
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS  

Com es pot sol·licitar el servei de préstec? 

Es pot fer de manera presencial o reservar online a traves del catàleg bibliogràfic. Un 

cop encarregat l’exemplar, s’ha d’anar a recollir-lo a la seu qualsevol de les 

demarcacions del Col·legi (fent-se càrrec de la despesa d'enviament i retorn quan el 

document no es trobi a la demarcació en concret).  

Quants dies podré tenir el llibre a casa? 

Es podrà tenir durant 21 dies naturals. 

Es poden fer pròrrogues? De quants dies? 

Sí,  es pot fer una pròrroga de 21 dies naturals més. 

Quina penalització hi ha si el llibre no es retorna o es fa malbé?  

Per cada dia de retard en la devolució d’un llibre es bloquejarà el servei per un període 

de 2 dies. D’altra banda, si un document es perd o es deteriora, per tal de poder 

continuar gaudint del servei de préstec, els usuaris hauran de substituir el document 

perdut o deteriorat amb un altre exemplar del mateix, o hauran d’abonar el valor actual 

de mercat de l’obra perduda, en cas de no ser possible tal substitució. 

Es podran agafar tots els llibres del catàleg o alguns estan vetats? 
 

Aquests son els llibres que estan exclosos de préstec: 

● Les tesis doctorals de les Escoles de Periodisme i altres treballs acadèmics 

inèdits 

● Els fons històrics (anteriors a 1950) 

● Els llibres de referència i de consulta general (com ara enciclopèdies o 

diccionaris) 

● El fons UPIFC 

● L’últim número de les publicacions periòdiques actives. 

● La selecció que faci la biblioteca dels documents que presentin unes 

característiques especials, o no es trobin en les condicions físiques idònies, i 

per la qual cosa no sigui aconsellable el seu préstec. 

Quants llibres hi ha en total per sol·licitar en préstec? 

El Centre de Documentació Montserrat Roig disposa del voltant de 3.000 títols, la 

Biblioteca de Girona sobre 1.000 i la Biblioteca de Lleida 600 més. 

Es poden sol·licitar llibres en préstec que estiguin en les seus de les altres 

demarcacions?  
Sí, sempre que es faci càrrec el col·legiat de la despesa d'enviament i retorn  del 

document a la seu de la seva demarcació. 

  

Si hi ha un col·legiat, per exemple, de Lleida, que reserva pel catàleg bibliogràfic 

un llibre de préstec se li envia a la seu de la seva demarcació o l’ha d’anar a buscar 

en persona a Barcelona? 

Totes dues opcions son possibles. L'enviament a la demarcació comporta despeses 

d'enviament i retorn del document. 



Us recordem que els documents s'han de recollir in situ (només la reserva i renovació es 

poden fer pel catàleg en línia) i que son tres les biblioteques que s'obren al préstec: 

Barcelona, Girona i Lleida. 

Òbviament, si el col·legiat vol recollir el document a la seu a on és dipositat ho pot fer. 

Si ets d’una altra demarcació tens més dies de marge per tenir el llibre a casa? 

No, donat que el còmput de dies del préstec s'inicia en el moment que la demarcació on 

es recull el document activa el préstec. 

Hi ha un límit de llibres de préstec que es poden agafar en cada comanda? I un 

límit de llibres al mes o a l’any? 

Es poden tenir en préstec alhora un màxim de 5 documents (3 monografies o llibres i 2 

publicacions periòdiques o revistes) i en reserva, uns altres 5 documents més. No hi ha 

límit mensual o anyal.  

Com puc saber les últimes novetats? Quins hi ha actualment? 

A traves dels butlletins de novetats que es pengen al catàleg 

bibliogràfic http://documentacio.periodistes.org/ i difonem a traves de les xarxes 

socials. 

 

 


