Regglament de préstec tecnològiic
* Incclou les moddificacions aprovades pper la Comiissió Generaal del Serveei de Bibliotteca
el 9 dde maig dell 2007.

Introoducció
Els eequips objeccte de présteec són excluusivament per
p a ús i fin
nalitats acaddèmiques
lligaddes a activittats d'aprenentatge, doccència i recerca.
1. Ussuaris
Són uusuaris d'aqquest servei tota la com
munitat universitària i alltres usuariss autoritzatss.
2. Prréstec
Condicions i caracteríístiques gen
nerals
2.1 C
- Perr sol·licitar el servei, ells usuaris s''hauran d'id
dentificar am
mb el carnet
et de la UdL
L o, si
s'escau, amb alggun altre doccument d'iddentitat al taaulell de la biblioteca.
b
- Perr aconseguirr l'autoritzacció els usuaaris hauran de
d llegir, em
mplenar i siggnar el form
mulari
de prréstec que a tal efecte els
e serà lliurrat a la biblioteca. En aquest
a
form
mulari s'inforrmarà
de lees normes i condicion
ns del présttec del portàtil i de lees memòriees USB i de
d les
sanciions en caas d'incomp
pliment. Laa validesa d'aquesta autoritzacióó serà d'un
n any
acadèèmic.
- Es prestarà unna bossa am
mb el contiingut següeent: l'ordinaador portàtiil, fil de co
orrent,
carreegador i ratoolí.
- Elss usuaris que tinguin do
ocuments enn préstec qu
ue hagin superat el term
mini estableert no
d
serrvei d'ordinnador portàttil o memòrria USB finns a haver fet la
podraan gaudir d'aquest
devoolució dels documents.
d
2.2 P
Període del préstec
- El pperíode de préstec
p
delss ordinadorss portàtils seerà de 4 horres com a m
màxim dins de
d les
instaal·lacions deel campus on
o s'ubica lla bibliotecca que fa ell préstec. E
En qualsevo
ol cas,
s'hauuran de retorrnar una hora abans deel tancamentt de la biblioteca.
- El pperíode de préstec
p
de lees memòriees USB seràà de 24 hores.
- El període de préstec deels PC-Karss no superaarà en cap cas
c el tempps diari quee duri
l'actiivitat acadèm
mica.

2.3 R
Reserves i renovacions
r
s
- Elss ordinadorrs portàtils i les memòòries USB no es pod
dran reservaar prèviameent ni
tamppoc renovar.. En cas quee no hi hagii cap equip disponible
d
es
e farà una lllista d'espeera.

