CENTRE DE RECURSOS PER A L’APRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ
Tarifes del servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents (PI/SOD) 2021
OBTENCIÓ DE DOCUMENTS
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA, IUBILO, ALUMNI i AMICS I AMIGUES*
Nivell

PRÉSTEC DE
DOCUMENTS

OBTENCIÓ DE CÒPIES**

1

Gratuït

0,15 € (per pàgina)
6 € (per article fins a 40 pàgines)

2

9 € (per volum)

1 € addicional (per cada bloc de 10
pàgines)

3

16 € - 35 € (per volum)

7 € - 15 € (per article)

Fons catàleg URV: 0,06 € ***
L’obtenció de documents procedents de centres acollits a acords de subministrament de còpies
gratuïtes, (1) (2) i (3), serà gratuït pels usuaris de la comunitat universitària, Iubilo, Alumni i Amics
i amigues.
A altres documents com tesis, normes, patents, etc. s’aplica el 20% al cost del subministrador.
EMPRESES i USARIS EXTERNS
A les empreses i usuaris externs s’apliquen les tarifes corresponents al nivell 2 o superior més
un 30% de recàrrec.
SUBMINISTRAMENT DE DOCUMENTS
FONS URV
PRÉSTEC DE
DOCUMENTS
A biblioteques membres i
algunes associades del CSUC
(Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya)

Gratuït

SUBMINISTRAMENT DE CÒPIES*
Gratuït
(centres que subscriuen l’acord AIA
(1))
0,12 € (per pàgina)
Gratuït (biblioteques adherides a
l’acord ICAC (2) i altres (3))

A biblioteques REBIUN i
altres biblioteques
espanyoles

8 € (per volum)

5 € (fins a 40 pàgines + 1 €
addicional per cada bloc de 10
pàgines)

A biblioteques d’Europa

16 € (per volum)

8 € (per article)

A biblioteques d’Estats Units i
de la resta del món

28 € - 32 € (per volum)

8 € - 16 € (per article)

(1) AIA: Acord d’Intercanvi d’Articles (CSUC)
(2) ICAC: Intercambio Compensado de Artículos Científicos (REBIUN)
(3) Altres: acord de gratuïtat que es formalitzi amb institucions interessades
* El Consell de Direcció de la URV acorda com a mesura transitòria, mentre duri l’estat d’alerta
sanitària, subministrar els documents sol·licitats pels estudiants a través del servei de préstec
interbibliotecari i obtenció de documents de manera gratuïta.
** L’obtenció i el subministrament de còpies estan subjectes a l’IVA vigent (en queden exclosos
els centres, departaments i serveis de la URV).
*** Mentre duri l’alerta sanitària, els membres de la comunitat universitària, els Iubilo, els Alumni
i els Amics i amigues poden sol·licitar còpies de capítols de llibre i articles de revista en paper que
es trobin disponibles als CRAI i s’enviaran les còpies escanejades per correu electrònic. Per donar
compliment a la legislació vigent, només es podrà escanejar el 10% d’un llibre o revista, amb
finalitats docents i de recerca. Aquest servei durant aquest temps serà gratuït.

