Regglament de préstec
Regllament de prréstec de less universitaats catalaness (PUC)
Introoducció
ocumentació
ó de la Univversitat de Lleida
L
El seervei de préstec del Serrvei de Bibllioteca i Do
està adreçat a la
l comunitaat universittària i a lees persones autoritzadees a usar-lo
o. La
reglaamentació d'aquest seervei té coom a objectiu prestaar els fonss bibliogràffics i
docuumentals sem
mpre que estiguin
e
dissponibles i es compleiixin els reqquisits estab
blerts.
L'ús d'aquest foons està sotm
mès al resppecte de la propietat in
ntel·lectual. El préstec a les
bibliooteques de la UdL es fa
f de forma informatitzzada, mitjan
nçant el mòddul de circu
ulació
del pprogramari Millennium
M
m. El règim de préstec està estableert per la C
Comissió Geeneral
del S
Servei de Biiblioteca i Documentac
D
ció de la Ud
dL.
bjectius
1. Ob
mprèn el prréstec domiciliari, el prréstec conso
orciat
El seervei de prééstec de doccuments com
(PUC
C) del Consorci
C
de Serveis Universitarris de Caatalunya ((1), el prréstec
interbbibliotecarii i obtenció de documennts (2).
ntecedents
2. An
Aqueest reglament s'ha creaat per tal de dur a terme l'acord dee la Comissiió Gestora de 30
de seetembre de 1993 sobree el Reglam
ment generall del Servei Biblioteca i Documen
ntació
de laa Universitatt de Lleida.
Art. 336
"Totss els fons bibliogràffics i docuumentals adquirits
a
peel Servei de Biblioteeca i
Docuumentació, els centrees, els deppartaments o altres, sigui
s
qui sigui el caapítol
presssupostari a càrrec del qual
q
s'ha reealitzat l'adq
quisició, haauran d'estarr a disposicció de
qualssevol personna habilitad
da. El Serveei de Bibliotteca en garaantirà la connsulta directta i el
présttec. El présttec podrà seer personal, o bé a serveeis, centres,, secretariess, etc."
3. Ussuaris
Es coonsidera ussuari del serrvei de présstec de la biblioteca
b
de
d la UdL toota personaa amb
carneet de la Universitat o caarnet especíífic per a l'ú
ús de la bibllioteca.
Tipuus d’usuaris::
 Estudian
nts de primeer i segon ciicle d’estudiis oficials i propis.
 Professo
orat de la Ud
dL.
1 Reglaament de préstec dee les universitats catalanes
c
(PUC) hhttp://sbd.udl.cat/eexport/sites/Sbd/caa/serveis/prestec/doocuments/puc/regllament.pdf
2 Reglaament del Servei d''Obtenció de Docu
uments (SOD) httpp://sbd.udl.cat/ca/serveis/prestec/documents/sod/reglam
ment/index.html
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Professoorat convidaat a cursoss de postgrrau, màsterrs, cursos dd’especialittzació
conveniss de mobilittat, etc., perrsonal d’adm
ministració i serveis, bbecaris o beccàries
de recercca.
Centres adscrits seegons convveni, antics alumnes (sense
(
inseerció en el món
laboral), membres de l’Assoociació d’A
Antics Alum
mnes de lla UdL, ussuaris
RTA, professsorat d’instiitut, etc.) o subjectes a conveni.
autoritzaats (ICE, IR

