
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL EMÍLIA XARGAY DE

SARRIÀ DE TER.

Preàmbul

La biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter és de titularitat municipal d’acord amb el
que disposa l’article 26. i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local, l’article 64 de la llei 8/1987. de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i l’article 39 de la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari
de Catalunya.

El municipi de Sarrià de Ter, com la resta de municipis catalans, té atribuïdes per llei
les competències de crear, regular, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat
municipal i coordinar i promoure la lectura pública en el municipi.

Per  exercir  les  esmentades  competències  correspon  als  municipis  les  següents
funcions:

a) Fixar els objectius de la biblioteca

b) Determinar  el  model  de  la  col·lecció  i  el  tipus  de  serveis  que  prestarà  la
biblioteca en funció dels seus objectius i d’acord amb els criteris establerts per
la UNESCO.

c) Establir les condicions i la forma d’accés als serveis de la  Biblioteca.

d) Regular els horaris d’obertura a la biblioteca.

e) Nomenar i contractar el personal.

f) Facilitar les condicions per permetre que la biblioteca pugui operar de manera
coordinada i cooperar amb la resta del Sistema de Lectura Pública.

Primer: FINALITAT I MISSIÓ 

La biblioteca Emília Xargay de Sarrià de Ter és un servei públic municipal i  gratuït
d’informació,  obert  a  tothom,  amb especial  atenció  als  habitants  de Sarrià  de Ter.
Facilita l’accés al coneixement i contribueix a dinamitzar, cultural i educativament, el
municipi utilitzant tots els recursos al seu abast. S’adapta a les necessitats canviants
dels usuaris i obre els seus serveis a l’exterior.

La  biblioteca  municipal  de  Sarrià  de  Ter  té  la  voluntat  de  donar  resposta  a  les
necessitats d’aquells que tenen dificultats per a la lectura oferint els materials i  els
mitjans adequats per facilitar-los la consulta i la lectura.
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Els fons de la biblioteca pública són de lliure accés i susceptibles d'ésser deixats en
préstec. Això no obstant, quan és necessari per raons de seguretat i conservació, es
pot limitar l'accés a una part d'aquests fons.

Segon.- ACCÉS

1. L’accés a la Biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom. Tanmateix, la biblioteca es
reserva el dret d’admissió.

2. Quan sigui estrictament necessari, els responsables de la Biblioteca amb autoritat
delegada de les institucions que la van crear, podran establir limitacions a aquest
principi.

3. Els menors de 7 anys només podran accedir-hi acompanyats d’un adult que se’n
responsabilitzi.  Els  usuaris  menors  d’edat,  vagin  o  no  acompanyats,  no  seran
responsabilitat  del  personal  de  la  biblioteca.  En  el  cas  de  quedar  sols
momentàniament, el personal bibliotecari no es responsabilitza de les entrades o
sortides del menor. 

4. No es pot accedir a la biblioteca amb cap mena de vehicle llevat de les cadires de
rodes de discapacitats o dels cotxets dels més petits. Tampoc es permet l’accés
d’animals al recinte de la biblioteca.

5. La biblioteca  disposa  de taquilles  perquè els  usuaris  puguin  deixar-hi  els  seus
efectes personals durant les hores d’obertura de la biblioteca. La Biblioteca declina
tota responsabilitat sobre els béns personals dels usuaris.

Tercer.- DRETS DEL USUARIS

Dret a rebre suport:
Els usuaris poden demanar ajut al personal de la Biblioteca, que els prestarà el suport
necessari per facilitar-los l’ús dels serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca del
fons.

Dret d’opinió:
1. La  Biblioteca  disposarà  d’una  bústia  de  suggeriments  per  facilitar  l’expressió

anònima tant de propostes com de queixes.

2. El  personal  bibliotecari  recollirà  els  suggeriments  i  les  queixes  que  se  li  facin
personalment.

Dret de participació:
1. L’expressió d’opinions és el primer esglaó per a la participació individual o en grup.

