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Pàg. 1 

 

 
SERVEI DE PRÉSTEC D’ORDINADORS PORTÀTILS 

 

NORMATIVA 
 
 
 
La Biblioteca Pública de Tarragona posa a disposició dels seus usuaris el 
servei de préstec d’ordinadors portàtils. Aquest servei és gratuït i té com a 
objectiu facilitar l’ús dels ordinadors portàtils per a finalitats d’investigació, 
recerca de feina i aprenentatge.   
 
El Servei es composa de 10 ordinadors portàtils equipats amb programes 
d’ofimàtica i amb accés a Internet a través de la nostra xarxa Wi-fi i el seu ús es 
restringeix al recinte de la biblioteca. 
 
1. Qui pot accedir al servei 
 
Pot utilitzar aquest servei qualsevol persona major d’edat que s’acrediti amb el 
DNI, NIE passaport o permís de residència i entregui el carnet de la Biblioteca. 
 
2. Condicions d’ús 
 
 

• El portàtil només podrà ser utilitzat a les instal·lacions de la Biblioteca. 
 

• Per sol·licitar el préstec cal acreditar-se amb el DNI, NIE, passaport o  permís 
de residència i lliurar el carnet de la Biblioteca al taulell d’Informació 2 de 
Planta Primera.  

 
• L’ordinador s’acompanya d’una maleta amb cable de corrent,  carregador i 

ratolí. S’entregarà en perfectes condicions i es revisarà en el moment del 
retorn. 

 
• El període de préstec del portàtil serà per un màxim de 2 hores, sense pròrroga 

de temps. En tots els casos cal retornar-lo 15 minuts abans del tancament de la 
Biblioteca.  

 
• Si l’usuari detecta qualsevol anomalia o mal funcionament del portàtil ho haurà 

de comunicar al personal de la Biblioteca;  en cas contrari s’entendrà com un 
mal ús per part de l’usuari 

 
• En cas que l’usuari tingui bloquejat l’ús del préstec no podrà fer ús d’aquest 

servei. 
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Pàg. 2 

 

 
 
 
3. 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 cas de pèrdua o desperfecte en el portàtil o en algun dels seus accessoris 

l’usuari és el responsable de la seva reposició. 
 

• L’usuari no pot manipular el maquinari ni el programari de l’ordinador i ha de 
retornar el portàtil en les mateixes condicions en què se li ha prestat. Queda 
totalment prohibit instal·lar programari. 

 
• 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. 

 
• L’usuari ha de respectar les normatives en matèria de propietat intel·lectual.  

 
• Qualsevol incompliment en l’ús del servei, com retornar-lo en retard de forma 

reiterada o fora del lloc de devolució,  serà sancionat amb l’exclusió del servei 
(temporal o definitiva) 

 
• Pels altres aspectes l’ús dels ordinadors portàtils es regeixen per la mateixa 

normativa que la Biblioteca té per al Servei d’Accés a Internet i al de WI-FI. 
 
 
4. Gravació de documents 
L’usuari té la possibilitat de guardar informació mitjançant dispositius de memòria USB 
(llapis òptic, aparells MP3...) 
 
La Biblioteca no es fa responsable d’allò que es gravi en els dispositius de memòria ni 
de la pèrdua d’informació que es pogués produir.  
 
5. No es disposa de Servei d’Impressions 
 
6. Programari bàsic inclòs al portàtil 

• Sistema operatiu: Microsoft Windows 8.1 Pro 
• Microsoft Office 2016 
• Acrobat Reader 
• Navegadors: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 
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