude de reprodución de fondos deberá ser autorizada por escrito pola Comisión Executiva da Real
Academia Galega.
2. A reprodución de fondos está limitada pola características e estado de conservación do material e pola
lexislación vixente sobre a propiedade intelectual.
3. A autorización non supón en ningún caso a cesión de dereitos sobre o material reproducido.
4. Está totalmente prohibida a cesión do material a terceiros así como a transformación ou a realización
dalgunha montaxe que modifique a imaxe real do material.
5. A autorización para a divulgación das imaxes enténdese para un só uso. Calquera outra utilización
precisará outra nova autorización.
6. A cesión dos documentos para a reprodución é gratuíta, aínda que o solicitante correrá con todos os
gastos da mesma.
7. As reproducións serán feitas polo persoal da Real Academia Galega. Cando a reprodución sexa feita por
persoal alleo á institución, previa autorización, deberase entregar unha copia do material reproducido.
8. No uso autorizado que se faga das imaxes deberá constar, en lugar visible, a súa procedencia: Real
Academia Galega.
9. O solicitante enviará á RAG un exemplar da obra ou traballo en que se empregue o material.
10. A presente licenza de reprodución e uso unicamente é válida consonte as condicións arriba expresadas.
O incumprimento destas condicións supón a nulidade da autorización, con independencia das
responsabilidades nas que se poida incorrer.
DATOS DO SOLICITANTE
Nome e apelidos (persoa física):
Denominación (persoa xurídica):
NIF/CIF:
Enderezo completo:
Código postal:
Teléfonos:
Enderezo electrónico:
Motivo da solicitude:
 Fotocopia

1 Autor:
Título:
Núm.:
2 Autor:
Título:
Núm.:
3 Autor:
Título:
Núm.:

Localidade:

 Foto dixital

Publicación (  Si /  Non)

Nome e apelidos do seu representante:

Provincia:

País:

TIPO DE REPRODUCIÓN
 Escaneado
 Outros ...............................................................
DIVULGACIÓN
 Outros ............................................................................................................
DATOS DAS REPRODUCIÓNS SOLICITADAS
Signatura:
Volume:

Páxinas:
Signatura:

Volume:

Páxinas:
Signatura:

Volume:

Páxinas:

O abaixo asinante acepta as condicións expostas:
Asdo.: ..................................................................................................
Cargo:..................................................................................................
Data: ...................................................................................................

REPRODUCIÓN DE FONDOS
Os titulares dos dereitos de autor non poderán oporse ás reproducións das
publicacións, cando aquelas se realicen sen finalidade lucrativa polos museos,
bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas ou arquivos de titularidade pública
ou integradas en institucións de carácter cultural ou científico e a reprodución se
realice exclusivamente para fins de investigación ou conservación. (art. 37.1 do
RDL 1/1996, modificado pola Lei 23/2006).
Os dereitos de propiedade intelectual están vixentes durante a vida do autor e
prolónganse setenta anos despois da súa morte contados a partir do 1 de xaneiro
do ano seguinte á data do seu falecemento.
Non está autorizada a obtención de reproducións de fondos hemerográficos con
equipos propios.
TIPOS DE REPRODUCIÓN
Publicacións anteriores a 1958: Reprodución dixital.
Publicacións a partir de 1958: Fotocopia ou reprodución dixital.
Cando por motivos de conservación ou outros, o persoal da hemeroteca o
considere necesario unicamente se permitirá a foto dixital.
No caso de estaren vixentes os dereitos de propiedade intelectual, só se facilitará
un terzo da publicación como máximo e só para uso privado.
MODO DE PAGAMENTO
Pagamento en efectivo na propia institución no momento de retirar as reproducións.
Pagamento contra reembolso, no caso de envío das reproducións por correo postal.
Pagamento por adiantado na propia institución, no caso de envío das reproducións
por correo electrónico.
TARIFAS (por páxina)
Fotocopia
DINA4: 0,10 €
DINA3: 0,15 €

Reprodución dixital
Investigación: 0,60 €
Uso comercial: 3 €

Soportes adicionais
CD: 1€
IMPRESO: Branco e negro: 0,30 € Cor: 0,60 €
Os gastos de envío correrán por conta do solicitante.