La Biblioteca també escoltarà i consultarà les entitats, moviments cívics i agents
socials del municipi, en relació al funcionament i la programació d’activitats de la
Biblioteca.

2. Envers l’ampliació i renovació del fons bibliogràfic i audiovisual i en l’aplicació de la
política  d’adquisicions,  es  tindran  en  compte  les  desiderates  expressades  pels
usuaris.
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Dret d’informació:
1. Els usuaris de la Biblioteca tindran dret a sol·licitar informació sobre el fons de què

disposa la Biblioteca, el seu funcionament i la normativa. La Biblioteca funcionarà
també com a punt d’informació ciutadana.

2. La present  normativa restarà a disposició  de tots  els  usuaris  perquè la  puguin
consultar. Els serveis amb normativa particular, en cas que hi fossin, també els pot
consultar tothom qui ho vulgui.

3. La Biblioteca exposa l’horari d’atenció al públic i anuncia les activitats i els actes
que s’organitzin amb el temps suficient i de la forma més convenient per garantir-
ne la màxima difusió possible.

Quart.- DEURES DELS USUARIS

Per tal de gaudir de la Biblioteca en les millors condicions:

1. Es respectaran els altres usuaris, el personal, el fons i els béns de la Biblioteca.

2. Es seguiran els requeriments o indicacions del personal de la Biblioteca.

3. Els usuaris disposaran els seus efectes personals en els llocs habilitats a aquest
efecte. La Biblioteca declina tota responsabilitat  de custòdia, vigilància i  control,
sobre els béns personals dels usuaris.

4. Deixar els documents consultats en els llocs destinats a aquest ús.

5. Es mantindrà una actitud correcta i cívica, i es romandrà en silenci. Les persones
que malgrat ser avisades, no puguin complir aquesta pauta, seran convidades a
abandonar la biblioteca. 

6. Dins la Biblioteca caldrà desconnectar els telèfons mòbils o posar-los en silenci. I
no es podrà contestar a trucades dins les instal·lacions.

7. Els usuaris s’hauran d’abstenir de:
- menjar, beure o fumar (es permetrà portar ampolles d’aigua però no deixar-

les damunt la taula)
- escriure o fer senyals en cap document.
- reservar punts de lectura 
- malmetre o maltractar qualsevol dels béns informàtics, mobles i immobles

que integren el conjunt de la Biblioteca.
- canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca
- realitzar  activitats  que  puguin  molestar  els  altres  usuaris  o  entorpir  el

funcionament normal de la Biblioteca
- entrar a les zones tancades al públic en general

8. Complir la normativa de la Biblioteca i dels seus serveis.

9. Identificar-se quan el personal de la biblioteca ho requereixi.
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10. El personal de la biblioteca podrà expulsar immediatament del recinte a tothom que
incompleixi l’article anterior, sense perjudici de la sanció corresponent.

Cinquè.- RÈGIM DE SANCIONS

1.  Les  accions,  comportaments  i  conductes  contràries  a  les  descrites  en  l’article
anterior  tindran  la  consideració  d’infracció  lleu,  greu  i  molt  greus  i  donaran  lloc  a
sancions.

2.  Les sancions poden ser: expulsions temporals o prohibició d’accés a la Biblioteca.

3.  Les sancions lleus seran notificades de forma verbal pel personal de la Biblioteca. 

4. Les sancions greus i molt greus donaran lloc a les mesures de prohibició d’accés i
ús de la Biblioteca.

5.  El  personal  de  la  Biblioteca  decidirà,  segons  el  seu  criteri,  el  temps  d’expulsió
temporal de les persones que hagin comès faltes lleus o greus.

6. Són infraccions lleus: 

a) Parlar amb veu alta reiteradament.
b) Menjar,  beure  o  fumar. Es  podrà  menjar  i  beure  a  la  zona de repòs si  es

respecta el silenci i l’ordre.
c) Reservar punts de lectura.
d) Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca.
e) Realitzar  activitats  que  puguin  molestar  els  altres  usuaris  o  entorpir  el

funcionament normal de la Biblioteca.
f) Utilitzar  els  telèfons  mòbils  i  altres  parells  electrònics  sonors  sense  mode

silenciat, i contestar les trucades dins les instal·lacions.

