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NORMES DE PRÉSTEC 
 

USUARIS DEL SERVEI DE PRÉSTEC 
 

Tenen la condició d'usuaris del servei de préstec de la Biblioteca del departament: 
els estudiants de la Universitat d'Alacant, el professorat, el personal d'administració i 
serveis i aquelles altres persones externes a la Universitat expressament 
autoritzades o pertanyents a entitats amb les quals s'haja establit conveni o acord 
per a la utilització del servei de préstec. 
 
Les autoritzacions, amb caràcter temporal, podran ser sol·licitades per un professor 
numerari o pels diferents responsables dels serveis de la Universitat, regint-se pel 
règim d'ús que es considere oportú en funció de les necessitats d'informació 
bibliogràfica que expresse en el seu aval. Per a la utilització del servei de préstec és 
necessària la identificació d'usuari, mitjançant la targeta universitària o acreditació 

suficient en els termes que requerisca el servei. 
 

MATERIALS OBJECTE DE PRÉSTEC 
 
Són objecte de préstec tots els documents de la Biblioteca, amb les següents 
excepcions: 
 
1. Obres de referència no duplicades (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, 
bibliografies, atlas i similars). 
2. Publicacions en sèrie (revistes, sèries i similars). 
3. Documents antics, rars i preciosos. 
4. Documents moderns esgotats i difícilment reemplaçables. 
5. Documents molt consultats, dels quals la Biblioteca solament disposa d'un 
exemplar. En el cas de tenir diverses còpies, una o diverses còpies queden excloses 
de préstec per a assegurar la possibilitat de la consulta en la sala de lectura. 
6. Altres documents similars que, a criteri dels responsables de la Biblioteca, hagen 
de ser exclosos del servei de préstec. 
 
NOTA: en el cas de revistes i llibres marcats amb punt roig se sol·licitaran al 

personal de la Biblioteca i podran ser consultats en la sala i, si escau, prestats per a 
fotocopiar en el mateix moment, lliurant el DNI o TIU que es retornarà a la tornada 
del mateix. 
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TERMINIS DE PRÉSTEC I NOMBRE MÀXIM D'EXEMPLARS A PRESTAR 
 

 ESTUDIANTS PDI PAS DOCTORAT MÀSTER 

Dies de 
préstec (*) 

14  14 14 14 14 

Nombre 
d'exemplars  

4 4 4 5 5 

 
* dies naturals 

 
RESERVES 
 
Els usuaris poden realitzar reserves a llibres prestats. El nombre màxim de reserves 
per usuari serà de 3. S'enviarà un avís (correu electrònic) a l'usuari en el moment 
que el document reservat estiga disponible per al seu préstec o consulta. 
Transcorregudes 48 hores sense haver formalitzat el préstec, la reserva serà 
anul·lada i el llibre podrà ser prestat a un altre usuari. Les reserves es mantindran un 
màxim de 3 mesos. 
 

RENOVACIÓ DEL PRÉSTEC 
 

Tots els documents en préstec poden ser renovats pel mateix període pel qual van 
ser prestats (14 dies naturals), sempre que no existisquen reserves pendents 
realitzades per altres usuaris amb l'antelació mínima esmentada en l'apartat anterior. 
El temps màxim del préstec amb les oportunes renovacions serà de 12 mesos, 
encara que no hagen reserves del document prestat. Transcorregut aquest termini, 
l'usuari haurà de retornar el document, es formalitzarà la devolució i, si ho desitja, 
podrà realitzar un nou préstec del mateix. 
 

RÈGIM DE SANCIONS 
 

L'incompliment dels terminis de devolució de les obres se sanciona amb la 
suspensió del servei de préstec. La durada de la mesura es determinarà d'acord 
amb el principi de proporcionalitat, atenent a la intenció, la naturalesa dels perjudicis 
ocasionats, la reiteració i la reincidència, si bé la mesura més habitual serà la 
impossibilitat d'utilitzar el servei de préstec durant dues d per cada obra i dia de 
retard en la devolució. Aquestes sancions es comunicaran al SIBYD perquè la 
sanció s'aplique a totes les Biblioteques de la Universitat. 
 
En cas de destrucció, parcial o total, de pèrdua o de no devolució de l'obra deixada 
en préstec, l'usuari l'haurà de substituir per altre exemplar de la mateixa edició i les 
mateixes característiques. Si l'obra que s'ha de retornar estiguera esgotada, haurà 
d'adquirir altra de característiques similars, a proposta de la Biblioteca. Fins que açò 
no es complisca, l'usuari quedarà exclòs temporalment del servei de préstec. 


