
 
 
 
 

 

Per favor emplenau aquest formulari en MAJÚSCULES 
 

LLINATGES…………………………………………………………………....……………. 
 
NOM…………………………………………………………………………....….……….… 
 
NÚM. D’USUARI... ..................................................................................................... 
 
DOCUMENT OFICIAL D'IDENTITAT:    DNI………………………………....…………. 
        PASSAPORT……………………….....……... 
                                                                NIE…………………………………………..... 
     
DATA DE NAIXEMENT ..…......./........…/......….… 
 
DOMICILI…………………………………………........................................................... 
 
Núm.................Bloc..................Esc......................Pis....................Porta................... 
 
C.P.................................... POBLACIÓ……….....................…...…………..…………       
 
TELÈFON FIX…………………………………...MÒBIL……………….……….....…..….                           
 
CORREU ELECTRÒNIC………………..……………………………………………….... 
 
DATA DEL PRÉSTEC.................................DATA DE DEVOLUCIÓ.......................... 
 

 
Palma,……………………  de……………………………………….de 201…… 

 
Em comprometo a complir les normes establertes en aquest document  

 
Signatura de l’usuari                       Segell de la Biblioteca 

 
 
 

 

        CONFORMITAT AMB LA  NORMATIVA 
DE PRÉSTEC DEL E-READER 

Home   Dona SEXE: 

DADES A EMPLENAR PER LA BIBLIOTECA:  
 
CODI DE BARRES…………………………         SIGNATURA…………………. 

        NORMATIVA 
Article 1. Usos permesos dels equips prestats  
 
  Els equips objecte de préstec es faran servir, exclusivament, amb finalitats de lectura. No es pot modificar el     

contingut del lector.  
 
Article 2. Usuaris  
 
  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  
 
  Es demanarà el préstec al taulell de la 2a planta (Sala d'Investigadors).  
 
  L'usuari accepta les instruccions per les quals es regeix el mateix  
 
  El préstec es realitzarà prèvia presentació del carnet de la Biblioteca i del DNI o passaport com a mitjà de          

comprovació d'identitat.  
 
  Es prestarà exclusivament un lector de llibres electrònics per persona amb els accessoris oportuns (carregador de 

bateria, funda, targeta USB).  
 
3.2. Préstec  
 
  La durada del préstec serà de 30 dies. No és renovable. Per tornar a retirar un dispositiu, ha de passar almenys 1 dia.  
 
  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  
 
  Els equips han de ser retornats en les mateixes condicions en què es van prestar.  
 
  El personal bibliotecari comprovarà en presència de l'usuari que es trobi en perfectes condicions.  
 
Article 4. Condicions d'ús.  
 
  L'usuari és totalment responsable de l'equip prestat, de la seva custòdia i cura durant el període de préstec.   
 
  Qualsevol anomalia o mal funcionament del lector s'ha de comunicar al personal que li fa el préstec.  
 
  L'usuari no podrà manipular ni modificar les aplicacions, els continguts i els components del dispositiu prestat.  
 
Article 5. Sancions  
 
  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.  
 
  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.  
 
  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.  
 
  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 abonar el seu valor en 
el mercat. En cas contrari es retirarà el carnet, sense perjudici d’emprendre també les accions legals     correspo-
nents.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1El preu de mercat del lector és de 259’80€ IVA inclòs  