7. Són infraccions greus:

a) Escriure  o  fer  senyals  en els  documents,  de forma que es  malmeti  el  seu
contingut.

b) Malmetre qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la
Biblioteca.

c) No complir els requeriments del personal de la Biblioteca.
d) Incomplir la prohibició d’accés o d’expulsió temporal.
e) La falta de respecte i els insults als treballadors de la Biblioteca.
f) L’acumulació de tres faltes lleus.

8. Són faltes molt greus:

a) Entrar a les zones tancades al públic en general.
b) Apropiar-se de documentes o altres béns de la biblioteca. El personal de la

biblioteca  es  reserva  el  dret  a  inspeccionar  visualment  qualsevol  bossa  o
motxilla  sota  sospita  ferma  i  fafaent  de  furt.  Els  usuaris  que  s’apropiïn  de
documents o altres béns de la biblioteca seran expulsats per un període mínim
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de 6 mesos i màxim de 2 anys, de tots els serveis de la biblioteca. Aquesta
mesura és independent de les accions civils o penals que puguin emprendre’s
segons la gravetat del cas.

c) Reincidir en una mateixa sanció de caràcter greu més de dues vegades en un
període inferior a un any.

9. El Cos de Policia Local serà l’encarregat de notificar les expulsions als tutors legals
dels menors sancionats de manera greu i molt greu.

Sisè.- SERVEI DE CONSULTA I PRÉSTEC DEL FONS  DE LA BIBLIOTECA

1. Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser consultats.

2. Tots  els  materials  que  integren  el  fons  de  la  Biblioteca  podran  ser  objecte  de
préstec a excepció de:
a) Les obres de consulta general o d’ús freqüent com enciclopèdies, diccionaris i

atles.
b) Els documents que formen part de la col·lecció local que només se’n tingui un

exemplar.
c) Els  documents  exhaurits  o  difícilment  reemplaçables  o  que tinguin  caràcter

d’únics. 
d) Les obres del fons de reserva.
e) Els diaris i els últims números de les revistes.
f) Les obres que el personal de la biblioteca consideri que tenen un valor rellevant

i no poden sortir del recinte, com ara llibres antics i rars i obres curioses.

3. En la utilització dels punts de lectura es prioritzaran les consultes del fons de la
Biblioteca sobre l’estudi, treball o lectura amb material dels particulars.

4. Per gaudir del servei de préstec cal presentar el carnet d’usuari de la biblioteca o
de  qualsevol  altra  que  estigui  integrada  en  el  Sistema  de  Lectura  Pública  de
Catalunya. El carnet es sol·licitarà personalment a la Biblioteca presentant el DNI o
el passaport.
Els menors de 14 anys necessiten una autorització paterna per a fer ús del servei
de préstec. Caldrà complimentar aquesta autorització, facilitada per la Biblioteca,
de forma presencial a la Biblioteca.

5. El carnet d’usuari és personal, individual, intransferible i no caduca. Es pot renovar
cas de pèrdua o deteriorament i el seu preu estarà subjecte al que estableixin les
Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Sarrià de Ter.

6. El titular del servei de préstec serà l’únic responsable dels documents retirats en
préstec, i per tant, vetllarà per la seva integritat i bona conservació i advertirà al
personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi.

7. És imprescindible presentar el carnet de la biblioteca pera realitzar el préstec, o en
el seu defecte caldrà presentar el DNI, carnet de conduir, passaport o el carnet de
residència.
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8. El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els ciutadans i permet endur-se 30
documents durant 30 dies distribuït de la següent manera: 15 llibres, 5 revistes, 5
DVD i 5 CD, d’acord a la normativa i recomanacions del Servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya.

9. Es podran demanar pròrrogues per el mateix termini que el préstec sempre que no
hi hagi cap reserva feta per un altre usuari. Es podran realitzar fins a 2 pròrrogues i
es podrà efectuar personalment, per telèfon o correu electrònic.

