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REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL D’ALMOINES 

 

Article 1. Àmbit d'aplicació i funció de la Biblioteca Municipal. 

El present reglament té com a objecte regular l'organització i el funcionament de la Biblioteca 
Pública d’Almoines. 

La Biblioteca Pública d’Almoines està situada al carrer Sant Francesc, s/n, d'aquesta localitat 
i serà gestionada directament per l'Ajuntament, sense òrgan especial de gestió, de 
conformitat amb tot el que es disposa en l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

La principal funció de la Biblioteca Pública d’Almoines és la de solucionar les demandes 
d'informació i de lectura més immediates. La biblioteca és també la porta d'accés al conjunt 
de recursos d'informació del conjunt de la xarxa municipal, així com al sistema bibliotecari 
autonòmic i estatal. Des d'aquesta perspectiva els serveis bibliotecaris són les diferents 
maneres d'articular i canalitzar els recursos disponibles per a aconseguir aquests objectius. 

 

Article 2. Marc normatiu. 

Segons el Manifest de la UNESCO de 1994, «la biblioteca pública és un centre local 
d'informació que facilita als seus usuaris qualsevol classe de coneixements i informació». 
Sobre aquesta premissa, les biblioteques fomenten l'accés a la cultura i pretenen ser el 
referent cultural de la comunitat, adaptant-se a les necessitats d'oci i esplai dels usuaris. 

La biblioteca pública es crea i funciona d'acord amb els principis i les disposicions de normes 
internacionals que, al seu torn, s'arrepleguen en la normativa estatal i autonòmica: 

- Manifest de la UNESCO sobre Biblioteca Pública de 1994. 

- Directrius 2001 IFLA-UNESCO per al desenvolupament del servei de Biblioteca 
Pública. 

- Pautes de la IFLA sobre Biblioteques Públiques de 1986. 

- Llei 10/07, de 22 de juny, de la Lectura, del Llibre i de les Biblioteques. 

- Llei 16/85, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol. 

- Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 abril, text refós de la Propietat Intel·lectual.  

- Reial Decret 582/1989, de 19 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
Biblioteques Públiques de l'Estat i del Sistema Espanyol de Biblioteques. 

- Llei 10/86, de 30 de desembre, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei 4/98, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, modificada per la Llei 7/2004, 
de 19 d'octubre. 

- Decret 119/2005, de 24 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es dicten 
normes per a la creació de centres de lectura pública municipals a la Comunitat 
Valenciana. 

 

Article 3. Personal. 

La biblioteca és un punt bàsic d'informació al servei de la comunitat pel qual la totalitat dels 
seus fons i dels mitjans d'accés a la informació, ja siguen presencials o telemàtics, estan a 
disposició de tots aquells que la integren. El personal bibliotecari intentarà resoldre qualsevol 
consulta informativa que se li plantege. 
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L'objectiu del servei de biblioteca pública està orientat a atendre la ciutadania en l'ús de les 
instal·lacions, els serveis, les col·leccions i la diversitat de fonts i suports informatius 
disponibles; a més canalitza els suggeriments, les opinions i les peticions dels usuaris. 

El personal que presta els seus serveis en la biblioteca municipal estarà adscrit a la unitat 
administrativa municipal que gestiona la matèria de cultura, i estarà format pel personal que, 
com a mínim, regula el Decret 119/2005, de 24 de juny, del Consell de la Generalitat, pel 
qual es dicten normes per a la creació de centres de lectura pública municipals a la 
Comunitat Valenciana, així com de la resta de personal que s’hi puga adscriure. 

 

Article 4. Condicions generals de funcionament i drets dels usuaris. 

- Tots els ciutadans tenen accés lliure i gratuït a la biblioteca i dret a rebre informació 
sobre els fons i serveis del centre, i a la forma d'utilitzar-ho. Tindran dret, a més, a 
accedir als dits serveis i fons, i a la seua reproducció d'acord amb les normes i els 
procediments establits. 

- No està permés l'accés amb animals de companyia, excepte en els casos previstos en la 
llei sobre la tinença i protecció d'animals de companyia quan siga necessari. 

- Mentre no es dispose d'un sistema de seguretat per als fons bibliogràfics, les carpetes, 
bosses de mà, carteres, etc., es dipositaran en els llocs destinats a aquest efecte. 

