
NORMATIVA D’ACCEPTACIÓ DE DONATIUS A LES BIBLIOTEQUES DE SITGES 

 

El fons de les biblioteques de Sitges es nodreix i s’actualitza mitjançant els lots mensuals de la 
Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, el pressupost per a compra 
directa assignat per la Gerència, el pressupost d’adquisicions de l’Ajuntament de Sitges, i el 
SAB de la Generalitat de Catalunya. 

Tot i així, les biblioteques de Sitges accepten els donatius de particulars sempre que s’adeqüin 
a la seva política de desenvolupament de la col·lecció, que suposin un benefici per als seus 
fons, no siguin duplicats, siguin d’interès general per als seus usuaris, estiguin en bon estat de 
conservació, i que compleixin els criteris contemplats en aquesta normativa. 

Les Biblioteques de Sitges es reserven el dret a no acceptar donatius temporalment. 

 

FONS GENERAL I INFANTIL 

Han de ser donatius de menys de 20 documents. En cas contrari, l’usuari ha de portar un llistat 
previ dels documents que compleixen les condicions establertes, el què hi consti l’autor, títol, 
editorial i any de publicació,  per a que la direcció pugui fer una valoració. 

S’accepten: 

 Obres de ficció que no superin els 3 anys d’antiguitat. 
 Contes infantils que no superin els  3 anys d’antiguitat.  
 Obres d’humanitats que no superin els 3 anys d’antiguitat. 
 Guies de viatge que no superin els 3 anys d’antiguitat. 
 Obres de ciències que no superin els 3 anys d’antiguitat. 
 Materials àudiovisuals que estiguin en perfecte estat i en suports actuals (DVD, Blue-

Ray), amb les caràtules i discs originals. 
 

No s’accepten: 

 Documents en mal estat de conservació, sigui quin sigui el seu suport. (Amb fongs, 
escrits, fulls esgrogueïts, còpies d’àudiovisuals, defectes d’enquadernació, etc.) 

 Llibres de text. 
 Enciclopèdies. 
 Col·leccionables publicats per diaris o revistes. 
 Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa. 
 Documents obsolets, o publicats fora dels terminis establerts en el punt anterior. 
 Obres amb continguts d’un nivell massa especialitzat per a una biblioteca pública. 
 Documents que expressin opinions o continguts sancionats per la llei. 
 Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie que no siguin locals. 
 Obres en diversos volums que no estiguin completes.  
 Documents en formats obsolets (videocassette, cassettes, disquets...). 
 Obres duplicades que ja formen part del fons de les Biblioteques de Sitges, excepte:  



o Exemplars en millor estat de conservació que el que pertany al fons. 
o Obres de ficció que són de lectura obligatòria als centres d’ensenyament de 

Sitges. 
o Obres amb més de 5 reserves o d’alta demanda puntual. 
o Obres de ficció clàssiques o d’alta demanda en l’altra llengua de la què hi ha a 

la biblioteca (català/castellà). 

 
Excepcionalment, s’acceptaran documents que no responguin als criteris anteriors, però que 
tinguin un valor especial i d’interès per la Biblioteca, essent  les direccions qui ho determinin, 
previ examen. 
 

 

DOCUMENTS DE FONS ESPECIALS I CENTRES D’INTERÈS 

S’accepten obres en bon estat sobre els temes següents:  

 Modernisme, Noucentisme i Avantguardisme (Biblioteca Santiago Rusiñol). 
 Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya i documents relacionats directament amb el 

gènere (Biblioteca Santiago Rusiñol). 
 “Fil i agulla” : documents que no superin els 3 anys d’antiguitat (Biblioteca Santiago 

Rusiñol) 
  “Racó Famílies”: documents que no superin els 3 anys d’antiguitat (Biblioteca Santiago 

Rusiñol i Josep Roig i Raventós). 
 “Món laboral”: documents que no superin els 3 anys d’antiguitat (Biblioteca Josep Roig 

i Raventós). 
 
 
COL·LECCIÓ LOCAL I PATRIMONIAL 
 
S’accepten, quan no suposin duplicar el fons existent: 
 

 Obres sobre Sitges, el seu entorn social, cultural, històric, etc. en qualsevol suport 
(paper, gràfic i audiovisual), sense tenir en compte la data de publicació. 

 Obres sobre la comarca del Garraf i Penedès, en relació a la vila de Sitges, és a dir, que 
tinguin a veure amb diferents aspectes o bé continguin notícies i informació sobre 
Sitges i els seus habitants. 

 Obres d’autors locals. Seran considerats autors locals els nascuts  i/o residents  a 
Sitges, o vinculats estretament a Sitges.  

 
 

 
 

BIBLIOTEQUES PERSONALS 
 

 Les Biblioteques de Sitges accepten donatius de col·leccions personals, el contingut de 
les quals sigui d’interès local, i/o que la Biblioteca consideri que té una especificitat 
que aporta valor al fons i suposi un bé cultural per al municipi. 

 
 La Biblioteques de Sitges no es comprometen a acceptar els donatius sencers, si hi ha 

part del donatiu que no respon a la política de desenvolupament de la col·lecció.  



 
 Les Biblioteques de Sitges es comprometen a catalogar els fons provinents de donatius 

acceptats, per tal que puguin ser consultats en el catàleg col·lectiu de la Xarxa de 
biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
 

 Depenent del contingut, del seu estat de conservació, condicions de consulta, 
disponibilitat d’espais i quantitat de documents que el formen, les Biblioteques de 
Sitges decidiran si aquests fons formen part de la Col·lecció Local, dels fons especials o 
del fons general, així com seva ubicació dins de la biblioteca. 
 

 Es signarà un document d’acceptació per part del donant i de l’Ajuntament de Sitges, 
que especifiqui les condicions del donatiu: documents oferts i els què les Biblioteques 
accepten, condicions de difusió, consulta i préstec, ubicació, i altres consideracions 
específiques. 

 
 

TRÀMIT DEL DONATIU 
 

 Abans de fer el donatiu, s’informarà a l’usuari sobre les condicions establertes per les 
Biblioteques de Sitges per a què en tingui coneixement i descarti prèviament els 
documents que no corresponguin. 
 

 En cas de donatius de més de 20 exemplars, cal presentar un llistat previ amb les 
dades d’autor, títol, editorial i any de publicació,  per a que la direcció pugui fer una 
primera valoració. 

 
 Excepte en el cas dels donatius de col·leccions personals o casos especials, no es 

redactarà cap document de donació. 
 

 Un cop feta la donació, el donant accepta l’ús que la biblioteca farà d’aquells 
documents, passin a formar part del fons o no. 
 

 Els donatius que no encaixen en la col·lecció de la biblioteca ni responen als criteris 
establerts en aquest document tenen diferents sortides:  

 
 S’ofereixen a altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 S’adreça l’usuari a entitats locals que hi puguin estar interessades. 
 S’adreça l’usuari a altres institucions que hi puguin estar interessades. 
 Reciclatge. En aquest cas, els documents es portaran a la deixalleria municipal 

en capses tancades. 
 D’altres que les biblioteques estableixin de forma temporal o fixa: punts 

d’intercanvi de llibres, regals per a activitats, campanyes solidàries, etc. 

 
 

Les Biblioteques de Sitges agraeixen l’interès i la col·laboració de la ciutadania 
per a mantenir una col·lecció completa, actual, pertinent i de qualitat. 

 


