
 

 

Servei de Préstec 
Normativa 

 
Usuaris 
Es considera usuari del Servei de Préstec de la biblioteca tota persona que sigui 
membre de la comunitat EINA: alumnes matriculats en qualsevol dels estudis 
impartits, professorat, col·laboradors i personal administratiu d’EINA. Els antics 
alumnes també es poden beneficiar del préstec a la biblioteca. 
 
Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) podran fer ús de la biblioteca d’EINA, sempre que s'identifiquin amb el carnet 
que els acredita com a membres. Igualment, els membres de la comunitat EINA 
podran accedir al Servei de Biblioteques de la UAB, mitjançant la seva acreditació, i 
demanar llibres en préstec (in situ) en qualsevol de les seves biblioteques. 
Altrament també es podran beneficiar del Servei de Préstec Consorciat (PUC) (el 
préstec de llibres entre les biblioteques del CBUC).  
 

El carnet de préstec 
El carnet de préstec és la targeta de la UAB –d’estudiant, professor o personal 
d’administració–, que identifica i acredita la persona com a membre de la 
comunitat universitària. 
 
Els alumnes de 1r curs o els estudiants d’intercanvi que encara no tenen el carnet 
s’han d'adreçar a la biblioteca, on se’ls farà un carnet de préstec provisional fins 
que tinguin el nou carnet. Aquest carnet provisional s’ha de retornar a la biblioteca 
un cop es tingui el nou.  
 

Documents en préstec 
Cada usuari pot treure en préstec un màxim de 10 documents1 a la vegada, entre 
llibres, revistes, audiovisuals, fanzins i dispositius mòbils. 
 
Els documents exclosos de préstec estan senyalats amb un punt vermell i són els 
següents: 

- les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies i directoris) 
- els catàlegs comercials d’empreses de paper 
- els documents de reserva (materials de caràcter especial) 

 
 

1Els antics alumnes es poden emportar en préstec un màxim de tres documents 



 

En queden també exclosos els darrers números de les revistes que es reben a la 
biblioteca així com els documents que, per necessitats docents, tenen el préstec 
restringit de forma temporal (exemplars de bibliografia recomanada). 
 
Altrament, la biblioteca ofereix als seus usuaris el préstec de diferents dispositius 
electrònics (ordinadors portàtils, tauletes, càmeres i lectors de llibres electrònics), 
amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació i la documentació electrònica així 
com el treball individual i l’autoaprenentatge. Les tauletes tàctils que estan 
disponibles a les taules de consulta faciliten l’accés als fons digitals i son d’ús 
exclusiu a sala. 
 

Condicions i durada del préstec  
El període de préstec és d’una setmana (7 dies naturals), amb opció a 6 pròrrogues, 
d’una setmana de durada cadascuna, si les necessitats del servei de préstec ho 
permeten. En total es podran tenir a casa els llibres un màxim de 7 setmanes. Els 
documents exclosos de préstec es podran endur en préstec de cap de setmana o 
préstec 24h, amb excepció de la bibliografia recomanada, que és de consulta a 
sala. 
 
El tipus de préstec per als dispositius electrònics és d’1 dia, no prorrogable. Aquests 
materials han de ser retornats el mateix dia i dins l’horari de servei. Els lectors de 
llibres electrònics es presten durant 7 dies com a suport de lectura dels llibres 
electrònics, renovables segons disponibilitat. En tots casos, cal signar la sol·licitud 
de préstec corresponent on queden especificades les condicions del servei i 
s’hauran de retornar 20 minuts abans del tancament de la biblioteca. 
 
Abans que acabi el període màxim estipulat de cada préstec, tots els usuaris tenen 
l'obligació de retornar el material a la biblioteca, o renovar-ne el préstec (sempre 
que no hi hagi cap altra persona interessada en els documents i les condicions de 
préstec ho permetin). 
 
Si el retorn no es produeix dins els termini establert, es sancionarà l’usuari amb 1 
dia d’exclusió de préstec per cada dia de retard, excepte en els documents de cap 
de setmana que és de 4 dies per cada dia de retard. La sanció s'aplica a cada 
document retornat amb retard, sense comptar festius ni caps de setmana. Els 
usuaris que acumulin més de 3 períodes d’exclusió, perdran definitivament el dret 
d’utilització del Servei de Préstec durant el curs acadèmic2. 
 
En cas de pèrdua o no devolució dels documents prestats, l’usuari haurà de 
substituir el document, comprant-ne un nou exemplar per a la Biblioteca o abonant 

 
2En el cas dels antics alumnes, el dret de préstec es perdrà definitivament, sense altra opció de 
recuperació 



 

l’import del seu valor de mercat. La pèrdua del document s’ha de notificar sempre 
dins el període de préstec, sinó s’haurà d’aplicar el que especifica la normativa 
sobre el retard en la devolució.  
 

Com es renoven els préstecs  
Les renovacions es poden sol·licitar per Internet, des de l’apartat El meu compte, 
accedint a la pàgina d’inici del Cercador de les Biblioteques de la UAB. Es necessita 
el NIU i la paraula de pas associada. També es poden demanar renovacions 
personalment a la biblioteca, contactant per telèfon (93 203 09 23) o correu 
electrònic (biblioteca@eina.cat). 
 
La renovació de documents s’ha de fer abans que finalitzi la data de devolució, 
sempre que el material no tingui reserves pendents ni l’usuari tingui el carnet 
bloquejat per penalització. S’aconsella fer-ho amb un dia d’antelació respecte la 
data de retorn. 
 
Com a norma general, no es permet demanar ampliació o renovació de préstec un 
cop ha excedit la data de devolució. En cas d’arribar a les 6 renovacions, sempre i 
quan el document no tingui cap reserva pendent, es pot demanar un nou préstec 
portant el document a la biblioteca. 
 

Reservar documents  
Es pot reservar qualsevol document que estigui prestat a un altre usuari i encara 
que tingui ja una reserva feta, així com també els exemplars que apareixen al 
catàleg amb l'estat ‘Disponible’, contactant directament amb la biblioteca. 
 
Els documents reservats es guarden durant tres dies. En el moment que el 
document es troba disponible a la biblioteca, l’usuari rep un missatge d’avís al seu 
compte de correu electrònic on s'indica la data màxima de recollida. 
 
Les reserves que l’usuari ja no necessita es poden anul·lar des de ‘El meu compte’, 
un cop introduïdes les dades d’identificació (NIU i paraula de pas) a la pàgina d’inici 
del Cercador de les Biblioteques de la UAB.  


