CÀPSULA 3: TIPOLOGIES DE PRÉSTECS
PRÉSTEC RAMON LLULL
Permet sol·licitar i tenir en préstec documents de les biblioteques de les institucions que formen
part de la URL.
FUNCIONAMENT:





Per sol·licitar en préstec un llibre d'una biblioteca diferent a la del vostre centre, podeu ferho desplaçant-vos directament a la Biblioteca on es troba o bé demanant que us el portin a la
vostra Biblioteca mitjançant el servei intern de missatgeria.
Per sol·licitar un document cal que us adreceu al taulell de biblioteca o bé feu vosaltres mateixos
la reserva a través de la intranet de biblioteca.
El nombre de documents en préstec permès per a cada usuari/ària, les condicions de reserves,
renovacions i sancions són comunes a totes les Biblioteques URL. Pots consultar-ho a Préstec
Pere Tarrés.
PRÉSTEC UNIVERSITARI CONSORCIAT (PUC)
És un servei gratuït que permet als usuaris autoritzats sol·licitar i tenir en préstec documents de
les biblioteques de les institucions que formen part del CSUC. Les institucions participants són:
UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC i la Biblioteca de Catalunya.
Aquest servei també implica la lliure circulació d'usuaris per qualsevol biblioteca de les
institucions participants, sempre que es presentin degudament identificats amb el carnet
d'estudiant de la URL (qualsevol altra identificació NO serà vàlida).

Es podran sol·licitar els documents per dues vies:



Préstec in situ: presencialment, a la Biblioteca on es troben dipositats.
Puc via web: remotament, a través de la interfície Encore del PUC.
El màxim de documents permesos en PUC (a afegir al màxim permès dels préstecs Llull),
són 8 documents durant 20 dies.

SOD (SERVEI D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS)
Els professors heu de fer la demanda omplint el següent formulari de sol·licitud del
document, Us recomanem que us llegiu les següents instruccions per utilitzar el formulari.
El servei està regulat per la Llei de la Propietat Intel·lectual vigent.

