
 

 

 

Biblioteca de Ciències Socials, 
normes d’ús de les sales de treball de la planta -1 

 
 
La Biblioteca disposa de 3 sales de treball per a grups a la planta -1. 
 

Horari: 
Dies laborables: préstec de 4 hores des de les 9 a les 20.30 h. 
Durant el mes de juliol i períodes de serveis mínims l’horari pot variar. 
 

Tipologia de les sales: 
1 sala per a grups de 3/4 persones 
2 sala per a grups de 4/8 persones 
Es podrà deixar la sala de grup 4/8 persones a grups de menys de 4 quan la sala de grup 3/4 estigui 
ocupada. 
 

Usuaris: 
Usuari UAB amb dret a préstec. 
 

Condicions d’ús:   
Condicions generals  
 

 L’usuari es fa responsable de conservar les sales de treball en bon estat, sense canviar ni afegir 
mobiliari. 

 S’ha de moderar el to de veu per no molestar les altres sales d’estudi o treball. 
 No està permès fumar, menjar ni beure. 
 Els telèfons mòbils han d’estar silenciats. 
 La Biblioteca no es fa responsable de la pèrdua dels documents o d’altres objectes deixats dins les 

sales de treball durant el seu ús.  
 La sala de treball és responsabilitat de l’usuari mentre la tingui i l’haurà de deixar tancada quan 

s’absenti. 
 En cas de pèrdua de la clau l’usuari ha de pagar el cost de la còpia i del clauer. 

 

Condicions generals de préstec  
 

 Cal ser usuari UAB amb dret a préstec. 
 No es poden prestar si es té el carnet UAB bloquejat o amb documents amb data de devolució 

vençuda. 
 En cas de retard en la devolució de la clau s’aplicaran les sancions de préstec establertes pel Servei 

de Biblioteques. 
 No es poden reservar. 
 Per utilitzar les sales de treball de la planta -1 cal sol·licitar el préstec en el taulell  del Servei de 

Logística i Punt d’Informació (Consergeria, planta 0) on s’entregarà la clau per obrir-la. La durada 
del préstec és de 4 hores i el darrer préstec és fins a les 20.30 h del mateix dia, hora en què les 
claus han d’haver estat retornades i el préstec finalitzat.  
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Condicions específiques 
 
Les sales de treball de la planta -1 podran quedar tancades si dificulten el desenvolupament normal 
d’activitats docents o formatives mentre durin aquestes. 
 
 
Normativa aprovada per la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca de Ciències Socials el 15 de setembre 
de 2011. L’incompliment de la Normativa pot ser motiu de suspensió del dret d’utilitzar les sales de treball a 
més de les sancions que es determinen pels incompliments en el Servei de Préstec. 
 

Biblioteca de Ciències Socials 
www.uab.cat/biblioteques/socials 
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