
 
NORMATIVA I FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PRÉSTEC D’ e-READERS  
 
La Biblioteca Pública de Palma Can Sales posa a disposició dels seus usuaris el 
servei de préstec d'e-readers o lectors de llibres electrònics.  
 
Aquest servei té com a principal objectiu facilitar l'accés a dispositius per a la 
lectura de llibres electrònics com a mitjà per contribuir al desenvolupament de la 
Societat de Informació i del Coneixement des de la Biblioteca Pública.  
 
Article 1. Usos permesos dels equips prestats  
 
1.1. Els equips objecte de préstec es faran servir, exclusivament, amb finalitats de 
lectura. No es pot modificar el contingut del lector.  
 
Article 2. Usuaris  
 
2.1. Podran accedir els usuaris majors de 18 anys (no temporals) que no es trobin 
sancionats per incompliment de les normatives de préstec.  
 
Article 3. Condicions generals, política de préstec i devolució.  
 
3.1. Condicions generals  
 
3.1.1. Es demanarà el préstec al taulell de la 2a planta (Sala d'Investigadors).  
 
3.1.2. L'usuari accepta les instruccions per les quals es regeix el mateix  
 
3.1.3. El préstec es realitzarà prèvia presentació del carnet de la Biblioteca i del 
DNI o passaport com a mitjà de comprovació d'identitat.  
 
3.1.4. Es prestarà exclusivament un lector de llibres electrònics per persona amb 
els accessoris oportuns (carregador de bateria, funda, targeta USB).  
 
3.2. Política de préstec  
 
3.2.1. La durada del préstec serà de 30 dies únics. No és renovable. Per tornar a 
retirar un dispositiu, ha de passar almenys 1 dia.  
 
3.2.2. Es podrà reservar un lector quan tots estiguin en circulació. Quan estigui 
disponible, es notificarà a l'usuari que podrà passar a retirar-lo durant els tres dies 
següents. Després d'aquest termini, s’anul·larà la reserva.  
 
3.3. Devolució  
 
3.3.1. Els equips han de ser retornats en les mateixes condicions en què es van 
prestar.  
 
3.3.2. El personal bibliotecari comprovarà en presència de l'usuari que es trobi en 
perfectes condicions.  
 
Article 4. Condicions d'ús.  
 
4.1. L'usuari és totalment responsable de l'equip prestat, de la seva custòdia i cura 

rant el període de préstec.  du   
 



4.2. Qualsevol anomalia o mal funcionament del lector s'ha de comunicar al 
personal que li fa el préstec.  
 
4.3. L'usuari no podrà manipular ni modificar les aplicacions, els continguts i els 
components del dispositiu prestat.  
 
Article 5. Sancions  
 
5.1. Retard en la devolució: consistirà en la suspensió del servei de préstec i de la 
resta dels serveis de la biblioteca durant un període d'un dia per cada dia de retard.  
 
5.2. Canvi en la configuració de les aplicacions, els continguts o components del 
dispositiu: consistirà en la suspensió del servei de préstec i de la resta dels serveis 
de la biblioteca durant un període d'un mes.  
 
5.3. Tornar el lector i els seus components amb desperfectes a causa del mal ús: 
Reparació o reposició del dispositiu. En cas contrari, es retirarà el carnet de la 
biblioteca durant 1 any.  
 
5.4. No retornar el lector o qualsevol dels seus components per qualsevol causa: 
robatori, pèrdua, sostracció, pèrdua, etc.: Reposició del lector o qualsevol dels seus 
components, de les mateixes característiques o, si no abonar el seu valor en el 
mercat1. En cas contrari es retirarà el carnet, sense perjudici d’emprendre també 
les accions legals corresponents. 
 
 
CONFORMITAT 
 
El sota signant manifiesta que accepta les condicions de préstec de lectors de llibres 
electrònics: 
 

Nom i llinatges: …………………………………………………………………………….. 
DNI: …………………………………………… núm. d’usuari: ………………………….. 
Data de préstec:    Data de devolució: 
Firma:      Segell biblioteca: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
1 259,80 €  Wolder miBuk Life eBook 6" + Funda Classic Multimodel pera  eBook 6" + Carregador per a 
eBook USB 100-240 5 V 1 A  
 


