
 
 

NORMES D’ÚS DELS EQUIPS I SISTEMES DE LA BIBLIOTECA DE LA UVIC-UCC 
Aprovades pel Consell de Govern de la UVic-UCC el 02/12/2014 

 
1. La Biblioteca del Campus UVic de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

és un servei de suport a la docència, a l'estudi personal i a la investigació i d’accés a la 

informació. Amb aquestes finalitats proporciona als seus usuaris accés a documents i 

recursos informatius, així com l’ús de mitjans tecnològics.  

 

2. Els usuaris de la Biblioteca poden disposar dels recursos i serveis de la Biblioteca per a 

les finalitats indicades anteriorment. Els han d’utilitzar d’acord amb les normes aprovades 

per la Biblioteca i respectant en tot moment la resta d’usuaris i el personal de la Biblioteca. 

Han de mantenir un comportament adequat que no dificulti el compliment de la missió i 

serveis de la Biblioteca. 

 

3. En l’ús dels ordinadors que es posen a disposició dels usuaris i dels espais on aquests 

resideixen cal guardar silenci i evitar causar molèsties a la resta d’usuaris.  

 

4. La Biblioteca podrà establir un sistema de reserves i limitar el temps d’utilització dels 

equips segons la seva disponibilitat. 

 

5. L'accés a Internet i l’ús del correu electrònic és gratuït i ha de tenir per finalitat les 

activitats indicades en el número 1. No es poden destinar a usos lúdics o de lleure. 

 

6. L'ús dels ordinadors serà individual. Segons la disponibilitat de l'espai i prèvia 

autorització del personal de la Biblioteca, serà possible ampliar-ne l'ús a dues o més 

persones simultàniament. 

 

7. El personal de la Biblioteca podrà restringir temporalment l’ús dels ordinadors posats a 

disposició dels usuaris per raons tècniques o d’organització interna.  

 

8. Els usuaris poden utilitzar memòries USB en els ports dels equips de la Biblioteca. No 

obstant això, la Biblioteca no pot garantir que els seus equips i sistemes estiguin lliures de 

virus o d’altres elements maliciosos. Per aquest motiu no es fa responsable dels problemes 

que es puguin provocar als usuaris en l’ús de memòries USB o d’altres suports de còpia. 

 

9. La Biblioteca podrà sol·licitar a les persones usuàries que presentin un document 

identificatiu. Un cop acabada la sessió de treball s’eliminen automàticament els fitxers 

emmagatzemats a l’equip utilitzat. En qualsevol cas, en el tractament de les seves dades 

personals complirà estrictament la normativa de protecció de dades.  

 

10. Queda expressament prohibida la utilització dels recursos, equips i sistemes de la 

Biblioteca per a comunicar informació o accedir a pàgines de contingut pornogràfic, o que 

provoquin discriminació, odi o violència contra les persones. Es prohibeixen també les 

actuacions que no respectin els drets de propietat intel·lectual, la dignitat de les persones o 

els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. 

 

11. La Biblioteca vetllarà pel compliment d’aquestes normes. Podrà utilitzar programes que 

permetin verificar l’ús correcte dels equips per part dels usuaris, especialment l’accés a les 

pàgines i continguts a les que fa referència el punt anterior. En el cas que observi usos no 

autoritzats verificarà la identitat dels usuaris i procedirà a advertir-los del seu 

incompliment de la normativa. Els podrà sancionar amb la pèrdua de la seva condició 

d’usuari de forma proporcional a la infracció comesa. 


