Funcionament dels armariets d’ús
diari


És un servei adreçat als membres de la comunitat UPC.



És un servei totalment gratuït.



S'ha de demanar la clau al taulell de la planta on es trobi l'armariet que es
vulgui utilitzar (Plantes 1, 2 o 3) prèvia presentació del carnet de la UPC.



La clau ha de retornar el mateix dia al mateix taulell on s'hagi demanat. Els
armariets no poden quedar reservats per l'ús personal dels usuaris fora de la
seva estada a la Biblioteca.



Els armariets que estiguin ocupats fora de l'horari, seran oberts, i les
pertinences desades a l'armari d'objectes perduts durant 20 dies. En cas de
trobar‐hi documents de la Biblioteca no prestats o prestats fora de termini,
l'usuari serà sancionat en aplicació del que es disposa a l'Acord núm. 53/2006
del Consell de Govern pel qual es ratifica les condicions sobre l'accés i ús de les
biblioteques de la UPC.



La Biblioteca no es fa en cap cas responsable de les possibles desaparicions,
pèrdua o robatoris dels objectes deixats als armariets per que aquest servei no
és acordat segons el model d'un contracte de dipòsit. En aquest sentit,
recomanem vivament no deixar‐hi res de valor.



A l'armariet queda expressament prohibit dipositar‐hi:
o Productes que es puguin deteriorar, siguin antihigiènics, o que siguin
inflamables (deixalles, aliments, líquids, etc.).
o Materials o substàncies qualificades com a perilloses, amb els efectes
previstos per les lleis vigents.
o Matèries orgàniques, animals, etc.
o Qualsevol tipus d'aparell elèctric o electrònic connectat, tals com
ordinadors, telèfons mòbils, calculadores, ràdios, etc.



Per raons justificades la Biblioteca podrà requerir l'usuari per que obri
l'armariet, i en cas de no poder localitzar l'usuari, l'armariet podrà ser obert pel
personal responsable de la Biblioteca.



Si l'usuari que ha llogat l'armariet, el comparteix amb una altra persona, el
responsable d'un eventual mal ús serà el dit usuari sol∙licitant d'aquest servei.



Es podrà accedir a la zona d'armariets en l'horari d'obertura de l'edifici BIB.
Fora d'aquest horari, no es podrà fer ús dels armariets.



L'ús inadequat de l'armariet, així com l'incompliment d'aquestes normes
donarà dret a la Biblioteca de penalitzar al responsable amb la cancel∙lació del
servei o a la suspensió de la condició d’usuari de la Biblioteca en aplicació de
l'acord del Consell de Govern núm. 53/2006. Així mateix, la Biblioteca, en cas
de desperfectes en els armariets la Biblioteca podrà iniciar els tràmits per fer la
reclamació corresponent.



En cas de pèrdua de la clau o deteriorament de qualsevol part de l'armariet,
l'usuari haurà d'abonar la quantitat de 25 € a la Biblioteca.



Aquestes normes, si s'escau, podran ser objecte de posteriors modificacions. La
Biblioteca es reserva el dret de canviar aquestes normes. Els eventuals canvis
seran publicats al web de la BRGF i als taulells d'anuncis de la Biblioteca.

Per a més informació dirigiu‐vos al taulell de Planta 1, 2 o 3.

