
BIBLIOTECA: Preguntes freqüents. 
 

1. Què puc fer si sóc soci de la biblioteca? 
2. Què cal fer per a tenir el carnet de soci? 
3. A què tinc dret amb aquest carnet? 
4. Quant de temps puc tenir els llibres i la resta de material a casa? 
5. Des de casa puc renovar els préstecs? 
6. Què passa si em retarde en la devolució dels llibres i la resta de 

material? 
7. Què passa si perd un llibre o el torne en mal estat? 
8. Què és el préstec interbibliotecari? 
9. Puc sol·licitar la compra d'algun llibre o material? 

 

1. QUÈ PUC FER SI SÓC SOCI DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL? 
El carnet servix per a emportar-se llibres i la resta de material a casa. Si 
tens el carnet de la biblioteca també eres soci de tota la Xarxa de 
Biblioteques de la Generalitat Valenciana. No cal fer-te soci en cada una de 
les biblioteques. Amb el mateix carnet pots agafar llibres i un altre tipus de 
material. 

 

2. QUÈ CAL FER PER A TINDRE EL CARNET DE SOCI? 
 
-Omplir una sol·licitud de lector. 
-Adjuntar una fotografia mida de carnet. 
-I enviar-ho tot bé per correu electrònic a biblioteca@portademariola.com,  
bé vindre personalment a la biblioteca on se vos facilitarà l'imprès. 
-El carnet té una validesa de dos anys, passat aquest temps és necessari 
renovar el carnet.- 
 
Descarregar sol·licitud de carnet de lector en aquest enllaç: 
http://xlpv.cult.gva.es/files/formularicarnets.pdf  

 

3. A QUÈ TINC DRET AMB ESTE CARNET? 
Pots emportar-te un màxim de 6 llibres i un màxim de 2 documents no 
llibres. Es poden tindre simultàniament fins a 12 documents en el Catàleg 
Col·lectiu de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana 
http://xlpv.cult.gva.es/absysnetopac/  



 

4. QUANT DE TEMPS PUC TINDRE ELS LLIBRES I LA RESTA DE 
MATERIAL A CASA? 

El període de préstec de llibres és de 15 dies, prorrogables per altres 15 
dies, sempre que estos llibres no hagen sigut demanats per altres usuaris. 
El període de préstec de documents no-llibres és de 7 dies no renovables. 
En casos especials es pot habilitar un període de préstec especial de 30 
dies. 

 

5. DES DE CASA PUC RENOVAR ELS PRÉSTECS? 
Pots fer-ho amb un codi que et facilitaren en la biblioteca des de qualsevol 
ordinador. 
També pots renovar telefonant a la biblioteca 966567766 o personalment 
en la biblioteca. 

 

6. QUÈ PASSA SI EM RETARDE EN LA DEVOLUCIÓ DEL LLIBRE? 
El soci que no complisca els termes del préstec, serà sancionat amb 1 dia de 
suspensió per cada dia de retard i document. 
La suspensió serà efectiva en totes les biblioteques adherides al Catàleg 
Col·lectiu de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana. 

 

7. QUÈ PASSA SI PERD UN LLIBRE O EL TORNE EN MAL ESTAT? 
En eixe cas el lector ha de reposar l'obra perduda o deteriorada. 

 

8. QUÈ ÉS EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI? 
Ja hem dit que amb el carnet de soci pots emportar-te a casa llibres de 
qualsevol biblioteca de la Xarxa de la Generalitat, però quan l'usuari 
necessita un document que està en una biblioteca a prou quilòmetres de la 
seua residència, podrà sol·licitar aquest tipus de préstec. 
És el procés pel qual una biblioteca demana un llibre que no està disponible 
en el propi fons de la biblioteca peticionària a una altra, a petició d'un 
usuari o també a petició d'un col·lectiu. 
 
Per a demanar un préstec bibliotecari pots descarregar el full en aquest 
enllaç http://xlpv.cult.gva.es/agulles/prestinterbib.pdf  

 



 
 

9. PUC SOL·LICITAR LA COMPRA D'ALGUN LLIBRE O MATERIAL? 
Si, ho pots fer a través d'una desiderata que trobaras a la biblioteca. Es 
valorarà la possibilitat de compra del material i si es considera convenient 
es comprarà durant els períodes de compres.   


