
Qui pot accedir al servei 
 

Per agafar en préstec una lupa electrònica portàtil, o bé utilitzar la telelupa, cal que us 
adreceu a l’Hemeroteca situada a la planta baixa. 
 
Pot accedir al servei qualsevol persona que s’acrediti amb el DNI, NIE, passaport o per-
mís de residència i presenti el carnet de la biblioteca (qualsevol de la Xarxa de Lectura 
Pública de Catalunya). Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult. 
 

CONDICIONS D’ÚS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Durada del servei 
 

El període d’ús de les lupes serà d’1 hora amb possibilitat de pròrroga segons la dema-
nada que hi hagi d’aquest servei. 

 

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. En aquest cas, caldrà que l’usuari reposi el ma-

teix material, o un model similar, establert per la Biblioteca. 

NORMATIVA D’ÚS DE LES LUPES A LA BPT 
La BPT posa a disposició dels seus usuaris el servei de préstec de LUPES dins les ins-
tal·lacions de la Biblioteca. 
 

Aquest servei és gratuït i té com a principal objectiu facilitar la lectura dels materi-
als de la Biblioteca a tots aquells usuaris i usuàries amb dificultats de visió. 
 

El servei es composa de 2 lupes electròniques portàtils amb veu i d’1 telelupa i el seu 
ús es restringeix al recinte de la BPT. 

 Les lupes només es podran utilitzar a les instal·lacions de la BPT. 

 Les lupes electròniques es prestaran en perfectes condicions i es revisaran 

en el moment del retorn. 

 Si l’usuari detecta qualsevol anomalia o mal funcionament de les lupes ho 

haurà de comunicar al personal de la biblioteca; en cas contrari, s’entendrà 

com un mal ús per part del mateix usuari. 

 Cal retornar els dispositius tal com la Biblioteca els ha prestat. 
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