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NORMATIVES QUE AFECTEN A la UNITAT D'ACCÉS Al DOCUMENT 
DE LA BUA (Biblioteca de la Universitat d'Alacant) 

 
 
 
La Unitat d'Accés al Document pertanyent al SIBID de la Universitat d'Alacant es va crear 
amb la finalitat de proporcionar accés als fons bibliogràfics que no estan localitzats en el 
Servei de Biblioteques de la Universitat d'Alacant, per a facilitar la labor de docència, 
recerca i estudi a tota la comunitat universitària. 
També compleix la funció d'atenció de sol·licituds d'altres biblioteques espanyoles i 
estrangeres que tenen interès en la consulta dels nostres fons. 
 
Com es dedueix de la memòria del Servei d'Informació Bibliogràfica i Documental de la 
Universitat d'Alacant pertanyent als anys 2001/2002, s'han dut a terme un total de 7.732 
gestions de préstec interbibliotecari, de les quals, 5.032 han sigut documents sol·licitats a 
altres biblioteques i 2.700 les peticions que ens han arribat d'altres centres. S'observa, a 
més, segons els gràfics comparatius d'aquesta Memòria que és un servei en continu auge 
des de la seua engegada, la qual cosa demostra l'interès de la comunitat universitària i el 
bon funcionament del mateix. 
 
Quant a la proporció entre documentació sol·licitada i servida, es dedueix que seguim sent 
un centre peticionari, amb un percentatge del 67% de documents sol·licitats enfront d'un 
33% de documents servits. No obstant açò, al llarg dels últims anys s'ha observat un 
augment constant de les peticions rebudes. L'increment 
més significatiu es produeix en els articles servits a altres universitats o centres 
espanyols. Les raons que han provocat aquest augment semblen ser la disponibilitat 
d'una àmplia col·lecció de revistes a text complet i la subjecció a les normes i pautes 
establides per REBIUN, que han redundat en un servei ràpid i eficaç, factor molt valorat 
pels sol·licitants d'aquest servei. 
 
Tots els processos i funcions de la Unitat d'Accés al Document, es realitzen sobre la base 
d'una normativa nacional i internacional, normativa a la qual la Unitat, ha d'adherir-se en el 
compliment de les seues funcions. 
 
 
1. Normativa referent a la consulta de llibres ingressats en la Universitat d'Alacant 
procedents de Préstec Interbibliotecari 
 
Acord entre les biblioteques universitàries i científiques espanyoles en matèria de préstec 
interbibliotecari 
http://www.crue.org/web-rebiun/acuerdoprestamo.html 
 
La biblioteca peticionària es compromet a retornar els documents en el termini de temps 
que marque la biblioteca proveïdora. Si és necessària una pròrroga, aquesta ha de ser 
comunicada amb suficient antelació.%o201D 
La biblioteca peticionària ha de controlar en tot moment aquells documents que han de 
ser retornats a la biblioteca proveïdora. Aquests documents no poden eixir de la biblioteca 
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en cap concepte. A més, la biblioteca proveïdora ha de respondre immediatament a les 
preguntes que li formule la biblioteca prestatària sobre la informació continguda en ells. 
Els documents reclamats per la biblioteca proveïdora han de ser retornats sense demora, 
encara que el termini establit per a la devolució no s'haja extingit.%o201D 
 
 
Normativa de préstec interbibliotecari de la Library of Congress. 
http://www.loc.gov/rr/loan/ 
 
La Biblioteca del Congrés presta llibres a altres biblioteques amb la condició que siguen 
utilitzats dins de la biblioteca peticionària. Aquesta política pretén protegir a la biblioteca 
peticionària de les negligències d'un usuari, ja que un sol llibre retornat fora de termini pot 
suspendre tots els préstecs a una institució. 
Aquesta normativa, encara que significativa per ser d'una biblioteca emblemàtica a nivell 
internacional, es compleix en totes les biblioteques que subministren documents en 
préstec interbibliotecari i així ho demostren les atencions que referent a açò es reben 
juntament amb els llibres procedents d'altres biblioteques. 
 
