
Normas de uso da Biblioteca Municipal “Xosemaría Pérez Parallé” de Fene

A entrada e utilización dos servizos da biblioteca é libre e gratuita atendendo ao cumprimento do seguinte:

 Para a consulta en sala de materiais da biblioteca non é necesario ser socio/a.

 As  persoas  socias  da  biblioteca  poderán  suxerir  a  adquisición  de  materiais  cubrindo  o  impreso
“Desideratas” ou o propio usuario/a vía web entrando no catálogo da biblioteca, previa identificación co
número de carné da biblioteca e o seu contrasinal: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/. A biblioteca, tendo
en conta o interese xeral da obra e o orzamento de que dispón, decidirá sobre a súa compra. O número
máximo de documentos que se poden solicitar por persoa é de 3. 

 Para a utilización do servizo de préstamo a domicilio é necesario dispoñer da tarxeta de socio/a, que
será gratuita, persoal e intransferible, e se deberá presentar sempre.

 Para  a  obtención  da  tarxeta  de  lector/a  é  preciso  cubrir  a  solicitude  correspondente  e  amosar  o
DNI/pasaporte/NIE no momento da súa entrega na biblioteca. No caso de menores de 14 anos deben vir
acompañados do pai/nai/titor/titora que deberán cubrir e asinar a solicitude e amosar o DNI/pasaporte/NIE
no momento da súa entrega. Tamén é posible facer a solicitude da tarxeta a través da web da Rede de
Bibliotecas de Galicia, pero será nencesario que a persoa usuaria pase pola biblioteca a asinar a solicitude e
recoller o seu carné. 
Se a peticionaria é unha entidade, a dirección da institución solicitará a alta da entidade como usuaria por 
escrito no mostrador da  biblioteca  e  nomeará  a  unha  persoa  responsable  e,  se  é  o  caso,  outras    
autorizadas. 
A tarxeta de lector/a será válida para todas as bibliotecas da Rede Koha. 

 As persoas usuarias comprométense a observar as normas descritas para que o funcionamento do servizo
sexa o mellor posible. O persoal está para calquera dúbida, consulta ou suxerencia. 

 Quedan excluídos  do  préstamo as  obras  de  referencia,  as  revistas  do  mes  en  curso,  documentos  moi
consultados e dos que só se teña un exemplar e todos aqueles que polo seu estado non sexa aconsellable o
préstamo ou que pola súa rareza non poidan ser reemplazados. Ditos materiais teñen  un punto vermello
indicando esta particularidade.

Renovacións.

Os materiais prestados pódense renovar transcorridos 5 días desde a realización do préstamo e ata o día da súa
caducidade a través de tres formas: 

- Por teléfono, chamando ao 981 34 23 02 / 607 625 346

- No mostrador da propia biblioteca

- O propio usuario/a vía web entrando no catálogo da biblioteca, previa identificación co número de carné da
biblioteca e o seu contrasinal: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/

Non se permitirá a renovación de documentos reservados.

Reservas.

No caso de querer levar en préstamo un exemplar que está prestado, pódese facer unha reserva. Este servizo é de
aplicación sempre e cando o material estea prestado. O número máximo de reservas por persoa é de 6 (3 para libros
e revistas, e 2 para outros materiais)  

O prazo para recoller as reservas é de 3 días dende que o usuario ou usuaria é avisado. De non recoller as reservas,
quedan anuladas. Os documentos reservados non se poden renovar.

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/
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As reservas poden facerse a través de tres vías:

- Por teléfono, chamando ao 981 34 23 02 / 607 625 346

- No mostrador da propia biblioteca. 

- O propio usuario/a vía web entrando no catálogo da biblioteca, previa identificación co número de carné da
biblioteca e o seu contrasinal: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/.
Recordade  escoller  a  biblioteca  na  que  facedes  a  reserva  correctamente  antes  de  facer  a  reserva  xa  que,  os
documentos reservados, unha vez dispoñibles, deben ser recollidos na biblioteca propietaria. 

É posible facer reservas de documentos que hai noutras bibliotecas da rede no mostrador da nosa biblioteca, pero
recordade que a recollida deses exemplares terá que ser na biblioteca propietaria dos documentos. 

