
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 
Condicions d’ús del servei de préstec d’ordinadors portàtils 
 
El servei de préstec d’ordinadors portàtils es regeix pel Reglament de préstec del Servei 
de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya i per 
aquestes condicions d’ús.  
 
 
Objectius del préstec 
 
 Facilitar a l’estudiantat, al PDI i al PAS de la UPC i al PAS del Grup UPC (UPCnet,  

FPC i PMT) ordinadors portàtils en préstec per tal que puguin accedir a la informació i 
documentació electrònica i treballar de forma autònoma, potenciant l’aprenentatge 
semipresencial i l’accés als campus digitals de la UPC. 

 Renovar i substituir de forma progressiva part dels actuals PC de sobretaula de 
consulta al públic que ofereixen les biblioteques als usuaris per portàtils, aconseguint 
un increment d’ús i mobilitat. 

 Contribuir en el procés de transformació de les biblioteques en centres de recursos per 
a l’aprenentatge i la investigació (CRAI). 

 Recolzar a l’organització docent amb el préstec del carretó sencer (aula mòbil), ja 
que els espais es poden convertir en aules amb ordinadors. 

 
 
Usuaris 
 
Són usuaris d’aquest servei totes aquelles persones que s’identifiquen com a membres de 
la UPC o del Grup UPC (PAS de UPCnet, FPC i PMT). 
 
Els usuaris autoritzats tenen dret al servei mentre es manté la seva vinculació amb la 
UPC. 
 
 
Condicions generals del servei 
 
 El portàtil és responsabilitat de la persona que l’ha agafat en préstec.  
 Per motius de seguretat, és obligatori l’ús del cadenat.  
 L’ús dels ordinadors és per a finalitats exclusivament acadèmiques. 
 La biblioteca no es fa responsable dels arxius que s’hagin desat a l’ordinador. 
 Els ordinadors portàtils es presten en perfectes condicions d’ús i de funcionament. 
 Els usuaris que tenen materials en préstec i han superat el termini establert, no poden 

treure cap portàtil fins haver-los retornat. 
 En qualsevol cas, la biblioteca es reserva el dret de denegar el servei a un usuari quan 

ho cregui oportú. 
 Si l’usuari detecta qualsevol malfuncionament de maquinari o de programari ho ha de 

comunicar al personal de la biblioteca i ha d’omplir un full d’incidències que li serà 
lliurat al mostrador de préstec. Si es detecta un malfuncionament en el portàtil un cop 
s’ha retornat i no se n’ha informat, es tractarà com a un mal ús i s’aplicarà la sanció 
establerta. 



 
Condicions de préstec 
 
 Els usuaris s’han d’identificar amb el carnet de la UPC o, si s’escau, amb algun altre 

document d’identitat a qualsevol de les biblioteques de la UPC. 
 Els ordinadors portàtils es retiren i es tornen al taulell de préstec de la biblioteca. 
 Cada biblioteca determina el període de préstec, la zona d’ús dels ordinadors portàtils, 

i l’horari màxim de retorn abans del tancament de la biblioteca. 
 Ocasionalment, els professors de la UPC poden sol·licitar el préstec del carretó per a 

usos docents. La petició s’ha de formular amb una setmana d’antelació i el cap de la 
biblioteca contestarà en un màxim de 48 hores indicant si és possible la utilització de 
l’equipament. 

 
 
Incompliment de les condicions d’ús del servei  
 
Són motius de sanció: 
 Retornar el portàtil amb retard. 
 Fer canvis en la configuració del programari. 
 Ocasionar desperfectes deguts al mal ús del portàtil, malgrat que això no impedeix l’ús 

normal de l’ordinador. 
 Treure el portàtil de la zona autoritzada per al seu ús. 
 Ocasionar desperfectes greus que impedeixen l’ús normal de l’ordinador.  
 No retornar el portàtil. 
 
Les sancions aplicables són les següents: 
 Retornar el portàtil amb retard: per cada hora o fracció de retard, s’acumulen dos dies 

de suspensió. No retornar-lo dins l’horari d’obertura de la biblioteca acumula 10 dies 
més de suspensió.  

 Fer un mal ús i/o ocasionar desperfectes lleus al portàtil: s’acumulen fins a 30 dies de 
suspensió. 

 Ocasionar desperfectes greus al portàtil o no retornar-lo: restituir-lo per un de nou de 
característiques similars o, si no pot, ha d’abonar el valor del portàtil, que s’acorda per 
al curs acadèmic vigent. Fins que això no es compleix, l'usuari queda exclòs 
temporalment del servei de préstec.  

 No retorn: suposa l’exclusió permanent del servei de préstec fins que aquest es 
restitueix.  

 A aquestes suspensions es poden afegir les mesures administratives i legals que la 
UPC consideri oportunes i excloure permanentment l’usuari del servei de préstec. 
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