
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
El Servei de Biblioteca és el que vol garantir 
l’accés a la cultura, la informació i el 
coneixement a tota la ciutadania, posant a la 
seva disposició un fons adequat que doni 
resposta a les seves necessitats i interessos 
informatius, formatius i d’oci. La Biblioteca 
està oberta a tothom i és un lloc de trobada 
per a totes les persones de qualsevol edat. 

QUÈ FEM? 
Facilitem l’accés lliure i sense limitacions al 
nostre fons documental i acollim actes 
relacionats amb el lleure i la cultura en 
general com els cicles de l’Hora del Conte, 
Clubs de Lectura, tallers de foment de la 
lectura, tallers d’escriptura, xerrades, 
conferències, exposicions i altres activitats. 

QUÈ OFERIM? 
• Un espai obert a tots els ciutadans i ciutadanes 

de qualsevol edat i diferents interessos 
• Una àmplia oferta de recursos propis i en xarxa 
• Personal especialitzat per orientar consultes 
• Consulta a la sala de llibres, revistes, diaris i 

audiovisuals 
• Zones diferenciades per usos i usuaris 
• Préstec de llibres, revistes i audiovisuals de fons 

propi i de la Xarxa Municipal de Biblioteques 
• Accés a informació de tot el món a través de la 

Biblioteca Virtual: tràmits en línia, bases de 
dades, recursos web, prestatges virtuals i 
audiollibres en MP3 

• Ordinadors en xarxa i la possibilitat d’impressió  
• Programació d’activitats culturals i formatives 

per a totes les edats 
• Visites escolars en coordinació amb les escoles 

de Premià de Mar 
• Tots els serveis són lliures i gratuïts (excepte 

algun servei o activitat). 
• Per a ús de tots serveis cal disposar del carnet 

d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals 

A QUI ENS ADRECEM? 
A la ciutadania en general i a entitats, 
institucions i associacions interessades en els 
serveis que oferim. Els menors de catorze anys 
han de tenir l'autorització paterna per fer ús del 
servei de préstec i dels ordinadors d'ús públic. 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
1. Proporcionar un document sol·licitat per 

préstec interbibliotecari en un termini no 
superior a 15 dies 

2. Facilitar els serveis en línia: carnet 
d’usuari, renovacions de préstecs, accés a 
les pròpies dades personals, reserves de 
documents, consultes de novetats... 

3. Atendre totes les demandes via correu 
electrònic, telefònica o presencial de la 
renovació d’un préstec 

4. Oferir mensualment informació de les 
adquisicions de fons a través del full 
informatiu de la biblioteca i del web 

5. Mantenir el fons bibliogràfic actualitzat i 
en bones condicions 

6. Atendre les demandes d’adquisició de 
documents sempre que s’ajustin a la 
política de gestió de fons de la biblioteca 

7. Oferir mensualment al web informació 
actualitzada de les activitats que 
organitzem i mitjançant butlletí de correu 
electrònic 

8. Mantenir les dades personals dels usuaris 
amb l’adequada privacitat i només ésser 
utilitzats per a finalitats i necessitats 
pròpies de la biblioteca 

9. Respondre les queixes i suggeriments en 
un termini màxim de 7 dies 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

AJUDEU-NOS A MILLORAR 

Per tal de millorar el servei i garantir 
l’acompliment dels nostres compromisos us 
demanem que: 
 Feu un bon ús de les instal·lacions i respecteu 

els altres usuaris, el personal que treballa, el 
fons i els béns de la biblioteca 

 Ens ajudeu a mantenir l’ordre a la biblioteca 
 Recordeu retornar els documents en els 

terminis establerts 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compliu els horaris d’accés a les instal·lacions 
 Els infants menors de nou anys restaran 

acompanyats d’un adult que se’n faci 
responsable 

 Comuniqueu-nos qualsevol anomalia que 
detecteu 

 Formuleu queixes i suggeriments a través dels 
canals previstos 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

2017 2018 2019 2020 

Nombre de préstecs realitzats 42.950 40.455   

Nombre d’usuaris 12.106 12.606   

Visites presencials 67.563 67.707   

Ús del servei d’internet 8.621 7.994   

Nombre d’activitats (sessions) 
realitzades 

103 128   

Nombre de fulls 
informatius editats 

22 25   

 

 

DADES DE CONTACTE 
Carretera de Vilassar de Dalt, 100 
08330 Premià de mar 
937 510 145 

Horari hivern: 

MATINS: dimarts, dijous i dissabte de 10 h a 13.30 h 
TARDES: de dilluns a divendres de 15.30 h a 20.30 h 

Horari d’estiu: 

Matins: dimarts de 10 a 13.30 h Tardes: de dilluns a 
divendres, de 15.30 a 20.30 h 


