
PROCEDIMENT PER A LA REPRODUCCIÓ DE FONS HISTÒRICS DEL
SERVEI D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA AMB FINS EDITORIALS.
=====================================================

ARTICLE 1r: Sol.licitud mitjançant petició adreçada al Rector. Amb aquesta
sol.licitud, l'editor haurà de presentar un projecte d'edició on s'haurà
d'especificar necessàriament el tiratge previst.

ARTICLE 2n: Sobre aquesta sol.licitud haurà d'informar la UIB, que
determinarà:

- Viabilitat de la reproducció considerant l'estat del fons sol.licitat. Si
l'informe determina que la reproducció és possible sense
deteriorament greu del fons, la UIB farà una proposta de taxes a
pagar per la persona sol.licitant, les quals inclouran:

* Taxes que s'aplicaran segons el barem general, depenent del
nombre de pàgines reproduïdes, fotografies, microfilms, etc.

* Taxes específiques, que oscil.laran un deu o un vint per cent del
valor del fons, segons taxació feta pel Centre del Tresor Documental i
Bibliogràfic de la Biblioteca Nacional. El percentatge definitiu, i també
el nombre d'exemplars a lliurar a la Universitat, s'establirà a
proposta de la UIB amb les condicions que fixe el projecte d'edició.

ARTICLE 3r: Una vegada determinat això i concedida l'autorització pel
Rector, es procedirà a signar l'acta notarial el model de la qual s'hi
acompanya.

ARTICLE 4t: Si la reproducció del fons no és completa sinó tan sols parcial
o imatges, o si es tracta de reproducció d'objectes (monedes, etc.), se'n farà
la reproducció amb duplicat a càrrec de la persona sol.licitant i una de les
còpies quedarà a les mans de la BUV. L'editor està obligat a citar la
procedència de la imatge reproduïda.

*     *     *     *     *     *     *

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN EL 30 DE JULIOL DE 1986.

*     *     *     *     *     *     *



CONTINGUT DE L'ACTA NOTARIAL.

COMPAREIX EL SR./LA
SRA:....................................................................................................

I MANIFESTA:

I.- Que vol reproduir el
document......................................................................................
l'autor del qual és .................................................................................,
propietat de la Universitat de València i que és dipositat a la Biblioteca.

II.- Que posseeix l'autorització expressa necessària de la Universitat, la
còpia de la qual mostra i s'adjunta a aquesta acta, alhora que la persona
compareixent s'obliga als punts següents:

PRIMER.- El Sr./ la Sra. ......................................................................... es
compromet a lliurar ....................... exemplars de l'obra editada, publicada
o reproduïda, a la Biblioteca de la Universitat de València perquè en dipose
lliurement, amb caràcter totalment gratuït i abans de divulgar-se o utilitzar-
se.

SEGON.- En l'obra publicada o difosa es farà consignar clarament que és
reproducció del document que hi ha a la 'Biblioteca de la Universitat de
València".

TERCER.- El Sr./la Sra. ............................................................................
pagarà prèviament en concepte de taxes al c/c. del Banc
d.......................................................
número ......................................, a nom de la Universitat de València, la
quantitat corresponent a normes o tarifes de publicació que puja a
........................... ptes.

S'entén que aquestes taxes corresponen exclusivament a una
sola edició amb el nombre d'exemplars que preveu el projecte presentat,
que s'hi adjunta. La reedició de l'obra necessitarà una nova autorització de
la Universitat i l'establiment de noves estipulacions.

úLTIM.- En cas d'incompliment de les condicions pactades, ambdues parts
se sotmeten als tribunals o jutjats de València, amb especial renúncia al fur
que els pogués correspondre. Seran a càrrec de qui incomplesca les



despeses derivades de tal reclamació, inclosos els honoraris d'advocat i
procurador que siguen procedents.


