Seu electrònica - Informació de tràmits i gestions
Gestió de drets audiovisuals per a la docència

Objecte

Aquest formulari permet informar de la projecció de materials audiovisuals complets
(llargmetratges o curtmetratges de ficció i no ficció, incloses sèries, documentals...)
en l’àmbit de la docència i sol·licitar la gestió dels drets, si s’escau.

Responsable

Servei de Biblioteques i Cultura en Viu

Qui pot demanar el
tràmit

Aquesta gestió està adreçada al personal acadèmic dels centres docents propis de la
UAB.

Cost orientatiu

La sol·licitud del permís d’exhibició per una data, hora i lloc concrets té un cost
aproximat d’entre 200 i 300€.
Si la projecció es fa a la Sala de Cinema de la UAB es valorarà el cofinançament dels
drets.
D’acord amb el conveni signat amb l’entitat de gestió EGEDA les projeccions
realitzades en l’àmbit docent de les Facultats de Ciències de la Comunicació i de
Traducció i Interpretació ja estan cobertes.

Terminis

S’ha de realitzar la petició abans d’iniciar el semestre o, si més no, un mes i mig
abans de la data de projecció.

Com es demana

Tràmit amb NIU i contrasenya
[+ info: Tràmits i gestions amb NIU i contrasenya]

Espai d’exhibició

Còpia de projecció

Lliures de drets

Més informació

Accés al formulari

El docent ha de reservar pel seu compte l’aula o sala d’exhibició amb l’equipament
necessari per a la visualització. La UAB ofereix l’espai de la Sala de Cinema
(cultura.enviu@uab.cat) per a projeccions docents; el calendari està subjecte a la
disponibilitat de la sala.
La còpia que s’ha de projectar, sempre que sigui possible, ha de ser original.
En el cas que els tràmits d’aquesta gestió impliquin un pagament de drets, l’entitat
gestora dels mateixos us facilitarà, en la majoria de casos, una còpia original, que
s’haurà de tornar després de la projecció.
Per a projeccions de fins a un 10% del material audiovisual el docent es pot acollir al
dret de cita i no cal omplir aquest formulari.

Propietat intel·lectual i accés obert
http://www.uab.cat/propietat-intellectual

-

Imatges i audiovisuals

http://www.uab.cat/web/formularis/fomulari-drets-autor-1345681871918.html
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