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Normativa de préstec bibliotecari 

 
- Amb relació al préstec es reconeixen dos tipus d'usuaris: interns i externs.  
 

- Interns: personal de l'IBB, del Jardí Botànic de Barcelona i d'altres centres del CSIC.  
- Externs: altres usuaris de la biblioteca.  

 
- Per a poder accedir al servei de préstec és imprescindible estar registrat com a usuari. El 
registre es fa mitjançant un formulari proporcionat pel personal de la  biblioteca, en el qual s'han de 
fer constar les dades personals, i mostrar el carnet d'identitat o algun altre document identificatiu 
(NIE, permís de conduir, passaport...).  
 
- Els documents disponibles per a préstec són aquelles monografies que no estiguin 
assenyalades amb un punt vermell. A més, queden exclosos de préstec les revistes, el fons antic, 
les tesis doctorals no publicades, els mapes i les microfitxes.  
 
- La biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment el préstec de determinats documents 
en funció de les circumstàncies (oposicions, ús en projectes d'investigació, etc.).  
 
- Els usuaris interns poden, excepcionalment, treure de la biblioteca monografies modernes 
excloses de préstec (amb punt vermell) i revistes, sempre que sigui per consultar-les dins l'Institut.  
 
- Límits del servei:  

- Usuaris interns: quinze documents durant un mes.  
- Usuaris externs: tres documents durant un mes.  

 
Els préstecs es poden renovar dues vegades, excepte que el document en qüestió hagi estat 
sol·licitat per un altre usuari o la sol·licitud de renovació s'hagi fet fora del període de préstec. Per a 
sol·licitar la renovació, l'usuari s'ha de posar en contacte amb la biblioteca, a través de telèfon, 
correu electrònic o personalment, en els tres dies anteriors al final del període de préstec. 
  
- La biblioteca pot ampliar el termini de préstec als usuaris interns que, per causa justificada, 
necessitin els documents durant un temps superior a l'establert.  
 
- En cas de retards en la devolució dels documents en préstec, l'usuari serà penalitzat mitjançant la 
suspensió del préstec durant un període de cinc dies per cada dia de retard i document. En els 
casos més greus de reincidència i quan no es presti atenció a les reclamacions de la biblioteca, 
l'usuari pot quedar suspès indefinidament del servei de préstec.  
 
- Els usuaris són responsables dels llibres que tenen en préstec i es comprometen a tractar-los 
amb la deguda atenció i evitar conductes que puguin alterar la prestació del servei a altres usuaris. 
En cas de deteriorament o pèrdua d'un document, l'usuari responsable l'ha de reposar a la biblioteca 
o abonar l'import íntegre de l'obra. En cas contrari, la biblioteca es reserva el dret d'emprendre les 
accions oportunes.  
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