
La Biblioteca Municipal Les Voltes accepta 

llibres i altres materials en bon estat com 

a dona�us.  
 

S’agraeix els dona�us que s’adeqüen a la 

seva polí�ca de col·lecció, que suposen un 

benefici per al seu fons i pels usuaris de la 

Biblioteca. 
 

Per tal d’assegurar que els documents que 

s’afegeixen al fons siguin els adequats i 

d’interès per als nostres usuaris, cal que 

aquests compleixin certs requisits. 

POLÍTICA 

D’ACCEPTACIÓ DE 

DONATIUS A LA 

BIBLIOTECA 

 S’ACCEPTEN: 

• Obres de ciències que no   �nguin més de 3 

anys d’an�guitat. 

• Obres d’humanitats que no �nguin més de 5 

anys d’an�guitat.  

• Obres sobre Sant Vicenç dels Horts i el seu 

entorn social, cultural i històric, sigui quina 

en sigui l’an�guitat. 

• Obres de ficció (novel·les, teatre, poesia) i 

contes infan�ls en qualsevol llengua que no 

�nguin més de 5 anys d’an�guitat. 

• Material audiovisual (DVD o Blu-ray) per a 

infants i per adults, en bon estat i original. 

• Obres vinculades a fons especials (Hort,    

cul�u, consum de productes de temporada i 

cuina) 
 

Si creieu que els vostres documents             

s’adeqüen a aquests criteris, podeu            

portar-los a la Biblioteca  directament. 

• Si es tracta de més de 50 volums, cal que 

ens faciliteu prèviament una llista amb les 

dades bàsiques dels documents (autor, 5tol 

i any). La Biblioteca es posarà en contacte 

amb vosaltres per indicar-vos quins           

documents s’accepten i quins, per tant,    

podeu portar-hi. 

   NO S’ACCEPTEN: 

• Documents en mal estat de             

conservació o usats, com ara llibres 

d’exercicis,  retallables o quaderns 

per acolorir. 

• Obres amb con�nguts d’un nivell   

massa especialitzat per a una           

biblioteca pública, com ara                

publicacions cien5fiques, a criteri 

 del personal de la Biblioteca. 

• Documents amb con�nguts que       

poden  esdevenir obsolets amb         

rapidesa, com ara manuals              

d’informà�ca, gramà�ques, llibres de 

text... o amb informació que ja no és 

vigent. 

• Documents que expressin opinions o         

con�nguts sancionats per la llei. 

• Obres de diversos volums                 

incompletes. 

• Diaris, revistes i altres publicacions en 

sèrie. 

• Enciclopèdies i diccionaris. 

• Documents en suports obsolets (VHS, 

cassets, vinils, etc.) i discos             

compactes. 



C/ Nou 1-9 

08620 Sant Vicenç dels Horts 

 
T. 93 656 06 63 

hCp://biblioteca.santvidigital.cat/  

lesvoltes@shv.cat  

POLÍTICA DE 
DONATIUS 

Si per raons de polí�ca de col·lecció no es 

poden incorporar al fons de la Biblioteca 

poden oferir-se com a dona�u a en�tats, 

associacions o biblioteques que mostrin 

interès i disposin de pocs recursos        

econòmics.  

A més a més, si no s’incorporen a cap 

col·lecció, disposem d’un espai per         

dipositar-los, el Racó d’intercanvi.   

 

 

 

 

 

 

 
La Biblioteca Municipal Les Voltes agraeix 

el gest desinteressat a tota persona o      

en�tat que vulgui donar documents a la 

nostra  biblioteca, independentment de si 

són o no acceptats.  

Gràcies 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

LES VOLTES 

QUÈ FER AMB ELS QUE 

NO S’ACCEPTEN? 
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