Devolucións.

O material prestado poderá devolverse no mostrador da biblioteca e no buzón de devolución situado no exterior das
instalacións da Casa da Cultura, fóra do horario de apertura da biblioteca. Non se poden devolver na biblioteca de
Fene documentos doutras bibliotecas, aínda que formen parte da Rede.  

Sancións.

O usuario/a (individual ou colectivo) que non cumpra os prazos de préstamo, será sancionado sen poder usar o
servizo de préstamo a domicilio, con 1 día de suspensión por cada día de atraso e documento, ata un máximo de 90
días de suspensión. As suspensións serán efectivas en todas as bibliotecas integrantes da Rede.

No caso de extravío, non devolución ou deterioro irreparable, o usuario/a deberá repoñer o documento ou achegar
outro das mesmas características despois de consultar coa biblioteca. Ata que o usuario non repoña non poderá
facer uso do servizo de préstamo a domicilio en ningunha biblioteca da Rede.

Tamén se sancionará aos usuarios que perdan o carné repetidamente (a partires da segunda vez) con 1 semana sen
poder  facer  uso  do  servizo  de  empréstito,  a  terceira  vez  con  2  semanas,  a  cuarta  vez  con  3  semanas  e  así
sucesivamente. 

Modalidades de préstamo:

- Préstamo persoal a domicilio para público adulto e público infantil (menores de 14 anos)

Na Biblioteca Pública Municipal de Fene o total de préstamos coa tarxeta de socio/a  é de 10 por persoa.  Coa
tarxeta infantil non se poden levar materiais de adulto. O usuario/a dunha biblioteca poderá retirar en préstamo un
total de 20 documentos en toda a Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Na Biblioteca Municipal de Fene poden
facerse combinacións cos materiais para público adulto e infantil según o seguinte cadro.

Tipo de documento Cantidade máxima Período de préstamo Renovacións

Libros 5 21 días 1  renovación  por  outros
21 días

Audiovisuais 2 7 días 1 renovación por outros 7
días

Documentos sonoros 2 7 días 1 renovación por outros 7
días

 Revistas 2 7 días 1 renovación por outros 7
días

Arquivos de ordenador 1 7 días 1 renovación por outros 7
días
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A renovación dun material prestado pode realizarse a partir do 5º día dende a formalización do préstamo ata o día
da súa caducidade. 

-Préstamo colectivo a entidades:

Este é un servizo que ofrece a biblioteca a asociacións, institucións, colexios e institutos, centros ocupacionais,
agrupacións culturais, centros de recursos, grupos de teatro e outros colectivos. A dirección ou persoa encargada da
institución solicitará a alta da entidade cubrindo a Solicitude do carné de entidade e nomeando a unha persoa
responsable. O número máximo de documentos que se poden retirar por carné é de 60 por biblioteca, 120 en total
en toda a Rede. Na Biblioteca Municipal de Fene poden facerse combinacións cos materiais para público adulto e
infantil según o seguinte cadro.

Tipo de documento Cantidade máxima Período de préstamo Renovacións

Libros 30 21 días 2 renovacións 

Audiovisuais 10 21 días 2 renovacións

Documentos sonoros 10 21 días 2 renovacións

Arquivos de ordenador 10 21 días 2 renovacións

Revistas 10 21 días 2 renovacións 

Que horario ten a biblioteca?

Luns a venres : 16 a 21  h (o servizo de préstamo remata ás 20:50 h)
Sábados : 10 a 13 h (o servizo de préstamo remata ás 12:50 h)

Vacacións escolares (Entroido, Semana Santa,  verán, Nadal)

Luns a venres: 10 a 14:15 h (o servizo de préstamo remata ás 14:05 h)
Sábados: pechado

É importante recordar que o mostrador de préstamo cerra sempre 10 minutos antes do peche da biblioteca.

Biblioteca Xosemaría Pérez Parallé de Fene
 Avda. Conces, 20-22  15500   Fene(A Coruña)   Tfno. 981342302/  607625346

fene.rbgalicia@eidolocal.es   https://www.facebook.com/biblioteca.defene/  
   https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/


