
 

 

 

 

Normes d’ús dels ordinadors portàtils de les biblioteques de la UAB 
 
Aprovat per la Comissió d'Investigació en data 30 de setembre de 2009 
 
 
 
Article 1 - El servei de préstec d’ordinadors portàtils té com a objectiu facilitar als usuaris del 
Servei de Biblioteques l’ús d’ordinadors portàtils per a finalitats exclusivament acadèmiques i de 
recerca, dins el recinte de la biblioteca de la UAB. 

Article 2 - El servei de préstec d’ordinadors portàtils es realitzarà a les diferents biblioteques de la 
UAB i comportarà el lliurament, en règim de préstec i per un temps determinat, d’un ordinador 
portàtil en perfectes condicions d’ús i funcionament. 

Article 3 - El préstec de l’ordinador es farà per a un període màxim de quatre hores i sempre 
s’haurà de retornar al taulell de préstec de la biblioteca, dins el termini establert per a la devolució. 

Article 4 - Durant el període de préstec, l’usuari serà l’únic responsable de la custòdia i bon ús de 
l’ordinador portàtil i, per tant, no podrà manipular ni el maquinari ni el programari instal·lat, ni cedir 
l’ordinador a cap altre usuari del servei ni a cap altra tercera persona. 

Article 5 - L’ús de l’ordinador portàtil queda restringit al recinte de la biblioteca i és per a finalitats 
exclusivament acadèmiques i de recerca per la qual cosa resta terminantment prohibit treure’l del 
recinte de la biblioteca o destinar-lo a cap altra finalitat. 

Article 6 - Si l’usuari detecta qualsevol mal funcionament de maquinari o programari ho ha de 
comunicar immediatament al personal de la biblioteca. En cas que es detecti un mal funcionament 
un cop l’usuari hagi retornat el portàtil i no se n’hagi dit res, es tractarà com a un mal ús i 
s’aplicarà, si escau, l’article 9 d’aquesta normativa. 

Article 7 - En cas de retard en la devolució del portàtil s’aplicarà un dia de bloqueig en el servei de 
préstec per hora o fracció de retard. 

Article 8 - En cas que l’usuari tingui en préstec documents del Servei de Biblioteques amb data de 
devolució vençuda o un bloqueig no podrà fer ús del servei de préstec d’ordinadors portàtils. 

Article 9 - En cas de destrucció, deteriorament greu, pèrdua o robatori del portàtil es procedirà a la 
suspensió del dret de préstec fins que l’usuari l’hagi reposat per un altre de característiques 
similars o bé hagi abonat a la biblioteca corresponent l'import del seu valor en un termini màxim de 
30 dies, sense perjudici de l’obertura del corresponent expedient disciplinari, si escau. 

Article 10 - Per tot allò que no estigui expressament previst en aquesta normativa en relació amb 
les obligacions dels usuaris i incompliment de les condicions d’ús dels ordinadors portàtils, caldrà 
aplicar les disposicions del Reglament del Servei de Biblioteques. 

  



 

 
 

 

              *Fecha de expiración usuario (a omplir per la Biblioteca):  

 
Document d’acceptació de les normes d’ús dels ordinadors 
portàtils de les Biblioteques de la UAB 

 
Nom ........................... Cognoms ............................................................................, actuant en nom 
propi, amb DNI núm.   ......................,  
 
MANIFESTO:  
 
1. Que amb data d’avui sol·licito ser donat/ada d’alta en el servei de préstec d’ordinadors portàtils 

de les biblioteques del Servei de Biblioteques i, en conseqüència, constar com a usuari 
registrat en aquest servei.  

2. Que aquest acte em dóna dret a gaudir del servei de préstec de portàtils mentre duri la meva 
vinculació a la UAB. 

3.  Que el Servei de Biblioteques, a través de les seves biblioteques, es compromet a lliurar-me 
en règim de préstec un ordinador portàtil en perfectes condicions d’ús i funcionament. 

4.  Que accepto el compliment de les normes d’ús dels ordinadors portàtils de les biblioteques de 
la UAB, que es concreten a continuació:  
1.- El préstec de l’ordinador es farà per a un període màxim de quatre hores i sempre s’haurà 
de retornar al taulell de préstec de la biblioteca, dins el termini establert per a la devolució. 

2.- Durant el període de préstec, l’usuari serà l’únic responsable de la custòdia i bon ús de 
l’ordinador portàtil i, per tant, no podrà manipular ni el maquinari ni el programari instal·lat, ni 
cedir l’ordinador a cap altre usuari del servei ni a cap altra tercera persona. 

3.- L’ús de l’ordinador portàtil queda restringit al recinte de la biblioteca i és per a finalitats 
exclusivament acadèmiques i de recerca per la qual cosa resta terminantment prohibit treure’l 
del recinte de la biblioteca o destinar-lo a cap altra finalitat. 

4.- Si l’usuari detecta qualsevol mal funcionament de maquinari o programari ho ha de 
comunicar immediatament al personal de la biblioteca. En cas que es detecti un mal 
funcionament un cop l’usuari hagi retornat el portàtil i no se n’hagi dit res, es tractarà com a un 
mal ús i s’aplicarà, si escau, les mesures descrites en el punt 7. 

5.- En cas de retard en la devolució del portàtil s’aplicarà un dia de bloqueig en el servei de 
préstec per hora o fracció de retard. 

6.- En cas que l’usuari tingui en préstec documents del Servei de Biblioteques amb data de 
devolució vençuda o un bloqueig no podrà fer ús del servei de préstec d’ordinadors portàtils. 

7.- En cas de destrucció, deteriorament greu, pèrdua o robatori del portàtil es procedirà a la 
suspensió del dret de préstec fins que l’usuari l’hagi reposat per un altre de característiques 
similars o bé hagi abonat a la biblioteca corresponent l’import del seu valor en un termini 
màxim de 30 dies, sense perjudici de l’obertura del corresponent expedient disciplinari, si 
escau. 

8.- Per tot allò que no estigui expressament previst en la normativa en relació amb les 
obligacions dels usuaris i incompliment de les condicions d’ús dels ordinadors portàtils, caldrà 
aplicar les disposicions del Reglament del Servei de Biblioteques. 

I, en prova de conformitat, signo el present document.  
 
Signatura de l’usuari:       Data: 

 
 
 

Avís legal i Protecció de dades: De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades són tractades amb la finalitat d’atendre la vostra 
sol·licitud del servei que ofereixen les Biblioteques UAB esmentat en aquest formulari. El tractament de les vostres 
dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències 
personals, comportaments o actituds. Per a més informació sobre els vostres drets, consulteu el següent enllaç: 
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/proteccio-de-dades-1345773336645.html  

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/proteccio-de-dades-1345773336645.html

