
Normativa d’accés i ús de les biblioteques de campus ESDAP Catalunya

Justificació

Aquesta normativa establir un marc regulador i de normativa comú per a totes les biblioteques dels 
campus ESDAP Catalunya que reculli les característiques comunes d’accés a les biblioteques de 
tots els campus.

Aquesta normativa serà d’obligat compliment per tots els campus i té finalitat de d’igualar en drets i
deures tots els alumnes ESDAP Catalunya amb independència del seu Campus.

La normativa vol ser una eina que ajudi als responsables de biblioteques a exercir la seva tasca i els 
dona un marc legal de suport a les seves actuacions.

Condicions d’accés i ús de Biblioteques de Campus ESDAP Catalunya

Accés i obertura

Usuaris membres de la comunitat educativa

Són usuaris del servei els membres de la comunitat ESDAP Catalunya: estudiants, personal docent i
investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS) i ESDAP Alumni.

L’accés a les biblioteques és lliure per a tots els membres de la comunitat educativa durant el 
període d’obertura que quedi estipulat pel responsable de cada campus mitjançant un horari 
d’obertura.

Aquest horari d’obertura pot ser modificat pel responsable de biblioteca i el notificarà per a que 
quedi constància.
Els responsables de biblioteca han d’informar a tota la comunitat educativa de l’horari d’obertura (a
través del web CRAI ESDAP Catalunya)
També s’informarà a través del web CRAI ESDAP Catalunya del tancament de la biblioteca ja sigui
per períodes no lectius o per causes puntuals.

Usuaris externs

Les persones no vinculades a la comunitat educativa han de demanar permís al responsable de 
biblioteca o qui n’assumeixi les funcions de cada campus per tal que els autoritzi l’entrada, informi 
de les condicions d’ús.
El responsable de biblioteca es reserva el dret a demanar identificació, motiu per a l’accés o 
qualsevol altre qüestió que trobi pertinent a l’usuari extern a la comunitat educativa que vulgui 
accedir a la biblioteca. L'identificació es realitza mitjançant el Document Nacional d'Identitat DNI o
el carnet d'investigador o membre d'institucions de recerca.
El responsable de biblioteca es reserva el dret d’admissió a la biblioteca sense necessitat de 
justificar o comunicar-ne el motiu a l’usuari.
El responsable de biblioteca podrà requerir un document de petició prèvia d’accés a la biblioteca.
El responsable de biblioteca podrà demanar l'obligatorietat de realitzar un carnet temporal de 
biblioteca per a concedir l’accés o en el seu defecte un registre al sistema informatitzat Koha.



Aforament

Les biblioteques poden tenir un aforament limitat. Aquest aforament pot variar amb el temps i 
segons les característiques i necessitats de cada biblioteca. Es poden establir períodes amb diferents 
aforaments segons les necessitats.
L’aforament de cada biblioteca es comunica a través del web del CRAI ESDAP Catalunya.

Obligacions dels Usuaris

Es obligatorietat de tots els usuaris respectar les normes que recull aquest document així com totes 
les altres normatives que siguin aplicables.

Els usuari han de contribuir al bon funcionament de la biblioteca seguint en tot moment les 
indicacions donades pel responsable de biblioteca.

Els usuaris han de sortir de les instal·lacions quan finalitzi l’horari d’obertura o a requeriment del 
responsable de biblioteca.

Els usuaris han de respectar la integritat i conservació dels documents i els equipament disponibles i
fer-ne un ús responsable. La integritat de la conservació inclou: no ratllar o escriure als documents 
de la biblioteca,  no malmetre equipament com cadires i taules.

Els usuaris han de mantenir una actitud respectuosa envers el responsable de la biblioteca i envers la
resta d’usuaris. Han de vetllar per a crear un ambient agradable i no crear sorolls innecessaris que 
pugin  molestar la resta d’usuaris.

Els usuaris han col·laborar a mantenir ordenada la biblioteca i deixar els documents consultats als 
espais indicats de biblioteca.

La biblioteca NO es responsabilitza dels objectes personals dels usuaris i  són els usuaris els que 
han de vetllar per ells.

Obligacions del responsable de biblioteca

El responsable de biblioteca vetllarà pel bon funcionament i ús de la biblioteca.
Mantindrà una actitud receptiva respecte les necessitats dels usuaris i intentarà ajudar-los en tot allò 
que li sigui possible.

