Regglament del SOD
Introoducció
El Servei d'Obttenció de Documents
D
ens permeet proporcio
onar als usuuaris docum
ments
d
que no es troben
t
en lees nostres bbibliotequess i, al
origiinals o reproduccions d'originals
mateeix temps, que
q d'altress bibliotequues puguin disposar deels documeents de la nostra
n
bibliooteca.
El Seervei d'Obttenció de Documents
D
dde la UdL està autom
matitzat mitj ançant SOD
D, un
progrramari que integra tan
nt la gestióó administrrativa com l'econòmicca. El règim
m del
Serveei d'Obtencció de Docu
uments estàà aprovat per
p la Comiissió Generral del Serv
vei de
Bibliioteca de la UdL.
1. Ob
bjectius
El Seervei té com
m a objectiiu obtenir eels documen
nts de la manera
m
més ràpida i am
mb el
mínim
m cost posssible.
2. Fu
uncions
Les ffuncions pròòpies del seervei són less següents:
 Normalittzació: estab
blir pautes ggenerals per tal d'unificcar criteris.
 Coordina
ació: coord
dinar internnament les bibliotequ
ues de la U
UdL entre elles
mateixess i externam
ment amb alttres centres.
 Planifica
ació: desenv
volupar estrratègies adients i proceediments àggils i efectiu
us per
tal de doonar un serv
vei de qualittat.
 Gestió: responsabili
r
itzar-se de lla gestió eco
onòmica i administrativva del serveei.
3. Ussuaris
Són usuaris dell Servei d'O
Obtenció dde Documen
nts tots els membres de la comu
unitat
mpreses exp
pressament aautoritzadess.
univeersitària, i també altress persones, eentitats o em
4. Doocuments
El S
Servei podrrà obtenir qualsevol
q
ttipus de do
ocument: arrticles de rrevista, llib
bres i
literaatura gris, etc.,
e
en quaalsevol supoort, en quaalsevol idiom
ma i de quualsevol paíís del
món.. No es preestaran tot un seguit dde documen
nts que, perr les seves característiiques,
anom
menem espeecials, com ara:
a
 Obres de
e referència (enciclopèddies, diccionaris, catàleegs, biblioggrafies, etc.).
 Publicac
cions en sèriie (revistes, sèries, etc.).
 Col·lecc
cions especials.
 Manuscrrits.
 Docume
ents antics raars i preciossos.
 Docume
ents modern
ns ja exhauriits.



Tesis, teesines i pro
ojectes de ffinal de carrrera no pu
ublicats, llevvat que esttiguin
duplicatss i s'hagi ob
btingut el peermís previ de l'autor o l'autora.
 Atles.
ents molt consultats, deels quals la biblioteca
b
només té un exemplar.
 Docume
m
(diaapositives, ffilms, dibuiixos, etc.).
 Altres materials
q
a criterri del cap o la cap de la biblioteeca, hagin de
d ser
 Altres documents que,
especialm
ment preserrvats.
Els ddocuments especials
e
no
omés es faccilitaran mittjançant unaa reproduccció per foto
ocòpia
en ells casos en què, a criteeri del cap o la cap dee la biblioteca, sigui coonvenient de ferho.
4.1. P
Peticions i subministrrament de d
documents
Els ddocuments s'hauran
s
de sol·licitar m
mitjançant un
u full de so
ol·licitud quue facilitaràà cada
bibliooteca, on constarà
c
la referència
r
bbibliogràfica completa del docum
ment demanat. El
serveei pot actuarr com a petiicionari i coom a submin
nistrador.
a. Peeticionari:
Tram
mitarà peticcions a bib
blioteques i centres su
ubministrad
dors de doccuments d'ààmbit
regioonal, nacionnal i internaccional.
b. Suubministraddor:
Reprroduccions d'originals: proporcionnarà fotocòp
pies a bibliioteques, em
mpreses, centres,
etc. Originals: facilitarà ells originalss a altres biblioteques
b
(nacionalss, internacio
onals,
etc.)
