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Article 1. Objectius

El servei de préstec té la finalitat de permetre que els usuaris de la Biblioteca puguin 
treure en préstec documents durant un període limitat de temps, excepte els que 
n’estiguin exclosos.

Article 2. Usuaris del servei de préstec

Són usuaris del servei de préstec tots els membres de la comunitat universitària de la 
UdG i totes les persones autoritzades expressament1:

a) Els estudiants de la Universitat

b) El personal docent i investigador de la Universitat

c) El personal d’administració i serveis de la Universitat

d) Els becaris de recerca de la Universitat

e) El professorat i personal investigador d’instituts i centres de recerca propis i 
adscrits de la Universitat

f) Els estudiants i personal docent i investigador dels centres adscrits

g) El PDI i el PAS jubilat de la Universitat

h) Els membres de l’Associació Alumni de la Universitat

i) Els professors i estudiants visitants dins un programa de mobilitat

j) Membres d’altres universitats amb les quals s’estableixi un règim de reciprocitat

k) Membres d’altres institucions o entitats amb conveni amb la UdG

l) Persones autoritzades expressament.

Article 3 Formalització del préstec

El préstec es facilita mitjançant la presentació del carnet de la Universitat de Girona o 
de qualsevol altre document que permeti acreditar-se com a usuari autoritzat. 

Article 4. Durada i Condicions del préstec

4.1 La durada en el termini de préstec ve determinada per la tipologia d’usuaris i de 
documents: 

1 Reglament General de la Biblioteca de la UdG. Títol IV, article 17, epígrafs 17.1, 17.2 i 17.4
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Tipus usuari

Nombre 
màxim de 
documents 
en préstec

Dies de préstec per tipus de documents

Préstec nor-
mal

Bibliografia 
recomanada Audiovisual

-Estudiants de 
grau de la UdG

-Estudiants de 
centres adscrits 
de la UdG

-Es tudiants visi-
tants

-PAS de la UdG

-PAS jubilat de la 
UdG

10 21

14

7

-Estudiants de 
postgrau de la 
UdG 

-PDI dels centres 
adscrits de la UdG

-Professors visi-
tants

25 30

-PDI d’instituts 
i centres de 
recerca propis i 
adscrits a la UdG

40 30

-Personal docent 
i investigador de 
la UdG en actiu, 
jubilats i emèrits

-Becaris de 
recerca de la UdG

40 180 180

-Alumni UdG

-Membres d’altres 
universitats amb 
règim de recipro-
citat

-Membres d’altres 
institucions o enti-
tats amb conveni 
amb la UdG

-Persones autorit-
zades expressa-
ment

5 14 0 7

2 Cada biblioteca de campus podrà establir períodes majors o menors de préstec en funció de la demanda dels seus usuaris.
3 Ampliables segons necessitats.
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4.2 Quan es fa una reserva, l’usuari pot escollir la biblioteca on vol recollir el docu-
ment. Els documents de préstec de cap de setmana s’hauran de recollir i tornar a la 
biblioteca propietària del document.

4.3 El nombre màxim de reserves serà el mateix que el nombre màxim de documents 
que es poden treure en préstec

4.4 La biblioteca avisa l’usuari amb un correu electrònic quan el document reservat 
està disponible. La reserva és guarda 4 dies al taulell de préstec de la biblioteca abans 
de caducar.

4.5 Es poden renovar els documents que es tenen en préstec sempre que no hi hagi 
una reserva sol·licitada per un altre usuari i que no hagi vençut el termini de préstec 
dels documents.

Article 5. Dipòsit

5.1 El dipòsit es concep com un mitjà de suport a la recerca per facilitar l’accés i la 
consulta de la bibliografia adquirida amb ajuts de recerca.

5.2 El dipòsit s’assignarà a un grup de recerca  o laboratori sota la responsabilitat d’un 
investigador mentre duri el projecte.

5.3 Els documents en dipòsit hauran de lliurar-se al personal de la Biblioteca, si aquest 
ho requereix, per a tasques de control o perquè puguin ésser consultats o prestats a 
un altre usuari durant un màxim de 21 dies. 

