
CENTRE DE RECURSOS PER A L’APRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ 

Tarifes del servei de préstec interbibliotecari i obtenció de documents (PI/SOD) 2023 

OBTENCIÓ DE DOCUMENTS 

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA, IUBILO, ALUMNI, AMICS I AMIGUES, CENTRES ADSCRITS I 
MEMBRES DELS COL·LECTIUS, INSTITUCIONS I ENTITATS QUE ACORDI LA URV 

Nivell 
en funció del cost 

PRÉSTEC CÒPIES* 

1 Gratuït Gratuït 

2 9 € (per volum) 

0,15 € (per pàgina) 
Fons de la UB i Biblioteca de Catalunya 

6 € (per article fins a 40 pàgines) 
1 € addicional (per cada bloc de 10 pàgines) 

3 16 € - 35 € (per volum) 7 € - 15 € (per article) 

ALTRES DOCUMENTS (tesis, normes, patents...)* 

S’aplica un recàrrec del 15% al cost del subministrador 
* L’obtenció de còpies i altres documents estan subjectes a l’IVA vigent (en queden exclosos els centres,

departaments i serveis de la URV).

EMPRESES I USUARIS EXTERNS 

Nivell 
en funció del cost 

PRÉSTEC CÒPIES** 

2 14 € (per volum) 
9 € (per article fins a 40 pàgines) 

1 € addicional (per cada bloc de 10 pàgines) 

3 20 € - 45 € (per volum) 10 € - 20 € (per article) 

ALTRES DOCUMENTS (tesis, normes, patents...)** 

S’aplica un recàrrec del 35% al cost del subministrador 
** L’obtenció de còpies i altres documents estan subjectes a l’IVA vigent.

SUBMINISTRAMENT DE DOCUMENTS 

FONS URV 
PRÉSTEC CÒPIES*** 

A biblioteques membres i 
associades del CSUC  
(Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya) 

Gratuït 

Gratuït   
(centres que subscriuen l’acord AIA1) 

0,12 € (per pàgina)  
 (centres que no subscriuen l’acord AIA1) 

A biblioteques REBIUN i 
altres biblioteques 

espanyoles  
8 € (per volum) 

Gratuït (biblioteques adherides a 
l’acord ICAC2 i altres3) 

3,30 € (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) 

*** El subministrament de còpies estan subjectes a l’IVA vigent. 
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1 AIA: Acord d’Intercanvi d’Articles (CSUC) 
2 ICAC: intercanvi compensat d’articles científics (REBIUN) 
3 Altres: acord de gratuïtat que es formalitzi amb institucions interessades 
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