
SERVEI DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS. NORMATIVES 

1- Fotocòpia o reproducció digital de documents de la BPEB: 

 

 Adreçat a tots els usuaris de la BPEB i usuaris externs. 

 Reproducció d’articles de revistes o capítols de llibres. 

 Es podran reproduir per aquest mitjà, en general, qualsevol dels documents bibliogràfics, si les 

seves característiques físiques i de conservació ho permeten. 

 La Biblioteca us recorda que les reproduccions que realitzeu estan subjectes a la Llei de 

Propietat Intel·lectual espanyola. 

 

Important: els documents anteriors a 1915 seran reproduïts pel personal de la BPEB. 

AUTOSERVEI: 

 La BPEB disposa d’una sala equipada amb una fotocopiadora a la disposició dels seus usuaris. 

 Adquiriu les targetes de fotocòpies al taulell de la Biblioteca. 

PER ENCÀRREC: 

 Lliurament a la pròpia Biblioteca o per correu electrònic. 

 Pagament a la pròpia Biblioteca o transferència al compte corrent de La Caixa:  

ES25 2100 3291 9922 0014 7104. 

 El termini de lliurament està condicionat al número de comandes. 

2- Fotocòpia o reproducció digital de documents de la Universitat Ramon Llull (URL): 

 Adreçat als estudiants, professorat, i PAS de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la 

Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’ISCREB i de la URL. 

 Reproducció d’articles de revista o capítols de llibres. 

 Lliurament per correu electrònic. 

 Servei gratuït. 

3- Fotocòpia o reproducció digital de documents d’altres universitats catalanes (PUC): 

 

 Adreçat all estudiants de doctorat, professorat i PAS de la Universitat Ramon Llull. 

 Reproducció d’articles de revista o capítols de llibres. 

 Lliurament per correu electrònic. 

 Pagament a la pròpia Biblioteca o transferència al compte corrent de La Caixa:  

ES25 2100 3291 9922 0014 7104 

 Tarifes: 0’12 € per pàgina. 

Important: contacteu amb la vostra biblioteca abans d’utilitzar aquest servei per primer cop. 

4- Fotocòpia o reproducció digital de documents d’altres biblioteques: 

 Adreçat a usuaris de la Facultat de Teologia de Catalunya, Facultat de Filosofia de 

Catalunya, ISCREB i usuaris externs amb carnet de la BPEB. 

 Reproducció d’articles de revista o capítols de llibres. 

 Lliurament a la pròpia Biblioteca per correu electrònic. 

 Pagament a la pròpia Biblioteca o transferència al compte corrent de La Caixa:  

ES25 2100 3291 9922 0014 7104 
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