
 REGLAMENTS I NORMES 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

 
 

Normes d’ús del Servei d’Internet i ofimàtica: 
 

1. La Biblioteca Municipal de Sant Joan d’Alacant, d’acord amb el seu objectiu 
de fer accessible a la més àmplia gama d’informació en una varietat de 
formats, proporciona accés públic a Internet. 

2. Aquest servei permet a la biblioteca proporcionar informació que estiga més 
enllà dels límits de la seua pròpia col·lecció. No obstant, la biblioteca no pot 
controlar i no es responsabilitza del contingut de la informació obtinguda a 
través de la xarxa i no garanteix que la informació obtinguda siga exacta, 
fiable, legal o completa. 

3. Impulsem als pares/mares i responsables a que treballen amb els seus fills per a 
desenvolupar regles acceptables d’ús d’Internet. És la seua responsabilitat fixar  
els estàndards i regles de la seua família i decidir quins recursos de la biblioteca 
i quins llocs o recursos d’Internet són apropiats per als seus fills. El personal de la 
biblioteca està disponible per a ajudar als pares i mares i els seus fills amb l’ús 
d’Internet i per a identificar els llocs més apropiats. No es responsabilitza de 
controlar la informació obtinguda a la xarxa pels menors i no actuarà en lloc 
dels pares ni mares ni assumirà les funcions d’autoritat dels mateixos o del 
responsable respecte del comportament dels seus fills a la biblioteca. 

 
1. Definició del servei  
 

1.1 Prestacions bàsiques: 
• Navegació per la World WIde Web (WWW)  
• Ús de correu electrònic mitjançant comptes gratuïtes, pròpies de 

l’usuari. 
• Crear, consultar o modificar documents de Word, Excel, Access, 

PowerPoint, etc. 
• Consultar documents en PDF 
• Visualitzar fitxers en format de vídeo i DVD. 
• Impresió/gravació de la informació consutlada mitjançant la 

descàrrega de fitxers i el seu emmagatzemament en un suport físic (CD, 
memòria USB o disquet 

 
1.2 Prestacions de valor afegit: 

• Orientació i ajuda personal a l’usuari en el maneig de les ferramentes 
de navegació  

• Elaboració d’una selecció de recursos generals especialitzats i de 
pàgines amb enllaços seleccionats per a tipus determinats d’usuaris. 

 
2. Condicions d’accés: 

• L’accés a Internet és universal i gratuït  
• L’accés no està subjecte a cap forma de censura ideològica, política ni 

religiosa. 
• La biblioteca compta amb: 

o 5 Ordinadors de sobretaula. 
o Connexió wi-fi gratuïta a totes les instal·lacions de la biblioteca  
o Impressora en blanc i negre, a doble cara, per a fulles A4 i A3. 

• Els menors de 12 anys deuran estar acompanyats dels seus pares, mares o 
tutors. Els menors dentre 12 i 16 anys necessitaran una autorització signada 
pels pares, mares o tutors, que haurien de presentar en el taulell de la 
Biblioteca acompanyada de la fotocòpia del DNI del signant. La 
Biblioteca podrà sol·licitar la confirmació telefònica de la mateixa. 
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• L’horari del servei serà el de la Biblioteca, i estarà subjecte a les variacions 
pròpies de l’època de l’any. 

 
2.1. Condicions generals d’utilització.  
 

• L’ús dels llocs serà individual, llevat del cas dels menors de 8 anys que no podran 
estar a soles davant dels terminals. 

• El volum dels altaveus s’ha fixat i es mantindrà en el mínim possible. Es permetrà 
l’ús d’auriculars, sempre i quan el volum es mantinga baix per a no pertorbar a 
la resta. 

• Es podrà gravar la informació obtinguda en suports propis dels usuaris (disquets, 
memòries USB o CD’s) La biblioteca no es responsabilitza dels danys que puguen 
sofrir aquests dispositius o la pèrdua de dades. 

• Es podran utilitzar els perifèrics instal·lats a l’efecte per la biblioteca d’acord 
amb les normes establertes:      

o La impressora/fotocopiadora podrà ser utilitzada des de 
qualsevol dels ordinadors del servei. Per a poder accedir a 
aquest servei l'usuari haurà de proveir-se de la corresponent 
targeta, sol·licitant carta de pagament en el servei de rendes de 
l'Ajuntament i abonant el mateix en qualsevol de les entitats 
bancàries col·laboradores. (Veure més informació en les normes 
d'ús de la fotocopiadora/impressora) 

• La Biblioteca no es fa responsable de la pèrdua d’ informació que poguera 
produir-se. Els ordinadors compten amb un sistema de restauració que entra en 
funcionament amb el reinici o apagat de l’equip, esborrant el rastre de 
qualsevol arxiu o possibles modificacions del sistema d’una sessió anterior. 
Aquesta restauració del sistema suposa l’eliminació de l’historial de navegació, 
descàrregues, documents guardats al disc dur, infeccions per virus o possibles 
modificacions en la configuració del sistema. Gràcies a aquest sistema 
aconseguim mantindre la privacitat entre els diferents  usuaris del servei que 
hagen fet ús del mateix equip  i que els equips es troben sempre en perfectes 
condicions d’ús en allò referent a nivell de software (sistema operatiu i 
programes instal·lats que s’ofereixen. 