Mitjans dels quals dissposa el Serrvei per loccalitzar i deemanar doccuments
4.2. M
El SO
OD disposaa de tot un seguit
s
d'einees per tal dee localitzar i obtenir ells documents. Se
seguiirà sempre un trajecte preestablerrt a l'hora de
d cercar els documentts amb l'objjectiu
d'abaaratir costoss i abreujar terminis.
t
Obtenció de
d documen
nts
4.3. O
El tem
mps d'arribada dels documents s'aalterarà en funció
fu
dels aspectes
a
seggüents:
 El sistem
ma utilitzat per a la traamitació de la petició (correu
(
ordiinari, fax, correu
c
electròniic).
 El sistem
ma de rebud
da (correu orrdinari, fax,, correu elecctrònic).
 La biblio
oteca a la qu
ual s'hagi deemanat (naccional, interrnacional, ettc.).
 El tipus de documen
nt rebut (artticle de reviista, informee, tesi, etc.)).
 Altres paràmetres no
n especificcats, però que
q formen part de la normativa de la
bibliotecca subministtradora.
a. Suubministram
ment d'origiinals: la duurada de prééstec de do
ocuments orriginals seraan 30
dies naturals a partir de laa seva dataa de sortidaa, i han de ser retornaats dins d'aaquest
mateeix termini.
b. P
Petició de documents
d
originals: la durada de préstec per a doccuments prestats
dependrà del tippus de biblio
oteca o centtre a què s'h
hagi demanaat:
 Biblioteq
ques i centtres nacionaals: 40 diess naturals a partir de la seva daata de
sortida, i han de ser retornats ddins d'aquestt mateix term
mini.
 Biblioteq
ques i centrres internaciionals: 60 dies
d naturals a partir dee la seva daata de
sortida, i han de ser retornats ddins d'aquestt mateix term
mini.

Peticció de reprroduccions d'originals:: el temps de rebuda depèn de lla normativ
va del
centrre subminiistrador. Su
ubministram
ment de reproduccio
r
ons d'originnals: el Servei
S
d'Obtenció de Documents
D
enviarà
e
les rreproduccio
ons en un terrmini de trees dies.
uments
5. Diisponibilitaat dels docu
La ppersona respponsable deel Servei coomunicarà a l'usuari l'arribada deel documen
nt. Els
docuuments rebuuts mitjançan
nt el SOD ttenen diferent disponibilitat segonss si són orig
ginals
o repproduccionss d'originals:
a. Docuuments orig
ginals: aqueests documeents són a la biblioteeca en règim de
préstec i,
i per tant, no
n poden sorrtir de la bib
blioteca petticionària soota cap conccepte.
L'usuari ha de resp
pectar la nnormativa leegal vigentt pel que ffa a la propietat
intel·lecttual.
b. Documents de reproduccio
r
ons d'origin
nals: aquestts documennts, llevat de
d les
usuari.
tesis docctorals, passsen a ser proopietat de l'u
6. Taarifes
La uttilització deel servei esttà sotmesa aal pagamen
nt d'unes tarrifes reglam
mentàries fix
xades,
que hhan de cobrrir, com a mínim,
m
el coost del servei. Les tariffes que hem
m adoptat só
ón les
de R
Rebiun, empprades entree les univer sitats espan
nyoles i aco
ordades a laa III Conferrència
de D
Directors de Bibliotequ
ues Universsitàries de tot Espanya. La resta dd'usuaris ho
o farà
abonnant les tariffes acordadees per la Unniversitat a aquest
a
efectte.
Els m
membres dee la UdL abonaran les ddespeses a través de lees seves uniitats estructturals.
El SOD emetràà una nota de càrrec a la corressponent uniitat estructuural per l'im
mport
mulat, adjunntant-hi la relació detalllada tant dels
d serveis com dels uusuaris que n'han
acum
fet úss.
Els m
membres aliiens a la Ud
dL abonarann les despesses en efecttiu en el mooment de reecollir
els ddocuments. Les entitats alienes faaran l'abonaament segon
ns s'hagi paactat prèviaament
(com
mptes de com
mpensació, dipòsit, gir postal, tran
nsferència, etc.).
e