El responsable garantirà la confidencialitat de les dades personals, seguint els principis i normes 
establertes: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/

El responsable seguirà, sempre que li sigui possible, el codi deontològic del COBDC en l'execució 
de les seves funcions coma responsable de biblioteca: 
(http://www.cobdc.org/collegi/codi_deontologic.html)

S’emplaça als responsables de biblioteca a informar i donar a conèixer als usuaris de forma activa 
tant el funcionament de la biblioteca com els recursos que si poden trobar.

http://www.cobdc.org/collegi/codi_deontologic.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/


Limitacions i prohibicions

Queda prohibit a les biblioteques:

· Menjar, beure i fumar
· Únicament es podrà portar i veure aigua d’un recipient sempre que aquest 
es pugui tornar a tancar.

· Ús del telèfon mòbil (és obligatori silenciar o apagar el mòbil dins de la biblioteca).

· Reservar espais o punts de consulta quan aquests limitin l’accés a aquest, a altres 
usuaris.

· Ocupar llocs de treball absentant-se’n més de 30 minuts quan hi hagi altres usuaris 
sense espais de treball.

· Fer un ús inadequat dels documents, material i mobiliari. Escriure o fer senyals en 
qualsevol llibre, revista o altres documents.

Limitacions de reprografia : Les biblioteques vetllaran pel compliment de la llei de propietat 
intel·lectual vigent que aplica a les biblioteques dels centres d’ensenyament.:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/propinteldretauto/ 

Incompliment de les condicions d’accés i ús i sancions

Les sancions aplicables tenen com a principal objectiu conscienciar als usuaris de realitzar un bon 
ús de la biblioteca i conscienciar que aquest bon ús els beneficia a ells en particular com a la resta 
de comunitat educativa.

Queda a criteri del responsable de biblioteca la expulsió de la biblioteca dels usuaris que 
incompleixin la normativa o tinguin comportaments i actituds que no corresponen.

Els responsables informaran i avisaran als usuaris sobre un comportament erroni i els advertiran si 
aquest comportament pot tenir conseqüències.

Abans d’aplicar sancions s'intentarà mediar sempre amb els usuaris per tal d’arribar a un canvi de 
conducta i evitar així la sanció.

Sempre que es produeixi un sanció el responsable de biblioteca comunicarà al tutor de l’alumne o a 
la direcció del centre d'infracció per a que, si es creu convenient, s’apliquen noves sancions.

Les sancions aplicables han de ser equivalents a les sancions aplicables de cada centre.

Infraccions lleus : avís o expulsió de la biblioteca durant un dia i limitació de l’accés i servei de 
biblioteca durant període màxim d’1 mes

· Menjar, beure i fumar

· Ús del telèfon mòbil

· Molestar a altres usuaris i soroll continuat

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto/


· Escriure o subratllar el material de la biblioteca o el mobiliari

· Ús inadequat dels ordinadors, mobiliari o altres serveis disponibles a la biblioteca 
(guillotina, grapadores, fotocòpia, etc.)

· Ocupar els llocs de consulta de forma inadequada i absentar-se durant un període de 
més 30 minuts quan hi ha altres usuaris que volen usar el punt de consulta

· Ignorar els advertiments del responsable de biblioteca

Infraccions greus: Implica la comunicació a la direcció del centre i l’aplicació d’un sanció 
corresponent. Expulsió de la biblioteca i del servei 1 mes a 1 curs

· Robatori de qualsevol material pertanyent a la biblioteca
· Robatori de pertinences d’altres usuaris
· Danys intencionats al material o mobiliari de la biblioteca
· Negativa a identificar-se en cas de ser requerit
· Falta de respecte o agressió als responsables de biblioteca o a altres usuaris
· Acumulació de 5 infraccions lleus

Conclusions de la normativa d'accés i ús a les biblioteques dels Campus ESDAP Catalunya.

Aquesta normativa està subjecta a la normativa de cada centre.
Totes les mesures correctores del centre són aplicables a l’espai de la biblioteca. Cap normativa de 
la biblioteca pot contradir una normativa de centre i en cas que succeeixi la normativa de centre 
prevaldrà sobre la normativa de la biblioteca. En detectar un cas de incoherència de normativa es 
realitzant les correccions necessàries en les normatives.


