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SERVEI DE PRÉSTEC DOMICILIARI PER A PERSONES GRANS O AMB 
MOBILITAT REDUÏDA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ”PERE CALDERS” 
DE LLANÇÀ:

El Manifest de la Unesco sobre la Biblioteca Pública de l’any 1994, recull que els 
serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d’accés per a tothom, 
sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe 
social. També afirma que cal oferir serveis i materials específics a aquells usuaris 
que, per alguna raó, no poden utilitzar els serveis i materials habituals, com és el 
cas de les minories lingüístiques, persones amb discapacitats o gent 
hospitalitzada o empresonada.

L’art. 22.3 de la Llei 4/1993 de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, 
estableix que les biblioteques públiques, en coordinació amb els serveis 
d’assistència social de cada localitat, han de facilitar el servei de préstec als 
lectors impossibilitats de sortir de llur domicili i oferir serveis bibliotecaris als 
hospitals, les presons, les residències i els centres d’acolliment de la localitat 
respectiva. 

És un projecte adreçat a aquelles persones que per motius diversos veuen 
afectada la seva mobilitat i no poden desplaçar-se fins a la biblioteca. Amb 
aquesta iniciativa es pretén cobrir les necessitats de lectura i accés a la 
informació i a la cultura d’aquest sector de la població i millorar, per tant, la seva 
qualitat de vida.

Actualment, el total de la població de Llançà integrada per majors de 60 anys, *és 
d’un 29%, xifra que es preveu que vagi en augment els pròxims anys donat a 
l’envelliment de la població. Tanmateix, Llançà acull a jubilats i prejubilats no 
residents però que trien el nostre municipi com a residència habitual per la major 
part de l’any i que no estan contemplats en aquestes dades.
*dades padró a juliol 2017

La Biblioteca Municipal, la regidoria de Benestar i els Serveis Socials de la 
població, contactaran amb tots aquells agents socials i mèdics que poden 
detectar aquesta necessitat en la població. 

Tanmateix, el servei de préstec de la biblioteca comptarà amb l’ajuda 
desinteressada de diferents associacions i voluntaris de la població.
S’establirà un sistema periòdic de tramesa de documents per tal que aquests 
arribin als usuaris amb una periodicitat setmanal o quinzenal.
D’aquesta manera la Biblioteca Municipal “Pere Calders” garanteix la igualtat 
d’accés per a tothom, una de les condicions indispensables que és inherent al 
servei de biblioteca pública.
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D’altra banda  i en relació a les necessitats d’augmentar la qualitat de vida dels 
residents i empadronats de Llançà es fa necessària d’implementació de serveis 
de proximitat.
   
En relació al que anteriorment s’ha exposat, la Biblioteca Municipal “Pere 
Calders”  i la regidoria de Benestar, volen establir i regular la prestació 
domiciliària del servei de biblioteca municipal.

OBJECTIUS:

 Fer arribar el material a les persones que no poden desplaçar-se a la 
biblioteca municipal,  per tal de promoure i facilitar l’accés a la lectura 
pública, una de les opcions de cultura i lleure de la nostra població.

 Posar a disposició d’aquestes persones els materials i serveis de la 
Biblioteca  promoguda per l’Ajuntament de Llançà  (llibres, revistes, 
novel·les  CD, DVD...)

 Augmentar la qualitat de vida  i els serveis de benestar social que presta 
l’Ajuntament de Llançà als habitants i residents de Llançà.

GRUP  A QUI VA ADREÇADA L’INICIATIVA:

Aquest servei s’ha pensat per a empadronats i residents majors de 60 anys amb 
problemes de mobilitat i desplaçament. Tot i que també s’ha previst que el puguin 
utilitzar empadronats i residents de menys de 60 anys amb provada i justificada 
discapacitat.

QUINS DOCUMENTS ES PODEN TENIR EN PRÉSTEC A CASA I QUINA 
QUANTITAT?