- Està prohibit menjar, beure (excepte aigua) i fumar en els espais destinats al públic de 
conformitat amb la legislació vigent. 

- No es podrà utilitzar cap instrument, substància o material que puga atemptar contra la 
integritat dels fons i/o de les instal·lacions bibliotecàries. 

- En tractar-se d'espais compartits, el respecte és fonamental i haurà de guardar-se el 
màxim silenci possible a l’interior, mostrant especial comprensió respecte al col·lectiu 
infantil i juvenil que també és usuari de la biblioteca. 

- Els lectors i usuaris hauran d'utilitzar correctament els materials i les instal·lacions, i 
comunicaran al personal bibliotecari les deficiències que hi observen. 

- Els telèfons mòbils hauran de desconnectar-se o, si és procedent, mantenir-los en mode 
silenci. 

- Hauran de respectar-se les àrees destinades al públic infantil i juvenil, i a lectura de 
premsa, podent la biblioteca reservar els llocs de lectura que es consideren convenients, 
a fi d'una utilització plural de l'espai. 

- La premsa periòdica i les revistes s’utilitzaran per l'usuari d'una en una, no podent-ne 
acumular dos o més al mateix temps i moderant, en tot cas, el temps d'utilització en 
atenció a la resta de lectors. 

- En cas de comportaments inadequats, el personal de la biblioteca podrà adoptar les 
mesures que crega oportunes en cada situació, de manera proporcional a la falta, i podrà 
fins i tot expulsar del centre a la persona o persones causants del problema. 

- És competència exclusiva del personal de la biblioteca la manipulació de mobiliari, 
il·luminació, aire condicionat i la resta d'elements per a un adequat funcionament del 
centre. 

 

Article 5. Horari d'atenció al públic. 

El calendari i horari d'obertura i tancament de la biblioteca, i els seus serveis al públic 
s'establiran de conformitat amb el que aprove per a cada any l'òrgan competent de 
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l'Ajuntament, on s'establiran també, si és el cas, els dies de tancament tècnic necessaris per 
al desenvolupament de diverses tasques organitzatives internes. 

L'horari es col·locarà a l'entrada de les sales de la biblioteca en un lloc visible i també 
podran consultar-se en la pàgina web de l'Ajuntament. 

 

Article 6. Fons i seccions. 

Secció 6.1. Procedència del fons bibliogràfic. 

El fons bibliogràfic es constitueix per: 

 Les col·leccions i obres adquirides per l'Ajuntament d’Almoines. 

 Les dotacions aportades a aquest efecte per la comunitat autònoma. 

 Les donacions i aportacions d'altres entitats, institucions i persones físiques, segons 
el criteri tècnic i d'acord amb la normativa vigent. 

 

Secció 6.2. Composició: Col·leccions. 

El fons bibliogràfic està compost per un conjunt de col·leccions: 

- Col·lecció de préstec: Són els documents més comunament utilitzats pels usuaris i el 
seu accés no requereix la intervenció del bibliotecari. 

- Col·lecció de consulta: Inclou totes aquelles obres de caràcter general 
(enciclopèdies, diccionaris, bibliografies, etc.), i de valor bibliogràfic, que també es 
troben en la sala de lectura en un fons a banda i el seu accés tampoc requereix la 
intervenció del bibliotecari. 

- Col·lecció de depòsit: Els documents antiquats o que tinguen un especial valor 
bibliogràfic es troben conservats en els dipòsits de la Biblioteca. La seua consulta es 
realitza després de la petició prèvia en els mostradors d'informació i de préstec de 
les biblioteques. 

- Col·lecció de publicacions periòdiques: Formada per periòdics d'informació general 
d'àmbit nacional i local, premsa esportiva, econòmica i laboral, i revistes 
especialitzades que s'ubiquen en un espai físic a banda de la sala de lectura 
denominat hemeroteca. No poden retirar-se de la biblioteca en préstec domiciliari. 

- Col·lecció de materials especials: Davall d’aquesta denominació s'engloba un 
conjunt de materials que tenen com a denominador comú el seu suport, diferent del 
paper. Es tracta de: 

 Audiovisuals: En format vídeo, DVD. 

