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ANNEX I

POLÍTICA D’ACCEPTACIÓ DE DONATIUS DE LA BIBLIOTECA JOAN 
MARGARIT DE SANT JUST DESVERN

La missió de la Biblioteca és facilitar l’accés a la informació, a la formació i al lleure. 
aquesta missió s’ha de correspondre amb la realitat, per la qual cosa s’apliquen criteris 
de qualitat i d’actualitat sobre el contingut a l’hora d’acceptar o denegar un donatiu.

I és per això que abans d’acceptar un donatiu ha de complir certs requisits:

 No s’acceptaran documents en mal estat de conservació (enquadernació 
deteriorada, fulls tacats i bruts, pàgines trencades, guixades....).

 Els audiovisuals (discs compactes i DVD) han de permetre una òptima 
visualització i audició i han de garantir els drets de reproducció.

 Les obres de coneixements han de ser actuals i han de tenir un nivell adequat per 
a la tipologia de persones usuàries de la Biblioteca.

 Els documents susceptibles de convertir-se en obsolets a curt termini seran 
desestimats.

 Són d’especial interès els documents que facin referència a Sant Just Desvern i 
els escrits o publicats per autors locals.

QUÈ ACCEPTEM

 Obres de ciències amb una antiguitat no superior als 3 anys des de la data de 
publicació.

 Obres d’humanitats que no superin els 5 anys d’antiguitat.
 Novel·les en qualsevol idioma.
 Còmics.
 Obres relacionades amb la població i/o sobre alguna personalitat destacada de 

Sant Just Desvern.
 Música i pel·lícules en suport òptic (DVD i CD).

QUÈ NO ACCEPTEM

 Llibres en mal estat físic de conservació, malmesos, defectuosos, guixats, etc.
 Llibres duplicats, excepte en els casos que l’exemplar de la Biblioteca estigui 

malmès o sigui de molt ús/préstec.
 Llibres de coneixements que no siguin en català o castellà.
 Llibres que per la seva temàtica no es considerin adients per formar part del fons 

d’una biblioteca pública.
 Obres amb continguts d’un nivell massa especialitzat per a una biblioteca 

pública, com ara publicacions científiques, a criteri del personal de la biblioteca.
 Anuaris, agendes, guies d’hotels i de viatges que no estiguin vigents.
 Enciclopèdies i diccionaris.
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 Obres en diversos volums que no estiguin completes.
 Documents amb continguts que poden esdevenir obsolets amb rapidesa, com ara 

manuals d’informàtica, gramàtiques, etc.
 Llibres de text i d’exercicis.
 Cursos d’idiomes amb una antiguitat no superior als 5 anys des de la data de 

publicació.
 No acceptem materials en suports antics (discs de vinil, cassets, vídeos).
 Diaris, revistes i altres publicacions en sèrie.

QUÈ CAL FER?

Si els documents compleixen els requisits abans esmentats, es podran portar a la 
Biblioteca previ avís i sempre que no superin els 10 documents.

Quan les donacions siguin més de 10 documents, la persona que fa el donatiu haurà de 
lliurar prèviament a la Biblioteca un llistat amb els títols, any de publicació i temàtica 
dels documents, per tal que el personal de la Biblioteca pugui valorar la seva idoneïtat. 
Un cop decidit quins són d’interès, la Biblioteca es posarà en contacte amb el donant 
perquè els pugui portar.

En qualsevol dels casos és el donant qui s’ha de fer càrrec del transport dels documents 
des del seu domicili fins a la Biblioteca.

CONDICIONS
 
L’acceptació dels donatius no implica necessàriament la incorporació dels documents al 
fons de la Biblioteca. Les donacions poden ser derivades a altres biblioteques o centres 
de lectura. en tot cas, la biblioteca se’n reserva el dret d’ús final.

ALTRES OPCIONS

Per tots els documents que no siguin acceptats la Biblioteca posa a disposició dels 
donants un fulletó amb altres centres receptius a la recollida de llibres.