10. Es  poden  realitzar  fins  a  5  reserves  de  documents.  Els  avisos  es  realitzen
preferentment per correu electrònic i es disposa de 5 dies per passar a recollir el
document. 

11. La Biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament el servei
de préstec a aquells usuaris que incompleixin la normativa.

12. El  servei  de  préstec  deixarà  de  funcionar  quan  faltin  10  minuts  abans  del
tancament al públic de la Biblioteca, amb la finalitat de facilitar la sortida del recinte
dels usuaris i que el personal bibliotecari pugui tancar correctament les aplicacions
informàtiques i desar el material que hagi quedat a sala.

13. L’usuari comunicarà qualsevol canvi en les dades facilitades

14. L’usuari que retorni un document malmès o no el retorni, estarà obligat a restituir-lo
per un exemplar de la mateixa edició i característiques de publicació. 

15. Quan la  Biblioteca  estigui  tancada,  els  usuaris  podran  retornar  els  documents
prestats a la bústia de devolucions de la Biblioteca. En cap cas, es podran retornar
documents a l’entrada o espais no habilitats per aquest ús.

16. En acabar el termini de préstec, la Biblioteca requerirà que retorni el document
corresponent a l’usuari que tingui pendent la devolució. 

17. El retard en la devolució dels documents prestats serà motiu de sanció: el sistema
informàtic aplicarà una penalització d’1 punt per document i dia de retard. Per cada
90 punts, s’aplicarà una exclusió temporal del servei de préstec. La suspensió serà
efectiva a tota la xarxa de biblioteques i començarà a comptar a partir del dia en
que s’hagin retornat tots els documents.

18. La biblioteca pot no acceptar la devolució d’un material deteriorat, o bé un disc
ratllat,  o  amb  la  caixa  malmesa.  Els  usuaris  han  d’advertir  al  personal  de  la
biblioteca de qualsevol desperfecte que hagin observat.

19. La cobertura legal del previst a l’apartat 16 es troba recollida als articles 139, 140 i
141 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la
Llei 57/2003, de modernització del govern local.
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Setè.- SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

A través del servei de préstec interbibliotecari  es podrà prestar  el  fons propi de la
Biblioteca i de les altres biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública:

1. Es podrà restringir aquest servei en aquells casos que sigui possible solucionar el
requeriment amb el propi fons.

2. Seran  susceptibles  de  ser  demanats  o  deixats  en  préstec  interbibliotecari  els
documents que en ser rars o exhaurits no es puguin obtenir fàcilment.

3. El document arribat en servei de préstec interbibliotecari es reservarà un màxim de
10 dies a l’usuari que l’ha sol·licitat. Els usuaris que reiteradament i de forma no
justificada  no  respectin  els  terminis  de  recollida  d’aquest  servei  en  quedaran
bloquejats temporalment.

4. La  Biblioteca,  en  última  instància,  es  reserva  el  dret  de  denegar  un  préstec
interbibliotecari per motius tècnics o d’oportunitat.

5. Les  normes  relatives  al  servei  de  préstec  també  seran  d’aplicació  al  servei
interbibliotecari.

Vuitè.- SERVEI DE REPROGRAFIA

1. La màquina fotocopiadora funcionarà en règim d’autoservei, i amb targetes que els
usuaris podran adquirir a la mateixa biblioteca, al preu que fixi l’Ordenança Fiscal.
Es podran fer fotocòpies en blanc i negre i/o amb color.

2. Els usuaris hauran de pagar els fulls que imprimeixin al preu que fixi l’ordenança
fiscal corresponent. 

3. L’usuari  del  servei  observarà  les  normes  legals  vigents  en  matèria  d’escrits,
publicacions,  reproduccions o còpies, i  de forma específica,  la Llei  de Propietat
Intel·lectual.