 Gravacions sonores: En format casset, CD, CD-DA. 

 Multimèdia: En format CD-ROM, DVD-ROM. 

L'accés a aquest tipus de materials és indirecte. 

 

Secció 6.3. Seccions 

Les col·leccions estan distribuïdes en les sales de lectura en quatre seccions, segons 
estableix la Llei 10/86, de 30 de desembre, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat 
Valenciana: Adults, Infantil Juvenil, Publicacions Periòdiques i Secció Local. 
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a) Secció d'adults 

Està composta de dos tipus de col·leccions de llibres, la col·lecció de consulta i la col·lecció 
de préstec. 

Els llibres estan ordenats en les prestatgeries per grans grups de matèria, d'acord amb 
l'esquema de la classificació decimal universal (CDU), com correspon a les biblioteques de 
lliure accés. Per tant, els llibres s'agrupen conforme a un codi numèric, segons la matèria de 
què es tracte. 

A més a més, les obres literàries es classifiquen en novel·les (N), teatre (T), poesia (P) i 
biografies (B). 

 

b) Secció infantil juvenil 

Està dividida en infantil (fins als 8 anys) i juvenil (de 9 a 14 anys), encara que poden existir 
obres indicades per a joves de més de 15 anys assenyalades amb un símbol. 

Aquesta secció té també una col·lecció de consulta i una col·lecció de préstec. 

En la Secció Infantil, la col·lecció de llibres també està ordenada en les prestatgeries per 
grans grups de matèria, d'acord amb l'esquema de la Classificació Decimal Universal (CDU). 
És a dir, s'agrupen els llibres conforme a un codi numèric segons la matèria de què tracta, 
encara que va precedida de la lletra I (infantil) o la J (juvenil); o, si és el cas, per codis de 
colors segons edats. 

També està ordenada per grans grups, com succeeix amb les obres literàries (N = novel·la, 
P = poesia, T = teatre), igualment precedides de la lletra I (infantil) o la J (juvenil). 

 

c) Secció de publicacions periòdiques 

Aquesta secció està composta de: 

 Periòdics d'informació general d'àmbit europeu, estatal, autonòmic, comarcal i local. 

 Premsa esportiva, econòmica i laboral. 

 Publicacions especialitzades. 

 Butlletins oficials. 

 

d) Secció Local 

La Secció Local arreplega i conserva tot el material bibliogràfic, hemerogràfic i audiovisual 
d'interés local per a posar-ho a disposició de la comunitat. 

La col·lecció dedicada a obres de temàtica relacionada amb la resta de la Comunitat 
Valenciana es denomina «Fons Local». 

La Secció Local pot estar individualitzada físicament o localitzar-se de manera virtual, a 
través del catàleg manual de fons valencians i del catàleg informatitzat. 

 

Article 7. Catàlegs 

El catàleg és un instrument bàsic de recuperació de la informació que té com a principals 
funcions organitzar l'accés a la col·lecció i facilitar la localització dels fons. 

El catàleg informatitzat es pot consultar en l'ordinador OPAC (Catàleg d'Accés Públic en 
Línia), que es troba en la sala de lectura de la biblioteca a disposició dels usuaris, o a través 
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d'Internet en la web OPAC. Cal remarcar que en el moment d’aprovació d’aquest reglament, 
el catàleg està en procés d’informatització. 

Els catàlegs manuals d'ús públic de la biblioteca, en fitxes normalitzades de grandària 
internacional, són els següents: 

- Catàleg alfabètic d'autors i obres anònimes. 

- Catàleg alfabètic de títols. 

- Catàleg alfabètic de matèries. 

- Catàleg sistemàtic de matèries (ordenat per CDU). 

 

Article 8. Gratuïtat 

Tots els serveis de la biblioteca són gratuïts (inclòs el carnet i el préstec), excepte la 
reprografia, en cas d’existir aquest servei. 

 

Article 9. Serveis al públic 

Els serveis de què disposa la biblioteca són els següents: 

- Lectura en sala. 

- Préstec a domicili. 

- Informació bibliogràfica i documental. 

- Publicacions periòdiques. 

- Internet. 