Tots els documents que es presten habitualment a la biblioteca: llibres, revistes, 
audiollibres, CD, DVD, etc. 
El préstec es limita a cinc unitats de cada.

Els documents es poden tenir en préstec durant un mes,  prorrogable per un 
període igual.

ÀREES IMPLICADES:

 Biblioteca Municipal “Pere Calders”
 Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Llançà
 Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llançà.
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 Associació i/o entitat col·laboradora del municipi i voluntariat, a determinar 
segons horari i disponibilitat  (Creu Roja, Llançà Solidari, Càritas, Love 
Cambodja...)

PRESSUPOST PREVIST:

 L’Àrea de Benestar i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Llançà dotaran la 
quantia necessària a parts iguals per a dotar el servei de monografies i 
materials específics. 

 Les associacions i voluntaris col·laboradors seran qui realitzaran les 
tasques del transport i tramesa del material sol·licitat, sense cap aportació 
monetària.

*   *   *

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PRÉSTEC DOMICILIARI DE 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “PERE CALDERS” DE LLANÇÀ

 Poden sol·licitar el servei els empadronats i residents a Llançà majors de 
60 anys i amb problemes de mobilitat i desplaçament. Tot i que també ho 
poden sol·licitar els empadronats i residents a Llançà de menys de 60 anys 
amb provada i justificada discapacitat.

 Per gaudir del servei domiciliari, l’interessat ho haurà de demanar per 
escrit a la biblioteca municipal “Pere Calders” o bé al registre general de 
l’Ajuntament de Llançà. També es podrà demanar per mitjans telemàtics.

 La sol·licitud es trametrà a l’Àrea de Serveis Socials perquè n’informi de la 
situació de l’interessat. A la vista de l’informe social, el/la regidor/a de  
Serveis Socials, proposarà a l’Alcaldia la resolució de la sol·licitud. En cas 
d’autoritzar-se, es procedirà a la inclusió de l’interessat al servei domiciliari 
de la Biblioteca Municipal.

 Un cop autoritzada la sol·licitud, la Biblioteca Municipal “Pere Calders” farà 
un carnet especial de préstec als usuaris d’aquest servei.

 Prèviament a la tramesa i recollida de materials, cada usuari del servei 
domiciliari rebrà un butlletí per correu electrònic amb les darreres novetats 
incorporades a la biblioteca. També es podrà consultar a través d’internet 
a la plana web de la Biblioteca “Pere Calders” o bé, si no disposa 
d’aquests serveis, se li farà arribar en format paper.

 Cada usuari omplirà el full de comanda amb les seves demandes de llibres 
o altres materials, tot i que també es podrà fer via telefònica.
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 La recollida i tramesa dels materials es realitzarà segons rigorós ordre de 
comanda i segons la disponibilitat dels encarregats de realitzar la 
distribució.

 El Servei de Biblioteca s’encarregarà de portar un registre d’altes i baixes 
del servei domiciliari amb totes les dades que siguin necessàries per a un 
correcte funcionament i control  dels préstecs (dia i hora de la cessió, 
destinatari, persona de recepció o intermediari, tipus i quantitat de la 
documentació prestada, data de devolució, estat de conservació al 
moment del lliurament i al moment de la devolució, etc)

 Pèrdua de documents o retorn de documents en mal estat.
Si es perd o es fa malbé un document, l’usuari ho ha de notificar el més 
aviat possible a la biblioteca per tal que donin de baixa el document. 
L’usuari està obligat a reposar el document (o abonar el preu del mateix) Si 
el document ja no està a la venda o està descatalogat, caldrà posar-se en 
contacte amb el responsable de la Biblioteca Municipal. Si l’usuari no 
informa de la pèrdua o deteriorament, la Biblioteca es reserva el dret de 
donar-lo de baixa del servei de préstec domiciliari.

Llançà, 8 de març de 2018 
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