Novè.- SERVEI D’INTERNET

1. El servei d’Internet serà de lliure accés a tothom i gratuït.

2. Els usuaris menors de 16 anys necessitaran una autorització paterna per a l’ús
d’aquest servei.

3. L’objectiu del servei serà garantir la possibilitat d’accés a Internet a tota la població
i potenciar-ne la utilització i el coneixement de les noves tecnologies (TIC).

4. La Biblioteca podrà restringir el servei amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat
al major nombre possible d’usuaris. El personal de la Biblioteca podrà sol·licitar el
carnet de la Biblioteca en qualsevol moment per identificar els usuaris que estiguin
fent ús del servei d’Internet.

7



5. L’excessiva  demanda  del  servei  provocarà  que  es  prioritzi  l’ús  per  a  consulta
bibliogràfica i l’ús cultural o d’interès pedagògic, sobre l’ús estrictament lúdic. Per
això,  només  es  permet  jugar  en  aquells  ordinadors  expressament  destinats  a
aquest ús.

6. Es pot limitar o suprimir l’ús del correu electrònic i la participació en xats, debats i
fòrums.

7. El personal de la biblioteca té dret a tancar i donar per acabada una sessió en
qualsevol moment.

8. La Biblioteca posa a  disposició dels usuaris:

 .  Ordinadors de consulta prolongada.  Amb sessions d’una hora de durada.  Es
poden  realitzar  reserves  per  telèfon,  a  través  d’Internet,  o  directament  des  dels
ordinadors de la biblioteca. Cada usuari té 15 sessions d’una hora de durada al mes.
Passats 10 minuts de l’inici del període reservat,  l’ordinador podrà ser ocupat per un
altre usuari. 

.  Ordinadors de consulta ràpida. El temps d’ús serà de 15 minuts màxim i no es
podran reservar les connexions. 

9. Per  utilitzar  un ordinador  de la  biblioteca  és  imprescindible  donar-se d’alta  del
servei  i  obtenir  un  nom  d’usuari  i  una  clau  d’accés,  que  serà  individual  i
intransferible. En cas de mal ús d’aquest número, l’usuari serà bloquejat del servei
d’ordinadors durant 1 mes. En cas de mal ús reiterat, l’usuari serà sancionat am el
bloqueig a aquest servei durant 1 any.

10. Els usuaris que estiguin fent ús d’un número d’identificació aliè seran bloquejats
del  servei  durant  un  mes.  En  cas  de  reiteració  d’aquest  mal  ús,  quedaran
sancionats amb el bloqueig a aquest servei durant 1 any.

11. Es podran limitar els usos setmanals per persona.

12. No està permès entrar a pàgines de contingut pornogràfic o violent, que vulnerin
els drets humans o continguts visuals que fereixin la sensibilitat d’altres usuaris. En
cas de desobeir aquesta premissa de forma repetida, l’usuari serà bloquejat del
servei  d’Internet  durant  1  mes.  En  cas  que  l’usuari  sigui  bloquejat  més  de  2
vegades  per  aquest  mateix  motiu,  passarà  a  considerar-se  sanció  greu,  i
s’adoptarà les mesures que estableix aquesta normativa per aquests casos.

13. La Biblioteca no es fa responsable de la informació a la qual accedeixin els/les
usuàries. En el cas dels nens i nenes, els pares, mares o tutors legals assumiran la
responsabilitat sobre els recursos que consultin els seus fills o filles.

14. Es respectarà la privacitat dels altres usuaris.

15. Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic o imprès dins
dels  límits  que  permetin  la  legislació  vigent,  la  propietat  intel·lectual,  l’autor  i
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qualsevol altra norma ètica o exigència implícita o explícita establertes en cada
cas. Un cop l’usuari haig acabat la sessió no es permet que quedi emmagatzemat
cap arxiu als ordinadors.

16. La utilització dels equips es farà de manera individualitzada, o com a màxim de 2
persones.  En  cas  de  reproducció  de  so,  amb  auriculars.  Només  es  podran
reproduir elements existents a la biblioteca i s’haurà de respectar el torn de petició
d’utilització.