 

Secció 9.1.  Lectura en sala 

Tots els usuaris podran consultar en sales les obres existents en qualsevol de les 
dependències de la biblioteca, excepte les de contingut professional d'ús intern pel personal 
de la biblioteca i els audiovisuals, en el cas que no es dispose dels aparells necessaris per a 
la seua consulta. 

La utilització d'aquest servei implica el respecte a unes mínimes normes de comportament 
sobre les altres persones usuàries, sobre el personal de la biblioteca i sobre les 
instal·lacions. 

En funció de la disponibilitat, els espais en cada una de les biblioteques s'articulen en tres 
àrees el més diferenciades possible: la de lectura en general, la dedicada a la consulta de 
publicacions periòdiques, i la Secció Infantil i Juvenil. 

 

Secció 9.2. Préstec 

Per a utilitzar aquest servei. només és necessari tenir carnet de préstec, que s’obté de 
manera gratuïta amb la presentació del DNI o un altre document que acredite legalment la 
identitat personal i, per als menors d'edat, amb autorització del pare, la mare o tutors legals, 
a més d’una foto. 
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Article 10. Normativa de préstec 

 

Secció 10.1. Modalitats de préstec 

S'establiran tres tipus de préstec: 

a) Individual. 

b) Interbibliotecari. En el préstec interbibliotecari les despeses que s'originen seran 
abonades per la biblioteca que ho sol·licite, excepte els acords especials. 

c) Préstec col·lectiu. La biblioteca podrà realitzar, opcionalment, préstecs col·lectius a 
entitats, centres i associacions que ho sol·liciten. En aquest cas, la persona 
responsable serà el/la director/a de l'entitat a què es faça el préstec. 

 

Secció 10.2. Materials objecte de préstec 

Seran objecte de préstec els materials bibliogràfics i no bibliogràfics existents en la 
biblioteca, excepte els que es detallen a continuació: 

- Manuscrits, incunables, llibres antics, rars i de bibliòfils/es, dibuixos i gravats. 

- Plànols, mapes i partitures, anteriors a 1958, o posteriors a aquesta data si la biblioteca 
només disposa d'un exemplar. 

- Donacions i depòsits on conste aquesta condició de forma expressa. 

- Diaris i altres publicacions periòdiques. 

- Obres de consulta i referència, d'ús continuat. 

- Fons que integren la secció local, quan no hi haja més de dos exemplars. 

- Aquells altres materials que, per raó del seu estat de conservació o qualsevol altra 
circumstància, així determine la Direcció de la biblioteca. 

 

Secció 10.3. Requisits d'accés al servei de préstec 

Serà imprescindible estar en possessió del carnet de lector de la Biblioteca Pública 
Municipal d’Almoines. 

El carnet és personal i intransferible de la persona que figura com a responsable d’aquest, 
per la qual cosa no es realitzarà préstec a persones distintes del titular. 

La biblioteca expedirà el carnet de lector de la biblioteca quan l'usuari aporte la 
documentació següent: 

- Mostrar el document acreditatiu d'identitat (DNI, passaport o llibre de família). En cas de 
menors de 14 anys és vàlid el document acreditatiu d'identitat del pare, mare o tutors 
legals amb la seua autorització. 

- Una fotografia recent  de grandària carnet. 

El carnet de lector té una validesa de 5 anys, renovant-se al seu terme, després de la petició 
prèvia. La pèrdua o robatori del carnet s'ha de comunicar immediatament a la biblioteca. 

Serà responsabilitat de l'usuari/a totes les operacions que es realitzen amb el carnet fins al 
moment en què es comunique la pèrdua o robatori. S'expedirà un duplicat del dit carnet 
aportant una foto i confirmant les dades de l'anterior. 
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Secció 10.4. Normes generals del servei de préstec 

Per a utilitzar aquest servei serà imprescindible presentar el carnet de lector. 

L'horari de préstec serà el d'obertura al públic de la biblioteca. 

En el cas del préstec individual, el nombre màxim de volums prestats a una mateixa persona 
serà de 3 i es podran combinar llibres, discos compactes o cassets, vídeos i material 
informàtic (CD-ROM o disquet). 

Quant a les obres impreses en diversos volums, es considera cada volum un document. Les 
pel·lícules en diversos volums es consideren un document. 

L'usuari que retire una obra en préstec serà responsable de la seua integritat, en els termes 
establits i haurà de comunicar immediatament al personal de la biblioteca, si procedeix, els 
defectes trobats. 