PC-Kars prrèviament amb quatre ddies d'antelació i
- El pprofessorat haurà de reeservar els P
el caap o la cap de la biblioteca conteestarà en un
n màxim dee 48 hores pper indicar si és
possiible la utilittzació de l'equipament.
- El préstec dells PC-Kars no superaarà en cap cas el temps diari quue duri l'acttivitat
acadèèmica.
2.4 D
Devolucionss
- Els ordinadorss portàtils ess retornarann amb tots els
e componeents que hann estat presttats al
tauleell de préstec de la bibliioteca.
- El ppersonal de la bibliotecca comprovaarà que es trobin
t
en perfectes conddicions.
3. Coondicions d'ús
d
3.1 O
Ordinadorss portàtils i memòries USB
- La utilització dels ordinaadors portààtils es pod
drà realitzar només dinns els espaiis del
camppus de la bibblioteca quee fa el présttec.
- Elss ordinadorrs portàtils es prestaraan en perfeectes condicions d'ús i funcionam
ment,
confi
figurats i am
mb la bateriaa carregada.
- Junntament am
mb l'ordinador portàtil es lliurarà a l'usuari un
u fullet am
mb instrucciions i
recom
manacions d'ús.
d
- Si ll'usuari deteecta qualsev
vol mal funccionament de
d maquinaari o de proggramari ho haurà
de coomunicar all personal de
d la bibliotteca i haurà d'emplenarr un full d'inncidències que
q li
serà lliurat al taaulell de prééstec. En caas que es deetectés un mal
m funcionnament un cop
c el
portààtil ha estat retornat i no
n se n'haguués dit res, es tractarà com un maal ús i s'apliicaran
les m
mesures discciplinàries i legals oporrtunes.
- Es rrecomana utilitzar
u
mem
mòries USB
B externes per tal de traansportar less dades.
- L'oordinador poortàtil es reiiniciarà dessprés de cad
da préstec. L'SBD
L
no ees fa respon
nsable
de laa pèrdua d'iinformació ni de l'ús pposterior dee la informaació que coontinguin tan
nt els
ordinnadors portààtils com less memòriess USB.
3.2 P
PC-Kars
- Ocaasionalmennt, els professsors de la UdL poden
n sol·licitar el préstec ddel PC-Kar per a
usos docents. La
L petició s'h
haurà de foormular amb
b quatre diees d'antelacció i el cap de la
bibliooteca conteestarà en un màxim de 448 hores peer indicar si és possiblee la utilitzacció de
l'equuipament.
4. Reesponsabiliitats dels ussuaris
- L'úús d'aquestts serveis és personaal i intran
nsferible, i l'usuari sool·licitant és el
respoonsable de la
l custòdia i bon ús dells equips.
- L'uusuari no poodrà manipu
ular ni el prrogramari ni
n el maquin
nari instal·laat als ordin
nadors
portààtils.
- Elss ordinadorss portàtils es
e retornarann amb les mateixes
m
condicions am
mb què han
n estat
presttats a l'usuarri.
- El m
mal ús del servei
s
podràà suposar laa pèrdua dee les condiciions d'usuarri de l'SBD, amb
l'adoopció de les mesures dissciplinàries i legals opo
ortunes.

5. Rèègim sancioonador
5.1 T
Tipus d'infrraccions: llleus, greus i molt greu
us
5.1.11 Lleus:
- Torrnar amb rettard l'ordinaador portàtil, el PC-Kar i/o la mem
mòria USB.
- Rettornar l'ordiinador portààtil amb cannvis en la co
onfiguració del program
mari.
- Treeure l'ordinaador portàtill de la zona autoritzadaa per al seu ús.
- Altrres que la Comissió
C
Geeneral del S
Servei de Biblioteca con
nsideri com
m a causa
suficcient.
5.1.22 Greus:
- Ocaasionar despperfectes caausats pel m
mal ús de l'orrdinador po
ortàtil, PC-K
Kar i/o mem
mòria
USB
B.
- Altrres que la Comissió
C
Geeneral del S
Servei de Biblioteca con
nsideri com
m a causa
suficcient.
5.1.33. Molt greu
us:
- No retornar l'oordinador po
ortàtil, PC-K
Kar i/o mem
mòria USB.
- Altrres que la Comissió
C
Geeneral del S
Servei de Biblioteca con
nsideri com
m a causa
suficcient.
5.2 S
Sancions ap
plicables
- Sannció per a les
l faltes lleeus: la susppensió del privilegi
p
de treure ordiinadors porrtàtils,
PC-K
Kars i/o mem
mòries USB
B en préstecc durant un període
p
mín
nim de 10 ddies (si l'usu
uari és
reinccident, la seegona vegaada s'ampliaarà el termiini a un mees, i la terccera s'aplicaarà la
sanciió per falta greu).
- Sannció per a lees faltes greeus: la retiraada del priviilegi de treu
ure ordinadoors portàtilss, PCKars i/o memòriies USB en préstec sotaa cap conceepte durant l'any
l
acadèm
mic.
- Sannció per a les faltes molt
m greus: la reposiciió d'un ord
dinador porttàtil, PC-Kar i/o
mem
mòria USB de
d les mateeixes caractterístiques (en
( el defecte d'això, s'haurà d'ab
bonar
dins del curs acadèmic vigeent el valorr de l'ordinaador portàtill, PC-Kar i//o memòria USB
no reetornat).