17. Tots els aparells es desconnectaran quan faltin 5 minuts per a l’hora de tancament
al  públic  de la  biblioteca,  amb la intenció de facilitar  la  sortida del  recinte dels
usuaris i que el personal de la biblioteca desi el material.

18. Els usuaris disposen d’una impressora en blanc i negre i una altra amb color. Les
tarifes d’impressions  es fixen a l’Ordenança Fiscal reguladora

Desè.- ACTIVITATS

1. Les  activitats  que  s’organitzin  a  la  Biblioteca  seran  de  lliure  accés  a  tots  els
ciutadans. Per motius de capacitat o en cas d’estar dirigides a un sector de públic
determinat es prioritzarà i limitarà l’accés a les activitats.

2. Les activitats seran gratuïtes sempre i que no es fixin preus públics perquè siguin
de caràcter especial, interès restringit o per necessitat d’autofinançament.

3. En cas que es prevegi que el desenvolupament de les activitats afectarà els altres
serveis, s’haurà de comunicar amb la suficient antelació als usuaris, amb indicació
expressa de la causa, els dies i les hores que es produirà  i la limitació o suspensió
temporal del servei afectat.

Onzè.- SERVEI DE VISITES GUIADES

1. El servei de visites guiades a la Biblioteca és un recurs inicialment dissenyat per a
l’ús docent i pedagògic. Per tant, està adreçat, en primera instància, als centres
educatius de la població que sol·licitin en la forma que s’estableixi a tal fi.

2. També podran sol·licitar i concertar visites guiades altres col·lectius directament a
la Biblioteca.

3. Les visites guiades les realitzarà el personal bibliotecari en el temps i forma que
s’estableixi a tal fi. Malgrat tot, es podria concertar amb tercers aquest servei per
millorar-lo o per tal que no afecti el funcionament normal de la Biblioteca.

Dotzè.- DONACIÓ DE FONS

1. Per a l’avaluació dels fons que s’ofereixen com a donació se seguiran les directrius
del  Servei  de  Biblioteques  i  del  Patrimoni  Bibliogràfic  de  la  Generalitat  de
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Catalunya i es tindrà en compte la vigència i l’actualitat de les obres i/o el seu valor
patrimonial. Els criteris generals d’acceptació seran els següents:

 S’accepten:
 Obres  en  bon  estat  de  conservació,  en  català  o  castellà,  de  nivell

divulgatiu  i  editats  per  autors  i  editorials  reconeguts,  com  a  regla
general. 

 Obres de ciències que no superin els 3 anys d'antiguitat. 
 Obres d'humanitats que no superin els 5 anys d'antiguitat. 
 Obres de referència com ara diccionaris i enciclopèdies que no superin

els 3 anys d'antiguitat. 
 Obres sobre Sarrià de Ter i el seu entorn social, cultural i històric, sigui

quina sigui la seva antiguitat si es troben en bon estat. 
 Obres de ficció en qualsevol llengua, prèvia comprovació de duplicats

per part de la biblioteca. 
 Material audiovisual en bon estat, original i que s’avingui amb els criteris

de desenvolupament de col·lecció audiovisual de la biblioteca.
No s’accepten:

 Documents  en  mal  estat  de  conservació  o  usats,  com  ara  llibres
d'exercicis, retallables, o quaderns per acolorir. 

 Obres  amb  continguts  d'un  nivell  massa  especialitzat  per  a  una
biblioteca  pública,  com  ara  publicacions  científiques,  a  criteri  del
personal de la biblioteca. 

 Documents  amb  continguts  que  poden  esdevenir  obsolets  amb
rapidesa, com ara manuals d'informàtica, gramàtiques, llibres de text...
o que ja hagin perdut la seva vigència informativa. 

 Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei. 
 Obres en diversos volums que no estiguin completes. 
 Obres escrites en la seva totalitat en llengües que no siguin el català o

el castellà, a criteri del personal de la biblioteca. 
 Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.

La  Biblioteca  agraeix,  no  obstant,  el  gest  desinteressat  dels  donants  envers  la
biblioteca i els seus usuaris tot i que els documents no siguin acceptats.