 

Secció 10.5. Terminis de préstec 

Els terminis de devolució dels materials prestats són: 

- Per als llibres 15 dies hàbils i es podrà renovar fins a 2 vegades, sempre que no hagen 
sigut reservats per altres lectors, i efectuarà la renovació dins del període de préstec. 
Després d'això, el llibre haurà de quedar durant 15 dies a disposició d'altres lectors. 

- Per als llibres d'oposicions, exàmens, exercicis, etc., el termini de devolució és de 7 dies 
i no es podran renovar. 

- Per als audiovisuals aquest termini és de 7 dies no renovables. 

- S'habilitarà un període especial de préstec durant els mesos de juliol i agost, convenint 
amb la biblioteca la data de devolució; el préstec durant el dit període serà de 6 
documents, excloent-se els audiovisuals i documents de préstec curt. 

S'establiran condicions especials de préstec per als préstecs col·lectius establits en l'article 
11. 

Per a documents que no siguen de la Secció de Préstec i en casos excepcionals podrà 
establir-se un servei especial de cap de setmana. 

Es podrà suspendre temporalment el servei de préstec per a la realització d'inventari, 
d'activitats culturals o una altra circumstància excepcional. 

 

Secció 10.6. Reserves 

Es poden realitzar reserves de materials quan aquests estiguen prestats a un altre usuari; 
són 2 el nombre màxim de reserves per lector i 2 el màxim de reserves per llibre. El lector 
serà avisat telefònicament quan el llibre reservat haja sigut tornat a la biblioteca i tindrà 3 
dies per a fer efectiu el préstec; transcorregut aquest termini, el llibre passarà a la següent 
reserva o al seu lloc en les prestatgeries. 

 

Secció 10. 7. Responsabilitats i sancions 

La persona que tinga un material en préstec es fa responsable de la seua atenció i integritat, 
en cas d'incompliment reiterat d'aquesta condició, se li podrà amonestar o retirar 
temporalment o definitivament del servei de préstec. Així mateix, el prestatari està obligat a 
reposar l'obra perduda o deteriorada o, si no n'hi ha, una altra de semblants característiques 
i preu, no admetent-se en cap cas compensació econòmica que substituïsca la dita 
obligació. 
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El retard en els terminis de devolució de préstec se sancionarà amb dies de suspensió per 
cada dia i document; aquesta suspensió impossibilitarà el lector per a realitzar reserves de 
llibres. 

 

Article 11. Informació bibliogràfica i documental 

El personal de la biblioteca atén de forma personalitzada les consultes dels lectors, 
proporcionant-los la informació i l’assistència necessària per a la millor utilització de les 
col·leccions. També hi ha la possibilitat de fer consultes per telèfon, correu postal o correu 
electrònic. 

Per a prestar aquest servei, cada biblioteca compta amb una col·lecció d'obres de 
referència, ordenada per la CDU. A més es pot consultar l'OPAC de la Biblioteca i, també, 
Internet. 

Els usuaris podran sol·licitar l'adquisició de documents que no es troben en la col·lecció de 
la biblioteca per mitjà de l'imprés (formulari) destinat a aquest efecte. El responsable del 
servei decidirà sobre la incorporació a la col·lecció, d'acord amb la política d'adquisicions de 
la Biblioteca i amb l'interés general de la petició. 

 

Article 12. Formació d'usuaris 

Aquest servei té com a objectiu formar els usuaris en la utilització del servei de biblioteca, 
recerca d'informació i de recursos bibliogràfics. 

Es pot aplicar tant individualment com en grup, on s'expliquen les tècniques de recerca 
d'informació. Aquest servei es pot complementar amb la visita guiada, ja siga de centres 
educatius o d'altres col·lectius. 

 

Article 13. Servei d'obtenció de documents. Reprografia 

El dret d'autor i la propietat intel·lectual de llibres i altres documents estan protegits per la llei 
i el seu incompliment està penalitzat pel Codi Penal. 

La realització de còpies de pàgines de llibres, revistes i diaris -exclusivament del propi fons 
de la biblioteca- es realitzarà per part del personal de la biblioteca a petició de les persones 
interessades, per raons d'estudi i investigació, en cas de existir el servei de reprografia. 