La filosofia d'aquesta normativa pretén: 
La salvaguarda de fons valuosos en la biblioteca peticionària. Els Serveis d'Accés al 
Document proporcionen la consulta de llibres normalment fora dels canals habituals de 
compra i la biblioteca peticionària és totalment responsable d'ells durant el període 
d'estada en ella. La pèrdua o deterioració d'aquests fons comporten en la majoria dels 
casos la seua reposició, la qual cosa és molt complicat amb aquest tipus d'obres. 
 
Compliment dels terminis de devolució establits per norma de la biblioteca proveïdora i 
petició de prorroga dels mateixos si és necessari. En el cas d'algunes biblioteques 
estrangeres, la demora en la devolució dels llibres implica una penalització econòmica. 
 
 
2. Normativa d'ús dels fons bibliogràfics i documentals de la UA 
 
El SIBID de la Universitat d'Alacant, en compliment de la seua funció de custòdia i difusió 
del material bibliogràfic, de manera que es compatibilice el desenvolupament de la funció 
docent i investigadora que és pròpia dels Departaments amb la utilització del mateix per 
tota la Comunitat Universitària i la Societat, estableix una norma d'ús dels fons 
bibliogràfics. 
Referent als Dipòsits Departamentals, aquesta normativa estableix clarament: %o201CEn 
qualsevol cas, el responsable del departament haurà d'atendre les sol·licituds del 
bibliotecari del centre pel que fa a les reserves efectuades i a les peticions de préstec 
interbibliotecari%o201D. 
La mateixa normativa és aplicable a qualsevol document que estiga prestat a un membre 
de la comunitat universitària i siga sol·licitat a través de Préstec Interbibliotecari per 
qualsevol altra biblioteca espanyola o estrangera. 
En virtut dels acords anteriorment nomenats de REBIUN, les biblioteques es 
comprometen a acceptar totes les sol·licituds que reba per escrit i a enviar la 
documentació sol·licitada en uns terminis de temps establits. 
Aquests acords estan basats en principis de reciprocitat, principi que la Universitat 
d'Alacant ha de complir, ja que tota la comunitat universitàries es està veient beneficiada 
pel servei que ens presten les biblioteques a les quals els sol·licita els documents. 
 
3. Normativa quant a l'elaboració de fotocòpies dels llibres ingressats en la UA per 
Préstec Interbibliotecari. 
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El Servei d'Accés al Document, està fonamentalment orientat a aconseguir aquells 
materials que es troben fóra dels canals habituals de compra. És a dir, subministra de 
forma prioritària aquells documents fora de venda, descatalogats o esgotats i 
reproduccions de documents d'arxiu, obres antigues, articles de revistes, actes i 
ponències de Congressos i Seminaris, etc. 
Per norma general, i com es dedueix dels anteriorment dit, qualsevol llibre sol·licitat i que 
es trobe a la venda, serà desestimat per part de la Unitat d'Accés al Document, informant 
al peticionari de tal fet. Tan sols la British Library ofereix llibres en venda a través del seu 
Servei d'Accés al Document i els preus d'aquest servei són elevats. 
Seria recomanable que els llibres que resulten d'interès i que es troben en els canals 
habituals de compra, s'incorporaren a la col·lecció bibliogràfica de la Universitat d'Alacant 
de forma permanent a través de la seua adquisició, igual que ho fan altres biblioteques 
universitàries espanyoles o estrangeres que posseeixen aquest fons. D'aquesta forma, 
s'enriquirien els nostres fons bibliogràfics ja que la Universitat d'Alacant, a l'ésser de 
creació més recent, no compta amb fons bibliogràfics tan rics o voluminosos com altres 
Universitats que ofereixen aquest tipus de serveis. 
Quant a la reprografia de les obres ingressades per Préstec Interbibliotecari, les 
reproduccions d'articles o documents parcials passaran a ser propietat de l'usuari, mentre 
que les reproduccions que se subministren d'obres senceres haurien de formar part del 
fons bibliogràfic de la biblioteca i l'usuari disposarà de les mateixes per a la seua consulta 
en sala. 
La reprografia i ús de reproduccions de documents serà únicament de caràcter personal i 
amb finalitats d'estudi i recerca. L'usuari és responsable de complir l'estipulat en la 
legislació de propietat intel·lectual sobre el dret a la còpia privada. 


