
Servizo de préstamo de lectores de libros electrónicos 

-O servizo destínase aos socios e socias da Biblioteca, maiores de 18 anos e que 
cumprimenten a solicitude de inscrición no Servizo de préstamo de obxectos 3D. A 
sinatura desta solicitude implica a aceptación das condicións de préstamo. 

-Ademais da cumprimentación e sinatura da solicitude, esixirase un documento 

acreditativo da identidade do usuario (DNI, Pasaporte...). 

-Como nos préstamos doutros documentos, é imprescindible traer o carné da 

Biblioteca. Lémbrase que o carné é persoal e intransferible polo que se poderá pedir 

calquera documento complementario que acredite a identidade do usuario. Só se 

presta un lector por usuario. 

-Non se prestarán a usuarios e usuarias con préstamos rebordados do límite ou con 

sancións como en calquera outro préstamo. 

-O usuario comprométese a advertir ao persoal da Biblioteca de calquera dano que se 

observe no lector. Velará en particular para que non sexa utilizado por outra persoa 

distinta ó solicitante. Por seguridade non deixe o dispositivo só en ningún momento. 

-O usuario é responsable do seu uso, non podendo utilizarse para ler contidos 

protexidos polos dereitos de propiedade intelectual. Ademais, é responsable do 

correcto uso da plataforma de préstamo de libros electrónicos GaliciaLe e dos arquivos 

prestados a través dela. 

-Non se poderá modificar a configuración do software do dispositivo. 

-Unha vez entregado o lector de libros electrónicos volve configurarse e restáurase ao 

estado inicial, iso supón a eliminación do historial de lecturas, posibles descargas que 

non foran eliminadas polo usuario, infeccións por virus ou posibles modificacións na 

configuración do sistema. Así mantense a privacidade entre os distintos usuarios e 

usuarias do servizo que fixeron uso do aparato e permítese ter sempre en perfectas 

condicións de uso o dispositivo lector. 



-A pantalla dos lectores de libros electrónicos é a parte máis delicada e valiosa. 

Recoméndase ter especial coidado cos raiazos e cos golpes. Son aparatos delicados. 

-O lector deberá ser devolto nas mesmas condicións en que se entregou.  

-A duración do préstamo será de 23 días sen renovación. Por cada día de retraso, 1 día 

de sanción sen poder levar ningún material en préstamo. 

-Os lectores préstanse baleiros, cunha funda e o cable USB para transferencia de datos 

e carga da batería do dispositivo.  

  

Incumprimento das normas 

Calquera actuación dos usuarios e usuarias contraria a estas normas establecidas para 

o préstamo de lectores de libros electrónicos facultará á Biblioteca a adoptar as 

seguintes medidas en función da gravidade da infracción:  

-Por retraso na devolución do dispositivo: suspensión do servizo de préstamo que 

afectará tanto ao préstamo de lectores de libros electrónicos como doutros obxectos e 

documentos da Biblioteca, e poderá ser temporal ou indefinida. Faise co mesmo 

sistema ca o material bibliográfico. 

-Por roubo, destrución ou deterioro irreparable do dispositivo ou da súa configuración, 

o usuario deberá repoñer o lector de libros electrónicos con outro de similares 

características, cuxo valor aproximado acordarase coa Biblioteca ou no seu caso a 

reparación do dano causado. Mentres non se leve a cabo a reposición, o usuario estará 

suspendido do servizo de préstamo de calquera material. 

-Non poderán devolverse nunca pola caixa do correo para evitar o deterioro do 

aparato. 

 