La realització de fotocòpies serà regulada per un preu públic. 

Queden exclosos aquells materials en què el seu estat de conservació o altres 
característiques especials no aconsellen la seua reproducció. 

 

Article 14. Llocs de lectura 

L'entrada de lectors amb material propi de consulta i/o estudi només estarà autoritzada si es 
disposa de llocs suficients, per la qual cosa queda establit, com a norma general, que els 
llocs de lectura es reserven per a consulta exclusiva del fons bibliogràfic del centre. 

 

Article 15. Consulta 

Els lectors que consulten els llibres hauran de deixar-los en les taules quan finalitzen, per 
evitar que siguen col·locats en llocs que no els correspon, i a fi de no dificultar la recerca i 
localització dels materials per part d'altres usuaris. 
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Article 16. Informació 

Els lectors tenen dret a conéixer la normativa dels serveis bibliotecaris municipals, per a la 
qual cosa se'ls facilitarà el corresponent full informatiu, que així mateix estarà exposat al 
públic en el tauler d'anuncis. 

Igualment, els lectors tenen dret a conéixer qualsevol canvi en el funcionament de la 
biblioteca (horari, situació dels llibres, adquisicions, novetats, etc.). 

 

Article 17. Correcció de tracte 

Les persones que accedeixen a les sales de la biblioteca tenen dret a un tracte correcte, així 
com a ser informades, si així ho demanen, sobre qualsevol aspecte relacionat amb el servei. 
 

Article 18. Suggeriments 

Els usuaris podran suggerir idees que suposen una millora en el funcionament i en les 
instal·lacions de la biblioteca. 

 

Article 19. Internet 

En l'actualitat, la biblioteca disposa de punts d'accés gratuït a Internet, d'una xarxa sense fil 
(wifi) instal·lada en la biblioteca municipal, que proporciona a tots els ciutadans accés a les 
noves tecnologies, permetent navegar per la xarxa d'una manera senzilla i àgil, de manera 
que qualsevol usuari que dispose d'un ordinador portàtil amb targeta wifi pot connectar-se de 
manera gratuïta. 

 

Article 20. Normes sobre l'accés a Internet 

 

Aspectes generals 

Els serveis bibliotecaris municipals no es fan responsables de la informació a què 
accedeixen els usuaris a través dels llocs d'accés a Internet que ofereix la biblioteca. No 
totes les fonts proporcionen informació correcta, completa, precisa o actualitzada. 

Els recursos informàtics de la biblioteca no es podran utilitzar amb fins diferents de la 
consulta administrativa, la investigació i l'estudi. Està prohibit el seu ús amb fins comercials i 
delictius. 

Els usuaris es comprometen a respectar la legislació vigent en matèria de propietat 
intel·lectual i són responsables dels seus actes. 

 

Condicions d'accés 

Usuaris. El servei gratuït d'accés s'ofereix exclusivament a aquells usuaris majors de 16 
anys. La resta hauran d'acreditar una autorització prèvia signada pel pare, mare o tutor, amb 
copia del document d’identitat pertinent del pare , mare o tutor. 

Condicions d'accés. Per a l'ús d'Internet és necessari realitzar una reserva prèvia, acreditar-
se convenientment davant del personal de la biblioteca i acceptar les normes del servei. 

Reserva prèvia. És necessari realitzar la reserva prèvia abans d'accedir al servei. La reserva 
es realitzarà a la mateixa Biblioteca  i podrà fer-se per a una utilització immediata del servei 
si hi ha disponibilitat. Un mateix usuari no podrà reservar més d'una sessió per dia. Les 
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reserves hauran de fer-se personalment (en el mostrador d'informació i préstec de la 
biblioteca). La biblioteca es reserva la potestat d'anul·lar les reserves per motius tècnics. 

Control de registre. Per a garantir la utilització correcta dels recursos informàtics, els usuaris 
s’hauran d’acreditar convenientment i serà necessari mantenir un control de registre d'accés 
als ordinadors, en el qual es farà constar el nom i cognoms de la persona usuària, hora 
d'inici i de finalització de la connexió a la xarxa, així com la identificació de l'ordinador des 
del qual s'accedeix. 

