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Principis generals

El procés de préstec és un dels processos clau en la gestió de qualsevol biblioteca i també és un eix 
clau en el CRAI ESDAP Catalunya.

El procés de préstec ha de ser fàcil, ràpid i eficaç. Les noves tecnologies i els sistema de gestió 
electrònica fa anys que faciliten molt aquesta funció.

El servei de préstec té com a finalitat l'accessibilitat, circulació i l’ús de les col·leccions documental
disponibles als diferents campus ESDAP Catalunya.

El servei de préstec vetllarà per l’ús correcte dels documents en préstec i la conservació de la 
col·lecció.

El servei de préstec es gratuït per als usuaris ESDAP Catalunya.

Es preveu al penalització als usuaris que incompleixin la normativa del servei de préstec.
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Usuaris del servei

Són usuaris del servei els membres de la comunitat ESDAP Catalunya: estudiants, personal docent i
investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS) i ESDAP Alumni.

També són usuaris del servei aquells usuaris temporals que hagin estat autoritzats per responsables 
del CRAI.

També són usuaris del servei aquells usuaris pertanyents a institucions amb les quals ESDAP 
Catalunya hagi arribat a acords per a la utilització del servei.

Identificació dels usuaris per a executar el préstec: Els usuaris hauran d’acreditar-se per a executar 
el préstec. L’acreditació es realitza mostrant al responsable de biblioteca la documentació vàlida  
pera executar el préstec.
Els documents vàlids per a executar el préstec són : DNI, Carnet Estudiant ESDAP, Carnet 
Estudiant del Centre, Carnet Exalumne, Carnet docent.
En el cas dels usuaris externs se’ls expedirà un carnet d’us temporal o s’acreditaran amb el DNI.

La primera vegada que es faci ús del servei de préstec l’usuari haurà de contactar amb el 
responsable de biblioteca i aquest l’informarà sobre el reglament del servei préstec.

Caducitat condició usuari:
Alumnes: La condició d’usuari es mantindrà mentre els alumnes estiguin matriculats a ESDAP 
Catalunya. 
Professorat i PAS: La condició d’usuari es mantindrà mentre sigui vigent la relació contractual amb 
la institució.
Alumni i Carnets provisionals: La condició d’usuari queda estipulada durant el registre d’alta 
d’usuari i s’informarà al usuari de la seva caducitat. Aquesta tipologia d’usuaris podran demanar 
pròrrogues o cancel·lacions de la condició d’usuaris segons les seves necessitats. El responsable de 
biblioteca podrà determinar aquests períodes.
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Condicions de préstecs

i
Tipologia de préstecs

Les tipologies de préstec venen determinades per la tipologia del document i la tipologia dels 
usuaris (anteriorment descrits).

La taula de correspondències de préstec descriu quina tipologia de préstec es pot realitzar en funció 
de l’usuari i el document.

Els responsables de biblioteca podran variar aquests paràmetres segons el període de curs, 
necessitats especials del professorat i altres criteris en circumstàncies excepcionals i sota la 
justificació pertinent.

Existeix una tipologia de préstec excepcional «Préstec a l’aula».
Préstec a l’aula: Aquesta tipologia permet al Professorat demanar una quantitat determinada de 
documents en préstec per a realitzar una activitat a l’aula. El responsable de biblioteca adaptarà el 
servei de préstec a les necessitats del professorat. Durant el període de préstec a l’aula la 
documentació en préstec no podrà sortir fora del recinte del centre. Caldrà informar al responsable 



de biblioteca del documents i la ubicació on es trobaran els documents. El professorat es 
responsabilitzarà del bon ús de la documentació i del retorn d’aquesta al la biblioteca.
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Renovacions i reserves

Renovacions: Renovar un document en préstec significa que l’usuari podrà disposar del document 
durant un període complert de préstec des del moment que s’executa la renovació.
No es podrà renovar un document que hagi adquirit l’estat de reserva. La renovació del document 
s’ha de realitzar obligatòriament durant el període actiu de préstec, abans de la data de finalització.
Els usuaris podran renovar els seus documents presencialment, per telèfon o mitjançant l’accés al 
seu espai personal del CRAI-Koha: http://85.234.137.90/cgi-bin/koha/opac-user.pl.

