
 

 

 
 

3.1 Reglament de funcionament del CRAI 

 

 

Article 1.  Definició  
 

El CRAI s’estructura com a un servei únic i centralitzat dels centres universitaris 
TecnoCampus que pretén oferir els espais, els recursos i les habilitats necessàries per 
a donar suport a l’assoliment en primera instància de les finalitats educatives i de 
recerca del propi parc. Entre les accions que han de permetre assolir aquests 
objectius, en destaca el compromís de comptar amb tota la bibliografia docent bàsica 
i de comptar amb els recursos documentals imprescindibles per recolzar 
l’aprenentatge i la recerca de Tecnocampus. Amb aquesta finalitat, el CRAI de la 
Fundació TecnoCampus forma part del Servei de Biblioteques i Documentació de la 
UPC, i funciona com una seu més d’aquesta estructura.  
 
Article 2.  Horaris  
 

1. Horari de servei en dies laborables: de 9 a 21h  
2. Horari de servei en caps de setmana i festius intersetmanals: de 9 a 21h  
3. L’obertura de les dues plantes en què es distribueix el CRAI està 

condicionada pels recursos humans disponibles pel correcte funcionament en cada 
franja horària.  
 

Article 3.  Usuaris  
 

1. Usuaris del servei: seran usuaris de ple dret els membres de la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme, al marge del centre, departament, servei o unitat a 
la qual estiguin adscrits. Aquests usuaris de ple dret tindran preferència en la 
utilització dels espais i dels recursos per davant de qualsevol altre usuari.  

2. Qualsevol altre persona vinculada al parc TecnoCampus o de la comunitat 
investigadora en general, podrà usar els serveis del CRAI sempre que hi siguin 
autoritzats.  

3. Usuaris de sales controlades: les sales que funcionen sota demanda o amb 
reserva, o aquelles que disposin d’equipaments informàtics que requereixin d’una 
identificació personal per la seva utilització, així com el préstec d’equipaments 
informàtics, seran d’ús restringit als usuaris de ple dret.  
 
Article 4.  Serveis  
 

1. Préstec: s’aplicarà el reglament de préstec del servei de Biblioteques de la 
UPC, la qual cosa determinarà la tipologia d’usuaris de préstec, les condicions d’ús 
per cada grup i qui pot treure documents en préstec i qui no. Seran usuaris del 
servei de préstec els usuaris de ple dret. Informació bibliogràfica: tindrà accés a la 
informació bibliogràfica a partir dels recursos del CRAI qualsevol usuari, però amb un 
tracte preferent els usuaris de ple de dret.La informació bibliogràfica a partir de 
recursos externs als del CRAI restarà restringida als usuaris de ple de dret.  

2. Reprografia: el servei de reprografia és restringit als membres de 
TecnoCampus. Per la impressió i l’escàner de documents cal autenticació a la xarxa 
del TecnoCampus i es vincula al compte d’usuari personal, gestionat pels serveis 
tècnics. 

3. Formació: els cursos de formació que s’efectuïn en el marc del CRAI 

s’adreçaran als usuaris de ple dret. A partir de demandes justificades d’usuaris de ple 
dret, es podran programar cursos monogràfics o noves edicions de cursos ja 
efectuats, atenent a les possibilitats del servei.  

4. Accés wifi: l’accés wifi serà obert als usuaris del servei, però limitat pel que 
fa a la consulta dels recursos electrònics del CRAI tan sols als usuaris autoritzats.  

5. Servei d’obtenció de documents: Els professors, els estudiants i 
investigadors del TecnoCampus que realitzin el projecte de final de carrera, els de 
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màsters i els que estiguin realitzant actuacions vinculades a projectes de recerca i 
transferència dirigits per professors del TecnoCampus, podran accedir a l’obtenció de 
documents atenent a la disponibilitat pressupostària.  

6. Reserva d’espais i d’equipaments: els estudiants del TCM podran accedir a 
la reserva d’espais atenent a les normatives de funcionament establertes. En aquest 
sentit la reserva d’espais i d’equipaments serà d’ús exclusiu per a usuaris de ple dret 
del servei. En el cas d’equipaments o espais l’ús dels quals estigui estretament 
vinculat al desenvolupament de l’aprenentatge dels estudiants d’una determinada 
titulació, es regiran per criteris de preferència per als estudiants que tinguin aquesta 
necessitat.  

 
Article 5.  Utilització d’espais d’accés controlat  
 

1. Els espais d’accés controlat seran d’ús exclusiu per als usuaris autoritzats del 
CRAI i funcionaran prèvia demanda.  

2. Les sales de treball en grup es podran utilitzar per un període continuat de 
dues hores, renovable per un període més de temps sempre que no hi hagi reserves 
d’ús no satisfetes. En el cas que el grup sol·licitant no accedeixi a la sala reservada a 
l’hora establerta perdrà el dret a l’ús passat 15 minuts.  

3. Es podrà realitzar una reserva per grup i per dia, al marge de l’ús sense 
reserva dels espais si n’hi ha de lliures. Ara bé, durant el mateix dia i la mateixa 
franja horària (matí de 9h a 15h i tarda de 15h a 21h) un grup o usuari no podrà 
acumular un ús i una reserva d’espais.  

4. Es concedirà dret d’ús per un període superior a l’establert als professors 
que justifiquin la necessitat i als estudiants que ho sol·licitin i que acompanyin 
aquesta petició de l’aval d’un professor del TCM, sempre que efectuïn algun treball 
d’investigació vinculat a la institució. En aquests casos, el període d’ús s’establirà de 

comú acord entre el sol·licitant i el/la cap del servei, i l’hora d’accés a les sales no 
serà motiu per a excloure’n de l’ús mentre estigui vigent el període d’utilització 
acordat.  

5. En qualsevol cas, per efectuar una reserva i accedir a les sales, el sol·licitant 
lliurarà al personal del servei un document que l’acrediti com a membre del TCM, que 
li serà tornat en abandonar les sales.  

 
Article 6.  Comissió del CRAI  

 
1. S’articularà una comissió del CRAI formada pel/per la cap del servei, el 

bibliotecari/ària, els responsables dels centres de servei finalistes i representants de 
l’alumnat. 

2. En aquesta comissió s’exposaran les línies estratègiques de funcionament 
del servei i es recolliran les aportacions dels diversos col·lectius per introduir millores 
i incorporar propostes d’actuació.  

3. Així mateix s’establiran en aquesta comissió les propostes de canvis 
normatius, s’avaluarà el creixement i l’estat de la col·lecció i es valoraran els 
pressupostos assignats.  

 
 
 