Acceptació de les normes. Per a poder utilitzar el servei d'Internet es requereix l'acceptació 
de les normes, que es farà a través de la pàgina d'inici del servei. 

Horari de connexió. L'horari de connexió coincidirà amb l'horari d'obertura del servei de 
biblioteca. 

Temps de connexió. El temps de connexió serà de sessions d'una hora; això no obstant, es 
podrà prolongar si la disponibilitat de recursos ho permet. Un retard de 15 minuts suposa la 
pèrdua de la reserva. 

 

Serveis, informacions i restriccions 

Restriccions d'ús del servei El sistema no permet que els usuaris puguen carregar o utilitzar 
programes propis en els ordinadors de la biblioteca. 

Els usuaris podran utilitzar tots els recursos que facilita la xarxa Internet; Els usuaris no 
podran utilitzar serveis que comporten despeses addicionals i no els estiga permés 
reconfigurar o modificar el sistema. 

Qualsevol deficiència en el funcionament dels recursos informàtics haurà de ser comunicada 
al personal de la biblioteca. 

Informació recopilada. La informació localitzada es podrà emmagatzemar en suport 
informàtic. Per motius de seguretat, cada sessió d'Internet requereix la utilització d'un nou 
suport informàtic. 

Sancions 

La mala utilització dels recursos informàtics, la instal·lació d'aplicacions i la utilització 
fraudulenta o il·legal del servei seran sancionades amb la prohibició d'accedir als punts 
informàtics. A més, es reserva el dret d'acudir, si és necessari, a la jurisdicció ordinària. 

 

Article 21. Règim sancionador 

L'incompliment de les normes assenyalades en el present Reglament serà objecte de sanció 
per part de l'Administració, conforme a la normativa en matèria d'exercici de la potestat 
sancionadora, a través del preceptiu informe del personal al servei de la Biblioteca, amb la 
següent graduació d'infracció i sancions: 

- Infraccions lleus i sancions. 

Per conducta incorrecta o utilització inadequada del material o de les instal·lacions: 
amonestació i, en cas de reiteració el mateix dia, expulsió de les instal·lacions. 

- Infraccions greus i sancions:  

 Per reiteració en el següent termini d'un mes de conducta incorrecta durant 
diversos dies i per molèstia greu a la resta de persones usuàries i al personal 
al servei de la Biblioteca: prohibició temporal d'accés i retirada del carnet del 
lector per un període d'un mes i multa de fins a 600 euros. 
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 Per reiteració en el següent termini de tres mesos de molèsties greus a la 
resta de persones usuàries i al personal bibliotecari, per deteriorament del 
mobiliari, de les instal·lacions o dels fons bibliogràfics, i per no tornar el 
material objecte de préstec després d'haver sigut avisat de forma fefaent: 
prohibició temporal d'accés i retirada del carnet de lector per un període de 
tres mesos i multa de fins a 1.500 euros. 

- Infraccions molt greus i sancions. 

Per reiteració en un període de sis mesos de les conductes assenyalades en 
l'apartat anterior, i per sostracció de material de la Biblioteca, per deteriorament del 
mobiliari, instal·lacions o dels fons bibliogràfics causant un greu perjudici, o per 
vulneració de la prohibició d'accés: prohibició definitiva d'accés, retirada definitiva 
del carnet lector i multa de fins a 3.000 euros. 

En tot cas, s'exigirà el pagament o reposició del material danyat, reservant-se l'Administració 
les accions judicials que siguen procedents, en els supòsits de no atendre els requeriments 
formals, que s'efectuen a la persona causant del deteriorament o ruptura que s'haja produït. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera. L'Alcaldia Presidència, o regidor en qui delegue, queda facultada per a dictar totes 
aquelles ordres i instruccions que resulten necessàries per a l'adequada interpretació i 
aplicació d'aquest reglament. 

 

Segona. El present reglament, que es constitueix com a Carta de Servei, així com l'horari 
d'obertura al públic, estaran a completa disposició de les persones usuàries en les 
dependències de la Biblioteca Municipal. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Única. El present reglament entrarà en vigor als quinze dies següents al de la seua íntegra 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, després de la comunicació prèvia a 
l'Administració estatal i autonòmica, d’acord amb el que es disposa en l'article 70.2 amb 
relació al 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 