4. Caarnet de prréstec
El carnet de laa UdL és el documeent que enss facilitarà el préstecc en les no
ostres
bibliooteques, exxcepte en alguns ca sos en qu
uè caldrà un
u documeent identificador
substtitutiu. Es pot
p aconseg
guir informaació de l'adq
quisició d'aaquest carneet a qualsev
vol de
les biblioteques de la UdL durant
d
l'horrari d'atenció
ó al públic.
5. Du
urada i con
ndicions del préstec
Grupp d’usuariss A: Estud
diantat de grau, Prog
grama Sèniior en Culltura, Cièn
ncia i
Tecnnologia.
Grupp d’usuaris B: Estudian
ntat doble m
matrícula, Estudiantat
E
de postgrauu (amb matrrícula
oficiaal UdL), Esstudiantat títtols propis U
UdL, Professorat títolss propis, PA
AS UdL, Conveni
UdL--IRTA (serrveis generrals, adminnistratius, laboratori
l
i camp, tèècnics), i antics
a
mem
mbres del PD
DI i PAS de la UdL.
Grupp d’usuaris C: Estudiiantat hom
mologació tíítols, Profeessorat ICE
E, Alumni UdL,
Centtres adscritss (RL), Con
nvenis (seggons clàusules convenii), Estudianntat tercera edat,
Mesttres i professsors/res, Tu
utors de prààctiques.
Grupp d’usuaris D:
D Professo
orat UdL, Coonveni UdL
L-IRTA (dirrectors i invvestigadors).
Grupp d’usuaris E: Professorat investiigador, PDII temporal (menys d’11 any), Perrsonal
acadèèmic en forrmació.
Grupp d’usuaris F:Préstec
F
in
n situ PICA (UdA, UJI)).
Grupp d’usuariss G: CDO
OCS (usuaaris autoriitzats pel CDOCS)i altres ussuaris
expreessament auutoritzats.
Dipòòsit
Els ddocuments en
e préstec teemporal dell professoraat de la UdL
L són els seggüents:
 Fons doocumental adquirit peels departaaments sigu
ui quina ssigui la paartida
pressupoostària o l'orrigen del fonns.
 Fons doc
cumental ad
dquirit per laa bibliotecaa.
 El nomb
bre màxim de
d documennts que els membres
m
deel professoraat poden ten
nir en
préstec simultàniam
s
ment és de 1225 documen
nts per un teermini d’unn any.
 Els docu
uments en dipòsit
d
han de ser acceessibles per al personall autoritzat de la
bibliotecca, de tal manera
m
quee puguin seer prestats a qualsevoll usuari qu
ue els
sol·liciti en el termini de 7 diess des de la sol·licitud.
s
 Els docu
uments els seran retornaats un cop el
e préstec haagi finalitzaat.
 La biblioteca inven
ntariarà les obres en dipòsit dinss la revisióó anual dell fons
bibliogrààfic i docum
mental.

Persoonal acadèm
mic en form
mació i persoonal investiigador: poden retirar 255 documentts per
un teermini de 6 mesos diies naturalss, prorrogab
bles 1 cop si les obrres no han estat
demaanades en préstec.
p
(E)
Els ddocuments poden
p
ser reeservats perr qualsevol usuari.
u
Les reserves cadduquen al cap
c de
4 diees i seran 6 el
e màxim dee reserves ssimultànies per usuari que
q es podenn sol·licitarr.
UP
GRU
D'US
SUARIS

DIES
BRE
DE NOMB
PRÉSTEC
D'OBR
RES

RENOVAC
R
IONS

A

14

8

4

B

14

14

4

C

7

4

4

D

1 any

Màxim
m de 125 --

E

6 mesos

25

4

F

14

3

4

G

7

4

4

6. Doocuments exclosos
e
de préstec
No seran objectee de préstecc:
 Obres dee referència (enciclopèddies, diccionaris, catàleegs, biblioggrafies, etc.).
 Sèries i publicacion
p
ns periòdiquues.
 Llibres, documents o mapes anntics, rars i preciosos.
p
 Llibres, documents o mapes mooderns ja ex
xhaurits i diifícilment reeemplaçablees.
 Llibres, documents o mapes m
molt consulltats dels qu
uals les bibblioteques només
n
u exemplaar. En el cass de tenir-n
ne diverses còpies,
c
alm
menys una reestarà
tinguin un
exclosa de préstec per asseguurar-ne la possibilitat
p
de
d la consuulta a la saala de
lectura.
 Fulls sollts i opusclees.
 Atles.
 Tesis, treeballs de fin
nal de carrerra i projectees de final de
d carrera, eetc.
 Fotogram
mes i imatgees multiesp ectrals.
 Dibuixoss i estampess.
 Documeents que haagin estat ddonats amb aquesta co
ondició (doonacions, lleegats,
etc.).
7.sDevolucions
És oobligatori reetornar els llibres abaans de la data
d
límit. D'aquesta
D
m
manera es podrà
p
garanntir un bonn funcionaament d'aquuest servei en benefici dels usuuaris. Quallsevol
mem
mbre vinculaat a la com
munitat uniiversitària haurà de retornar
r
a lla bibliotecca els
docuuments en prréstec a la fi
f de la sevaa vinculació amb la UdL
L.