Article 6. Documents exclosos de préstec

6.1 Quedaran exclosos del préstec aquells documents que per la seva idiosincràsia 
(vàlua, antiguitat, etc.) són irreemplaçables, els que serveixin per garantir la consulta de 
la bibliografia recomanada i els que a sol·licitud del personal docent també hagin de 
consultar-se a les sales de lectura per motius del bon funcionament de l’estudi i l’apre-
nentatge.

6.2. Els fons especials4

D’acord amb les seves condicions d’ingrés i atenent a les seves característiques, 
es podrà prestar un document específic d’un fons especial després d’avaluar una 
demanda prèvia i també es podrà definir la disponibilitat d’una part delimitada o de la 
totalitat d’un fons especial determinat. 
4 Aprovat per la Comissió de Biblioteca en la sessió núm. 2/2019, de 26 de novembre de 2019
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Fora d’aquests casos, els documents d’aquests fons només poden sortir de la Biblio-
teca excepcionalment (per al seu ús en suport de la docència i la recerca per part 
del PDI de la UdG, per fer-ne reproduccions, per ser presentats en exposicions, per a 
tasques de restauració, etc.) i en tots els casos, s’ha d’establir prèviament la durada de 
la cessió o trasllat, les seves condicions de seguretat i les garanties necessàries.

En quant a la consulta dels Fons Especials,  es seguirà el següent procediment: 

1. La consulta de la documentació es fa a la Biblioteca i sota la supervisió del 
personal de la Biblioteca. El document s’ha de tornar al personal de la Biblioteca, 
que ha de verificar la integritat dels documents consultats.

2. Els documents consultats i l’usuari que els hagi consultat es registraran al 
sistema de gestió de la Biblioteca.

3. Quan es consulti documentació manuscrita, els usuaris han d’omplir un 
formulari on s’han d’identificar, han de registrar els documents consultats i la data 
de consulta, i on consten els compromisos que s’adquireixen amb la consulta 
d’aquests fons. 

4. En el cas d’utilització dels documents dels fons amb vista a la seva publicació 
o difusió, fins i tot dins l’àmbit acadèmic, s’ha de fer constar obligatòriament la 
seva autoria i també la procedència en els termes requerits per la Biblioteca. La 
Biblioteca agrairà el lliurament d’un exemplar del treball o publicació que resulti 
d’aquesta utilització.

5. No es permet la reproducció dels documents originals manuscrits o mecanos-
crits d’aquests fons. Per circumstàncies especials, la reproducció d’aquests docu-
ments podrà ser autoritzada, després de sol·licitar-la, mitjançant un formulari, a la 
Biblioteca, que la podrà fer o supervisar.

6. En aquells casos en que  l’estat de conservació ho faci aconsellable, la Biblio-
teca pot denegar la consulta i reproducció de documents.

7. La consulta o reproducció de documents no pressuposa l’obtenció de cap 
dret  pel que fa a la propietat intel·lectual del contingut dels documents o a la 
imatge de les persones que hi figurin. Qualsevol ús contrari a la legislació que els 
regulen i als drets que en deriven és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

Article 7. Incompliment de les normes

7.1 L’usuari haurà de retornar el document a la Biblioteca quan finalitzi el termini de 
préstec.

7.2 El retard implicarà el bloqueig temporal del servei de préstec per un període d’un 
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dia per cada dia de retard i document i tres dies per cada dia de retard i document 
quan es tracti de bibliografia recomanada.

7.3 El retard superior a 90 dies pot comportar l’adopció de les normes establertes en 
l’article 18.1 del Reglament general de la Biblioteca de la Universitat de Girona.

7.4 El no retorn dels documents en finalitzar els estudis a la Universitat de Girona 
comportarà l’aplicació de l’article 18.1 f i 18.2 del Reglament general de la Biblioteca de 
la Universitat de Girona 

7.5 Les conseqüències derivades dels incompliments  s’aplicaran per dies naturals.

Article 8. Clàusula general

8.1 Correspon als responsables de la Biblioteca vetllar pel compliment d’aquest Regla-
ment i prendre les mesures adequades per al bon funcionament del servei. 
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Tel. 972 41 80 37 
biblioteca@udg.edu 
@UdGBiblioteca


