
Quants documents i quants dies?  
La durada del préstec varia en funció del tipus de document i del tipus d’usuari. Quan un dia de retorn coincideix amb un dia festiu, el període de préstec canvia 
al següent dia laborable.  

Tipus d’usuari 
Nombre de 
documents 
en préstec 

Condicions de préstec per tipus d'usuari 
 

Normal 
 

Audiovisuals 
Literatura 

Guies de viatge 

Guia docent 
Ús intens 
Restringit 

Info. Bib. Consulta 
sala 

 
Grup I  
(PDI, PAS, professor 
convidat, PDI i PAS 
jubilats) 
 

20 documents 

90 dies  
 

6 renovacions 

30 dies  
 

6 renovacions 

14 dies  
 

6 renovacions 
Llibres de dept. 

exclosos de 
préstec  

(Consulta a la 
biblioteca) 

Exclòs de 
préstec 

(Consulta  
a la biblioteca) 

Grup II  
(Estudiant de grau UPC,  
estudiant de postgrau, 
màster i doctorat UPC, 
màster i postgrau UPC 
School, PAS Grup UPC, 
entitats vinculades a la 
UPC) 

30 dies  
 

6 renovacions 

 
Grup III 
(UPC Alumni Premium,  
ex-alumnes,  
centres adscrits,  
institucions amb 
conveni,  
autoritzats) 

 

5 documents 
14 dies  

 
6 renovacions 

 
14 dies 

 
6 renovacions 

 

No es pot agafar en 
préstec 

 

 

 



Quants equipaments i quantes hores/dies?  
La durada del préstec varia en funció del tipus d’equipament, del tipus d’usuari, així com de la biblioteca on es presta. La informació referent al tipus de 
préstec que apareix al catàleg és la següent: 

 

Tipus d'usuari 
Nombre 

d’equipaments 
en préstec 

Condicions de préstec per tipus d'usuari 

Equipament  
3 hores 

 
Equipament 
fins tancar  

 

 
Equipament  

2 dies  
 

 
Equipament  

14 dies  
 

 
Portàtils 

 
Sales de treball 

 

 
Grup I  
(PDI, PAS, professor convidat, 
PDI i PAS jubilats) 
 

10 equipaments 
3 hores 

 
4 renovacions 

Fins l’hora de 
tancament del 

servei  
 

No es pot renovar 

2 dies 
 

6 renovacions 

 
14 dies 

 
6 renovacions 

 
 
 

 

3 hores 
 

4 renovacions 

 

 
Grup II  
(Estudiant de grau UPC,  
estudiant de postgrau, màster i 
doctorat UPC, màster i postgrau 
UPC School, PAS Grup UPC, 
entitats vinculades a la UPC) 
 

3 hores 
màxim 

Grup III 
(UPC Alumni Premium,  
ex-alumnes,  
centres adscrits,  
institucions amb conveni,  
autoritzats) 

No es pot agafar 
en préstec 

 
 
 

No es pot agafar 
en préstec 

 
 
 

No es pot agafar 
en préstec 

 

 Portàtils a 
domicili 

 
PDI associat 
 

120 dies 

Estudiant de la UPC  
(grau i postgrau) 

 
35 dies 
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