
NORMATIVA D’ÚS DEL SERVEI D’INTERNET 
 
Consideracions prèvies: 
 
• La Biblioteca de La Canonja dóna accés públic i gratuït a internet als seus 

usuaris. 
 
• El servei està pensat per a la recerca d’informació amb finalitats culturals, 

d’investigació i de consulta en general. És important tenir en compte que a 
internet algunes informacions poden resultar errònies o incompletes. Per 
aquest motiu la Biblioteca encoratja als seus usuaris a contrastar la validesa 
de la informació que trobin a través d’internet. 

 
• Aquest reglament afecta també als usuaris de la zona wi-fi que accedeixin a 

internet amb el seu propi ordinador. 
 
Condicions d’accés: 
 
• El servei d’internet és de lliure accés per a tots els usuaris de la biblioteca. 

És imprescindible però, tenir el carnet de la biblioteca. 
 
• Els usuaris, han de ser autosuficients en la utilització del sistema informàtic 

de la biblioteca. 
 
• L’accés per a menors de 14 anys ha de comptar sempre amb l’autorització 

expressa del pare, mare o tutor legal. 
 
• Les sessions, estan pensades per a una sola persona. Tanmateix, segons 

la disponibilitat d’espai de la biblioteca, és factible ampliar-ho a dues 
persones simultàniament. 

 
Accés a determinats continguts: 
 
• No està permès entrar a pàgines de contingut pornogràfic o violent, que 

vulnerin els drets humans o de continguts visuals que fereixin la sensibilitat 
d’altres usuaris i usuaries. 

 
• Qui utilitza l’ordinador té la obligació de llegir qualsevol notícia relacionada 

amb temes de copyright que apareguin en la informació consultada i 
respectar-la. 
 

• La biblioteca no es fa responsable del contingut de la informació consultada 
ni de l’ús que se’n faci per part dels usuaris. En el cas dels menors, els 
pares o tutors assumiran la responsabilitat sobre els recursos que consultin 
els seus fills. Per contrapartida la biblioteca recomanarà pàgines web i 
continguts digitals contrastats i de qualitat. 



Temps d’ús: 
 
• Els usuaris disposen de dues hores setmanals. i només es pot utilitzar el 

servei un cop al dia (1/2 hora). D’aquesta manera, es facilita a tothom 
l’accés al servei. 

 
• Cal acabar les sessions amb puntualitat. 
 
Expulsió: 
 
• Qualsevol persona que no respecti aquesta normativa pot ser expulsada de 

la biblioteca durant un temps determinat, segons la gravetat del fet. 
 
Aquesta normativa d’ús d’internet complementa la normativa d’ús de la 
biblioteca pública de La Canonja. 
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