
 

Servei de Biblioteca i Documentació 
Préstec d’Espais de Treball en Grup 2010-2011 

 

 
SERVEI DE PRÉSTEC D’ESPAIS DE TREBALL EN GRUP 

AL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ DE LA URV 
 

 
 

Nom ............................................. Cognoms ...............................................................................................   
amb el número de DNI:  ..................................................,  
 
MANIFESTO: 
 
1. Que  com a usuari/ària registrat/da del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV,  en data d’avui 

sol·licito ser donat/da d’alta al servei de préstec de sales de treball. 
 
2. Que aquest acte em dóna dret a gaudir d’aquest servei durant aquest curs acadèmic. 
 
3. Que, un cop finalitzat el préstec deixaré la sala i el seu equipament en les mateixes condicions d’ús i 

funcionament amb què se m’ha deixat. 
 
4. Que conec i accepto les condicions següents: 

 
� Les sales no són de lliure accés. Cal fer una sol·licitud prèvia. 

 
� El màxim d’hores reservables és de 3. Es podrà ampliar el nombre d’hores reservades sempre 

que no hi hagi una altra sol·licitud. 
 

� L’horari del servei de préstec de sales de treball coincideix amb el del servei de préstec de 
documents del SBiD. Cal deixar la sala lliure abans del tancament del servei de préstec de la 
biblioteca. 

 
� El nombre màxim de persones permeses dins la sala vindrà determinat per la capacitat de la 

mateixa. 
 

� Mentre es faci ús de la sala, un dels ocupants en serà el responsable i és qui es farà càrrec de 
la correcta utilització de l’espai i del comportament del grup.  

 
� No es podrà sobrepassar el nombre d’usuaris permès per sala ni d’hores reservades. Tampoc  

es pot transferir la responsabilitat de la sala en el decurs del seu ús. 
 

� El personal de la Biblioteca o de Seguretat està autoritzat a entrar a la sala quan ho consideri 
convenient. 

 
� El SBiD no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris a la sala. 

 
� El personal de la Biblioteca està autoritzat a retirar els objectes personals un cop finalitzat el 

termini d’ús de la sala.  
 

� L’ocupació de les sales de treball per a usos no propis i el deteriorament dels equipaments 
comportarà, segons la seva gravetat, l’adopció d’alguna de les mesures previstes a l’Article 9 
del Reglament del Servei de Biblioteca i Documentació, aprovat pel Consell de Govern del 16 
de febrer de 2006: 

1. Advertiment sobre l’incompliment comès. 
2. Suspensió del dret d’utilitzar un determinat servei. 
3. Expulsió de l’usuari de les instal·lacions del Servei de Biblioteca. 
4. Obertura d’un expedient que podrà comportar la suspensió de la condició d’usuari del 

Servei de Biblioteca i Documentació amb caràcter indefinit o per un període determinat. 

 
� Passats 15 minuts de l’hora de reserva de la sala sense que cap membre del grup n’hagi fet ús, 

el personal de biblioteca la posarà a disposició d’altres usuaris. 
 
I en prova de conformitat, signo el present document. 
 
Data:                                     Signatura de l’usuari/ària        
         