8. Saancions
L’usuuari és respponsable deels materialss que té en préstec, motiu pel quaal vetllarà per
p la
seva conservació durant elss seu ús. Si un documeent es retorn
na malmès o deteriorat,, o no
es poot retornar per
p haver-lo
o perdut o aabandonat, l’usuari hau
urà de restitituir-lo per un
u de
nou. Si l’obra està
e
exhaurrida, l’usuarri haurà d’abonar a laa Bibliotecaa un imporrt que
perm
meti adquirirr-ne un altre de caracteerístiques similars. Fin
ns que això no es comp
pleixi
l’usuuari quedaràà exclòs tem
mporalment del servei de
d préstec.
En eel cas de noo-devolució de documeents per parrt de memb
bres d’assocciacions que han
signaat amb la UdL
U un conv
veni que dóóna dret a préstec, l’asssociació es farà respon
nsable
dels documents no retornats.
Sanccions per aplicar al fonss documentaal i altres materials
m
olució d'unaa obra (el pu
unt es
S'apllicarà 1 punnt de sanció per cada diia que es rettardi la devo
compptarà a parttir del segon
n dia sense justificació
ó documentada). Qui aacumuli 20 punts
estarrà sancionatt 30 dies sen
nse préstec i així succeessivament. En cas de nno-devolució, bé
per ppèrdua o robbatori, s' ap
plicarà les saancions preevistes al Reeglament geeneral del Servei
S
de B
Biblioteca i Documentació de laa UdL, aprrovat en Comissió
C
G
Gestora el 30
3 de
setem
mbre de 19993.
Sanccions per aplicar al material inform
màtic i altress materials
Tipuus d'infraccioons: lleus, greus
g
i moltt greus
1 Lleeus:
- Torrnar amb retard l'ordinaador portàtiil, el PC-Kaar i/o la mem
mòria USB i altres matterials
inforrmàtics.
- Rettornar l'ordiinador portààtil amb cannvis en la co
onfiguració del program
mari.
- Treeure l'ordinaador portàtill de la zona autoritzadaa per al seu ús.
- Alttres que laa Comissió General ddel Servei de Biblioteeca consideeri com a causa
suficcient.
2 Greeus:
C-Kar, mem
- Ocasionar dessperfectes causats
c
pel mal ús de l'ordinador portàtil, PC
mòria
USB
B i altres maaterials inforrmàtics.
- Abaandonar el material
m
infformàtic preestat.
-Altrres que la Comissió General deel Servei de
d Biblioteca consider
eri com a causa
suficcient.
3. M
Molt greus:
- No retornar l'oordinador po
ortàtil, PC-K
Kar, memòrria USB i altres materiaals informàttics.
- Alttres que laa Comissió General ddel Servei de Biblioteeca consideeri com a causa
suficcient.

Sanccions aplicaables
- Sannció per les faltes lleus: la suspenssió del priviilegi de treu
ure ordinadoors portàtilss, PCKars, memòriess USB i altrres materialls informàtics en présteec durant unn període mínim
m
de 100 dies (si l'uusuari és reiincident, la segona veg
gada s'ampliiarà el termi
mini a un mees, i la
terceera s'aplicaràà la sanció per
p falta greeu).
- Sannció per les faltes greu
us: la retiradda del privilegi de treu
ure ordinadoors portàtilss, PCKars memòries USB i altrees materialss informàticcs en présteec sota cap concepte durant
d
l'anyy acadèmic.
- Sannció per les faltes molt greus: la reeposició d'u
un ordinador portàtil, PPC-Kar, mem
mòria
USB
B i altres maaterials info
ormàtics dee les mateix
xes caracterrístiques (enn el seu defecte,
s'hauurà d'abonarr dins del curs acadèm
mic vigent el valor de l'ordinador pportàtil, PC
C-Kar,
mem
mòria USB i altres mateerials inform
màtics no rettornats).
Disp
posició finall
Per ttal de reform
mar aquest Reglament
R
ccaldrà el vo
ot favorable de dues terrceres parts (2/3)
dels assistents, sempre quee aquest suuposi, almen
nys, el cinq
quanta per cent (50%)) dels
integgrants de la Comissió General
G
del Servei de Biblioteca
B
i Documenta
D
ació.
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El preseent Reglament incllou les modificacio
ons aprovades perr la Comissió Geneeral del Servei de Biblioteca
B
de: 17 dde març del 2005, 9 de
maig deel 2007, 9 de maig del 2008, 30 de seetembre de 2009, 110 de novembre deel 2011 i 15 d'octu
ubre del 2015.

