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Article 1: Objectiu 

El servei de préstec i reserves té com a finalitat facilitar als usuaris de la Biblioteca la possibilitat 

de poder treballar de forma individual o amb grup amb les eines i equipament informàtic que 

requereixin. 

 

Article 2: Usuaris del servei 

Podran tenir la condició d’usuari del servei de préstec d’ordinadors portàtils el personal adscrit al 

Departament de Salut i al Servei Català de la Salut, serveis centrals, territorials, empreses 

públiques i organismes autònoms. 

 

Article 3: Condicions per a la utilització del servei 

3.1. Els usuaris hauran de sol·licitar la inscripció en el servei de préstec d’ordinadors portàtils al 

taulell d’atenció a l’usuari de la Biblioteca. Per fer-ho, hauran d’acreditar-se mitjançant la 

presentació de la targeta identificativa del Departament de Salut o del Servei Català de la Salut i 

omplir un imprès de sol·licitud acceptant les normes d’ús del servei.  

La inscripció en el servei de préstec d’ordinadors portàtils té una validesa d’un any. Una vegada 

finalitzat aquest període, els usuaris que vulguin continuar utilitzant aquest servei hauran de 

sol·licitar novament la inscripció. 
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3.2. Els usuaris tindran dret al préstec d’ordinadors portàtils mentre no es trobin bloquejats per l’ 

incompliment de les condicions de préstec de portàtils. 

3.3. El lliurament i la devolució de l’ordinador portàtil es farà sempre en el taulell de la Biblioteca. 

L’hora límit de devolució del portàtil serà 30 minuts abans del tancament de la Biblioteca. 

3.4. El servei de préstec estarà limitat per la disponibilitat d’ordinadors portàtils que hi hagi en 

cada moment. 

 

Article 4: Condicions del préstec 

4.1. L’ordinador portàtil deixat en préstec no podrà sortir de les instal·lacions de la Biblioteca.  

4.2. La durada de cada préstec serà d’un període màxim de cinc hores, ampliable a dues hores 

més si no hi ha cap reserva feta i es troba dins de l’horari d’obertura de la biblioteca. 

4.3. La Biblioteca facilitarà el servei de préstec d’ordinadors portàtils dins del seu horari d’atenció 

a l’usuari i finalitzarà 30 minuts abans del tancament de la Biblioteca. 

4.4. Es podran reservar els ordinadors portàtils amb cinc dies d’antelació  i pel mateix dia sempre 

que hi hagi possibilitat de poder efectuar-se el préstec i que hi hagi un marge de dues hores 

abans del tancament del servei. 

4.5. En el cas que un usuari detecti qualsevol desperfecte o problema en el funcionament de 

l’ordinador, tant pel que fa al maquinari com al programari instal·lat, haurà de comunicar-ho 

immediatament al personal de la Biblioteca. En el cas que el mal funcionament no hagi estat 

comunicat per a l’usuari que el tenia en préstec i es detecti un cop retornat el portàtil, aquest fet 

es considerarà com si s’haguessin ocasionat desperfectes en l’aparell prestat i s’aplicarà la 

penalització corresponent. 

4.6. L’usuari a qui es fa el préstec és, mentre duri aquest, la persona responsable de l’ordinador i 

de la seva custodia. 

4.7. Durant el període de préstec no es podrà modificar o manipular l’ordinador portàtil ni la 

configuració ni el contingut, i haurà de ser retornat en les mateixes condicions en què s’ha 

prestat. 

 

4.8. És responsabilitat de l’usuari extreure la informació que pugui elaborar mentre utilitzi 

l’ordinador portàtil, mitjançant dispositius d’emmagatzematge externs i compatibles amb 

l’ordinador portàtil i la seva configuració i no deixar-n’hi còpia. La Biblioteca del Departament no 
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es fa responsable de la pèrdua d’aquesta informació, tant si es produís durant la utilització de 

l’ordinador portàtil com després de retornar-lo, ni de la utilització que en pugessin fer altres 

usuaris, si fos el cas. 

 

Article 5: Retard en el retorn o desperfectes ocasionats als ordinadors portàtils 

Les penalitzacions que s’aplicaran en el cas de retard en el retorn de préstec o quan s’hagin 

ocasionat desperfectes als  ordinadors portàtils seran les següents: 

a. Retornar l’ordinador portàtil amb retard, durant el mateix dia que s’ha deixat en préstec, i fins 

a l’hora de finalització del servei: 

Suspensió del servei de préstec d’ordinadors portàtils durant set dies. 

b. Fer canvis en la configuració del programari: 

Suspensió del servei de préstec d’ordinadors portàtils durant set dies i advertiment sobre l’ús 

inadequat de l’aparell. 

c. Treure l’aparell de les instal·lacions de la Biblioteca: 

Suspensió del servei de préstec d’ordinadors portàtils durant sis mesos, i advertiment a 

l’usuari sobre l’ús inadequat de l’aparell. 

d. Ocasionar desperfecte en l’ordinador portàtil provocats per un mal ús: 

L’usuari, i subsidiàriament la unitat a on pertany, es farà responsable del desperfecte 

ocasionat i haurà d’assumir el cost de la reparació del dany produït en l’aparell i l’usuari 

quedarà suspès del servei de préstec d’ordinadors portàtils per un període de sis mesos. 

e. No retornar l’ordinador portàtil: 

L’usuari, i subsidiàriament la unitat on pertany, se’n farà responsable i haurà de reposar 

l’aparell per una altre de les mateixes característiques. L’usuari quedarà suspès del servei de 

préstec d’ordinadors portàtils mentre no es reposi l’aparell. A partir de la seva reposició, 

l’usuari quedarà suspès del servei per un període d’un any. 

 