• Els ordinadors s'apagaran deu minuts abans de l'hora de tancament, no 
quedant cap document per imprimir en aqueix moment.  

• La Biblioteca podrà establir prioritat d'accés a aquelles persones que necessiten 
els ordinadors per a un ús acadèmic o professional sobre persones que els 
estiguen utilitzant per a altres usos (jocs, xatege, etc.) 

 
 
2.1.1 Internet per a xiquets: 

Els ordinadors del Servei d’Internet i Ofimàtica estan dirigits als  usuaris/es 
adults/es pel que no conten amb cap filtre que evite l’accés a determinades pàgines. 
Per  tot això la Biblioteca no es fa responsable de l’ús que els/les menors facen dels 
mateixos ni de la informació que obtinguen d’Internet 

• Els menors d’entre 12 i 16 anys necessitaran una autorització expressa signada 
pels seus pares, mares o tutors.   

• Serà imprescindible la presència a la Biblioteca del pare, mare o tutor per a 
l’ús dels terminals per als menors de 12 anys.  

• En cap cas els menors de 8 anys podran estar a soles davant dels terminals.  
 

2.1.2. Ordinadors de sobretaula: 
• Hi ha cinc terminals. Podran usar-los totes les persones que accedisquen a les 

instal·lacions de la biblioteca 
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• La duració màxima de cada sessió serà d’una hora al dia per persona. La 
biblioteca es reserva la possibilitat de reduir aquest temps davant d’una 
demanda excessiva del servei.  

• Els usuaris deuran respectar els límits de temps establerts. L'incompliment 
reiterat d'aquesta condició podrà suposar la pèrdua del dret a usar aquest 
servei. 

• La impressió de material es deu acabar dins del termini de temps de l’usuari. 
 

 
2.2. Drets, deures i responsabilitats.  

• Els usuaris es comprometen a fer ús adequat del servei segons allò establert a les  
presents normes. 

• Els usuaris han de ser conscients de què accedeixen a Internet des d’un espai 
públic, la biblioteca, les normes de la qual i principis han de respectar.  

• Es prohibeix l’ús dels ordinadors amb propòsits fraudulents que suposen la 
violació de qualsevol de les lleis vigents, nacionals i estrangeres.  

• La responsabilitat sobre el respecte als drets de propietat intel·lectual és de 
l’usuari, per tant, queda prohibida la reproducció o distribució no autoritzada 
d’aquells materials protegits pel dret de propietat intel·lectual, llevat que 
queden expressats a la Llei.  

• Els usuaris seran els únics responsables de la informació que pogueren recuperar 
o a la que pogueren accedir a través d’Internet i tindran en compte que 
desapareixerà al finalitzar la seua sessió.  

• Els usuaris no podran realitzar modificacions en la configuració dels equips, arxius 
o programes del sistema.  

• Els usuaris no podran instal·lar programes propis als llocs d’Internet.  
• Els usuaris podran ser responsabilitzats per qualsevol alteració o danys que 

causen al hardware o software de la biblioteca. 
• La denegació d’ús durant el transcurs de la sessió podrà ser immediata, previ 

apercebiment, en cas de que siga infringit el reglament general de serveis de la 
biblioteca o quan es determine l’evidència de que,  durant la sessió, s’accedeix 
a continguts no permesos per a la seua visualització en lloc públic.  

• La biblioteca no es fa responsable en cap cas dels possibles danys, pèrdues o 
corrupció de dades, desconnexions, velocitat de transmissió o caigudes de 
xarxa, així com de perjudici a l’usuari degut a un ús incorrecte del servei.  

• La biblioteca no pot assegurar que tota la informació que es troba disponible a 
Internet siga precisa, actual i completa o, inclús, que no siga ofensiva i il·legal.  

• L’accés pot no estar disponible per problemes tècnics o falta de servei del 
proveïdor. La biblioteca no garanteix ni controla l’accés a Internet o llocs web 
concrets, així com tampoc garanteix el temps de resposta.  

• Encara que el personal està disponible per a ajudar als usuaris amb l’ús de 
l’equip i software disponible, el personal no podrà proporcionar un entrenament 
profunditzat.  

• Els usuaris no podran utilitzar els ordinadors de la biblioteca per a qualsevol 
activitat que patentment ofenga, envaïsca, perjudique, moleste, o puga crear 
un ambient hostil per al personal de la biblioteca i els altres. 

• Qualsevol actuació contrària a aquestes normes facultarà a la administració 
titular de la Biblioteca a adoptar mesures en funció de la gravetat de la 
infracció. 
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