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La BPT posa a disposició dels seus usuaris el Servei de Préstec de Tauletes dins les 
instal·lacions de la Biblioteca. 
Aquest servei és gratuït i té com a principal objectiu facilitar l’accés a Internet per a 
finalitats d’investigació, recerca de feina i aprenentatge, així com per facilitar els 
tràmits entre els ciutadans i l’administració.  
El servei es composa de 10 tauletes amb accés a Internet a través de la nostra xarxa 

WI-FI i el seu ús es restringeix al recinte de la BPT. 
 

1. Qui pot accedir al servei 
 

Qualsevol persona major d’edat que s’acrediti amb el DNI, NIE, passaport o permís de 
residència i presenti el carnet de la biblioteca (qualsevol de la Xarxa de Lectura Pública 
de Catalunya) per tal de poder fer el préstec de la tauleta. 
En cas que l’usuari tingui el carnet d’usuari bloquejat no podrà fer ús d’aquest servei. 
Només es podrà prestar una tauleta per carnet. 
 

2. Condicions d’ús 
 

• La tauleta només podrà ser utilitzada a les instal·lacions de la BPT. 
• La tauleta es prestarà en perfectes condicions i es revisarà en el moment del 

retorn. Va acompanyada d’una funda. 
• Es restringeix l’accés a pàgines de contingut ofensiu, violent, pornogràfic... o 

que pugui ferir la sensibilitat de les persones que comparteixen els espais de la 
BPT  

• Si l’usuari detecta qualsevol anomalia o mal funcionament de la tauleta ho 
haurà de comunicar al personal de la biblioteca; en cas contrari, s’entendrà com 
un mal ús per part del mateix usuari. 

• Qualsevol accés a pàgines o serveis en el que sigui necessari un usuari i una 
contrasenya (correu electrònic, Facebook, Twitter, etc...) s’haurà de realitzar a 
través dels navegadors d’Internet, i no des de les aplicacions. 

• L’usuari  no podrà manipular ni modificar les aplicacions i els components del 
dispositiu prestat. Cal retornar els dispositius tal com la Biblioteca l’ha prestat. 

 

SERVEI DE PRÉSTEC DE TAULETES TÀCTILS 
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3. Durada del servei 
 

El període de préstec de la tauleta serà per un màxim de 2 hores, sense pròrroga de 
temps. En tots els casos cal retornar-la 15 minuts abans del tancament de la 
Biblioteca. 
 

4. Responsabilitat dels usuaris 
 

• L’ús del servei és personal i intransferible i l’usuari és el responsable final de 
qualsevol ús incorrecte i qualsevol desperfecte. 

• És responsabilitat de l’usuari tancar correctament els comptes personals oberts 
durant la sessió (correu electrònic, xarxes socials, etc...) en garantia de la seva 
seguretat. La Biblioteca no se’n fa responsable. 

• En cas de pèrdua o desperfecte de la tauleta l’usuari és el responsable de 
reposar el mateix material, o un model similar, establert per la Biblioteca.  

• L’usuari ha de respectar les normatives en matèria de propietat intel·lectual. 
• Qualsevol incompliment en l’ús del servei, com el retorn en retard de forma 

reiterada, serà sancionat amb l’exclusió del servei (temporal o definitiva). 
• Pels altres aspectes l’ús de les tauletes es regeix per la mateixa normativa que 

la Biblioteca té per al Servei d’Accés a Internet, al de WI-FI i al d’Ofimàtica. 
 

5. Gravació de documents 
 

L’usuari té la possibilitat de guardar informació al núvol, si disposa d’un compte propi 
(Dropbox, Google Drive, Box, etc...), i també mitjançant dispositius de memòria USB. 
En cas de necessitar un USB i/o el cable pertinent per guardar la informació, el podeu 
demanar al taulell d’informació número 2 (de la Planta Primera). 
La BPT no es fa responsable d’allò que es gravi en els dispositius de memòria ni de la 
pèrdua d’informació que es pogués produir.  
 

6. No es disposa de servei d’impressions 
 

7. Devolució 
L’usuari haurà de retornar la tauleta engegada al personal de la Biblioteca qui 
procedirà a revisar-ne el seu estat, i esborrar l’historial de navegació.  
La devolució es farà, com a màxim, 15 minuts abans del tancament de la biblioteca. 
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