Reserva de documents en préstec: Els usuaris poden realitzar la reserva anticipada d’un document 
en estat en préstec mitjançant l’accés al seu espai personal CRAI-Koha: http://85.234.137.90/cgi-
bin/koha/opac-user.pl
La reserva de documents està limitada a 5 exemplars per a tota la tipologia d’usuaris. En cas de 
necessitar la reserva de més documents s’ha d’adreçar al responsable de biblioteca del seu campus.

http://85.234.137.90/cgi-bin/koha/opac-user.pl
http://85.234.137.90/cgi-bin/koha/opac-user.pl
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Taula de Correspondències Préstec

Tipus d’Usuari Tipus de
Document

Nombre de
documents

Dies de
préstec

Renovacions

Alumnes
Primer Any

Llibre 10 30 3

Revista 5 30 3

Audiovisuals 5 30 3

Arxiu1 (Autorització
prèvia)

– –

Alumnes
Segon i Tercer

Any

Llibre 10 30 3

Revista 5 30 3

Audiovisuals 5 30 3

Arxiu (Autorització
prèvia)

– –

Alumnes de
Treball Final
Especialitat

Llibre 10 30 3

Revista 5 30 3

Audiovisuals 5 30 3

Arxiu 5 15 0

Professorat
Llibre 50 50 3

Revista 20 30 3

Audiovisuals 10 30 3

Arxiu 10 30 3

Personal
d’administració i

serveis
(PAS)

Llibre 5 30 1

Revista 5 30 1

Audiovisuals 5 15 1

Arxiu – – –

Usuari Extern
Investigador

i
usuaris autoritzats

Llibre 5 30 1

Revista 5 30 1

Audiovisuals 5 15 1

Arxiu – – --

Material d’Arxiu: Fa referència a l’accés a Treballs Finals d’Especialitat de cursos anteriors. 
Aquests treballs poden incorporar maquetes, plafons, etc. entre d’altres tipologies de suports.
També fa referència a altres materials que es formen part de la col·lecció documental d’ESDAP 
Catalunya que normalment no es deixarien en préstec: pamflets publicitaris, maquetes, pòsters, etc.

1. Vegeu la pàgina següent



Al catàleg correspon a les següents tipologies d’exemplars:

 Treball Final d’Especialitat Document Gràfic

Mapes Objecte

Fullets, tríptics, fulls solts, etc.
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Obligacions dels usuaris

L’usuari que rep un document en préstec es responsabilitza sobre el document rebut.

Els usuaris han de vetllar per la integritat del document que reben en préstec amb independència de 
la seva tipologia o característiques.

Els usuaris han d’informar al responsable de la biblioteca de qualsevol incidència o desperfecte 
observat al document.

En cas de que s’observi o s’informi de desperfectes sobre els documents retornats el responsable de 
biblioteca es reserva el dret d’aplicar la sanció corresponent.

Els usuaris han de retornar els documents durant el període establert. En cas de que s’incompleix el 
termini els usuaris han de retornar el document el més aviat possible i posar-se amb contacte amb 
un responsable de biblioteca. 
En cas que els document no es retornin durant el període corresponent s'aplicaran les sancions 
corresponents.

L’usuari ha de tenir la informació registrada al sistema actualitzada i ha de comunicar al 
responsable de biblioteca qualsevol canvi en aquesta informació. Per exemple les dades de contacte 
personals com el correu electrònic o el telèfon.
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Incompliments de les condicions d’ús i sancions

Préstec

La devolució fora de termini d’un document en préstec suposa una penalització en el l’ús del servei.

La sanció per el retard de document és l’exclusió del servei de préstec durant un període de 20 dies.
Els usuaris tindran 7 dies per a retornar els documents un cop expirat el seu període de préstec. Si 
transcorregut aquest període no han retornat els document se’ls aplicarà la sanció corresponent.

Pèrdua o deteriorament del document

En cas que l’usuari perdi o deteriori el document se li imposarà la multa de reinstaurar el document 
perdut o deteriorat. En cas que no sigui possible haurà d’abonar el preu del document.

Mentre l’usuari no reinstauri el document o aboni la quantitat estipulada quedarà exclòs del servei 
de préstec.
 
El responsable de la biblioteca dipositària establirà les pautes que ha de seguir l’usuari per a 
reinstaurar el document perdut o malmès.
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Disposicions finals

Els responsables de biblioteques tenen l'obligatorietat de vetllar per compliment d’aquest reglament.
Aquest reglament ha estat aprovat per la comissió ……… a data de …….
Les modificacions d'aquest reglament es realitzaran a la comissió ……….. i hauran de ser 
aprovades en aquesta comissió.