2. En els casos que el fons sigui acceptat, o una part, tingui un valor significatiu o faci
referència a una determinada temàtica, l’Ajuntament de Sarrià de Ter es reserva el
dret d’incorporar-lo al fons del servei municipal que consideri més idoni.

3. L’acceptació d’un fons no pressuposa la seva integració indefinida. A l’acabament
de la vida útil d’un document, la Biblioteca procedirà a la seva retirada d’acord amb
el  procediment  habitual  aplicat  al  fons  propi.  D’altra  banda,  s’entén  que  les
donacions  realitzades a  la  biblioteca  són altruistes  i  en  cap cas  a canvi  d’una
contrapartida  econòmica  o  d’un  reconeixement  públic  del  donant  per  qualsevol
mitjà.  La Biblioteca tampoc pot  assumir  el  transport  de documents de domicilis
particulars a la seva seu.
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4. Les propostes de donacions es presentaran al registre general de documents de
l’Ajuntament de Sarrià de Ter o a la Biblioteca de Sarrià de Ter d’acord amb el
model que apareix a l’Annex 1.

APLICACIÓ,  ACCEPTACIÓ  I  INTERPRETACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA
BIBLIOTECA I ELS SEUS SERVEIS

L’ús de la Biblioteca o alguns dels seus serveis implicarà el coneixement i l’acceptació
d’aquestes normes.

Aquesta normativa estarà exposada al  plafó d’informació principal  de la biblioteca i
publicada a la pàgina web de la biblioteca.

Qualsevol modificació a introduir  en aquesta Normativa, podrà ser aprovada per la
Comissió de Govern Local.

Serà potestat  de l’Ajuntament  de Sarrià  de Ter la  interpretació d’aquestes normes,
sense perjudici que la Biblioteca les pugui flexibilitzar o adaptar en aquells casos que
ho consideri  oportú amb l’objectiu  de facilitar  l’ús dels serveis o garantir-ne el  bon
funcionament.

Aquest text refós ha estat aprovat per el Ple de l’Ajuntament de Sarrià de Ter el dia 29
de març de 2011 i entrarà en vigor una vegada hagi estat publicat íntegrament el seu
text en el Butlletí Oficial de la Província i haig transcorregut el termini previst a l’article
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Sarrià de Ter,   29 de març de 2011
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PROPOSTA DE DONACIÓ DE FONS A L’AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER PER
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

(1)__________________________________, amb DNI_______________ i

amb domicili a ____________________________de_____________________,

codi postal _______________ i telèfon_______________________

EXPOSA

Que coneix i accepta la normativa de donacions de l’Ajuntament de Sarrià de Ter en
general, i de la biblioteca en particular, i que actuant en nom propi i amb facultat per fer
donació com a propietari/ària

DÓNA sense  cap  mena  de  contraprestació  a  l’Ajuntament  de  Sarrià  de  Ter,
preferentment per a la Biblioteca:

(2)______Llibres. Temàtica:________________________________________

______Vídeos. Temàtica:________________________________________

______CD

______altres

La modalitat de cessió és en ple domini, amb caràcter indefinit i sota les condicions
següents:

1. Integrar a la Biblioteca de Sarrià de Ter la part dels fons finalment acceptat, sense
perjudici de diferents ubicacions finals i dels desplaçaments que calgui efectuar per
motius de divulgació, seguretat o conservació.

2. Posar el fons a disposició del públic en general per al seu ús, consulta o préstec,
de la manera que els tècnics bibliotecaris estimin més adient.

3. Mantenir  el  fons  en  les  condicions  de  conservació  que  garanteixin  la  seva
preservació.

Per la qual cosa, reconeix a la institució la facultat d’establir els criteris de tractament
específic i d’avaluació i tria més adequats a fi de garantir la millor gestió i preservació
del fons objecte de donació.

PROPOSA

L’acceptació de la donació, que efectua amb les condicions abans exposades.

(1)Nom de qui dóna
(2)El número de cada tipus de documents que es donen
(3)Signatura de qui dóna
(4)Lloc i data
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