Normativa d'accés i ús dels fons especials
Les normes següents s'apliquen a la consulta del fons antic i als documents de l'Arxiu.
1. La consulta d'aquests documents sempre s'ha de portar a terme de manera controlada i a la
sala de lectura de la biblioteca.
2. Els usuaris externs que desitgin consultar aquests documents han de concertar una cita prèvia
amb el personal de la biblioteca indicant quins són els fons que desitgen consultar.
3. L'investigador, abans d'iniciar la feina, ha d'omplir un imprès en el quál faci constar les seves
dades personals, l'objecte i la matèria de la recerca, així com els materials que desitja consultar. A
més a més, ha de mostrar el DNI o un document acreditatiu d'identitat equivalent.
4. Queden exclosos de consulta aquells documents que no es troben catalogats o que presenten
problemes de conservació.
5. Els usuaris han de deixar les bosses de mà, abrics, carpetes, etc. sota la custòdia dels
bibliotecaris i només poden utilitzar un ordinador portàtil, llapis i paper.
6. Com a màxim, es poden consultar sis volums simultàniament. Això no és aplicable en el cas
d'obres de grans dimensions o valor. Quan el caràcter de la recerca ho requereix, es pot demanar
permís per a consultar-ne un nombre més gran.
7. La unitat d'informació no es pot moure de la taula de l'usuari, excepte per a tornar-la.
8. No es permet recolzar els papers on s'escriu sobre els documents consultats. Tampoc es
poden doblegar les pàgines o escriure-hi.
9. El personal pot requerir l'ús de guants o faristols per a la consulta de certs documents.
10. Es permet fer fotografies sense flaix dels documents consultats, sempre que siguin per a ús
privat i quan el bibliotecari no indiqui el contrari. En cas que es desitgi difondre públicament les
imatges, s'ha d'omplir el formulari que el personal de la biblioteca proporciona amb aquesta finalitat.
11. Els investigadors es comprometen a dipositar a la biblioteca un exemplar com a mínim de les
publicacions resultants de la seva recerca i, en cas que reprodueixin algun document de la
biblioteca, a citar-ne la procedència.
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