Normativa de préstec
Què necessito per poder emportar-me documents a casa?
Només cal tenir el carnet de biblioteca, que és personal i intransferible.
Com puc fer-me el carnet?
El carnet es tramitarà al moment a la mateixa biblioteca o bibliobús. Només has de presentar el DNI/NIE,
el passaport o la targeta de residència. Els menors de 14 anys han de tenir l’autorització dels pares o tutors legals.
També pots sol·licitar el carnet via web a:
bibliotecavirtual.diba.cat
En aquest cas, l’hauràs de passar a recollir a la biblioteca presentant el DNI/NIE, el passaport o la targeta
de residència. Recorda que també pots dur-lo al mòbil a través de l’app BibliotequesXBM.
Què puc agafar en préstec i durant quant de temps?
30 documents en qualsevol suport (llibre, revista, DVD, CD o altres materials) durant 30 dies.
Com puc demanar una renovació?
Si necessites més dies de préstec, els pots demanar personalment o a través del catàleg a:
aladi.diba.cat (dins “El meu compte”)
Es poden sol·licitar fins a 3 renovacions, sempre que no hi hagi reserves pendents.
Com puc fer una reserva?
Pots reservar qualsevol document personalment o a través del catàleg:
aladi.diba.cat (dins “El meu compte”)
Després t’avisarem per correu electrònic o per telèfon i te’l guardarem durant 7 dies, o 30 dies en el cas
dels bibliobusos.
És important, doncs, que qualsevol canvi de número de telèfon o d’adreça de correu electrònic el comuniquis
a la biblioteca o bé el modifiquis a “El meu compte” dins aladi.diba.cat
Què passa si torno els documents amb retard?
Per al bon funcionament del servei de préstec, et recordem que has de ser puntual a l’hora de retornar
els documents.
S’aplicarà un punt de demèrit per dia de retard i per document en préstec, i es bloquejarà el carnet automàticament
durant 15 dies per cada 50 punts. Passat aquest temps, el carnet tornarà a estar operatiu.
Què puc agafar en préstec a la plataforma digital eBiblio?
Si accedeixes a:
biblioteca.ebiblio.cat
podràs tenir en préstec alhora:
• 4 llibres en format digital durant 21 dies
• 2 pel·lícules en format digital cada setmana

