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El Sistema Bibliotecari de Catalunya

Està integrat per:
Biblioteca de Catalunya
Biblioteques universitàries
Biblioteques dels centres d’ensenyament no 

universitari i biblioteques especialitzades
Sistema de Lectura Pública, que és el conjunt 

organitzat de serveis de biblioteca pública
Plataforma de participació:

Consell de Biblioteques, que és l’òrgan consultiu i 
assessor en matèria de biblioteques
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Biblioteca de Catalunya

BC és la biblioteca nacional de Catalunya, www.bnc.es

Institució al servei del patrimoni, la recerca i la cooperació a 
l’abast dels investigadors i de tots els ciutadans en general

Centre Normatiu Bibliogràfic

Centre d’informació i documentació de referència en l’àmbit català

Actua com a servei de suport per a la conservació i accés al 
patrimoni bibliogràfic i documental català . Recull, conserva i 
difon les obres editades o produïdes a Catalunya 

Promou activitats culturals adreçades a tots els ciutadans amb la 
finalitat d’incrementar la seva presència i servei a la societat

4

Biblioteques universitàries de Catalunya
A Catalunya les biblioteques universitàries treballen de manera 
cooperada a través del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC) www.cbuc.es

El CBUC s’ha consolidat com un element essencial del Sistema 
Bibliotecari Català

Un dels seus eixos bàsics és el CCUC, Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya

Impulsa la Biblioteca Digital de Catalunya, un recull d’informació 
electrònica (bases de dades, revistes, llibres electrònics i tesis)

El CBUC promou i facilita la cooperació entre biblioteques 
universitàries i altres tipologies de biblioteques; diverses 
biblioteques catalanes no universitàries accedeixen als seus 
serveis
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CBUC

El CBUC està format per les institucions següents:

Membres associats:

En procés:
Universitat de Vic Universitat Jaume I Universitat d’Andorra

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Oberta de Catalunya

Biblioteca de Catalunya

DURSI

Departament d’Educació

Departament de Cultura
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Biblioteques especialitzades

Alguns exemples:

Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, 
http://www.Ateneubcn.org/bib.htm

Biblioteques departamentals de la Generalitat
36 biblioteques i centres de documentació que donen suport 
a l'activitat de les entitats de l’administració pública de 
Catalunya, http://beg.gencat.net/vtls/catalan/

Biblioteques de museus
Futura xarxa de biblioteques d'art

Biblioteques de biomedicina, http://www.doc6.es/ cdb/
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Biblioteques escolars

Programa de biblioteques escolars del Departament d’Educació. 
600 Puntedu, 

Objectius:
Potenciar la biblioteca escolar Puntedu com un espai de 
recursos, organitzats en diferents àmbits
Potenciar l’ús de la biblioteca escolar com a espai 
d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees 
curriculars
Dinamitzar la biblioteca escolar
Potenciar projectes de biblioteca escolar i consolidar els que 
s’estan portant a terme
Promoure la relació de les biblioteques escolars amb les 
biblioteques públiques

www.xtec.es/innovacio
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La biblioteca pública a Catalunya

Sistema de Lectura Pública (SLPC) és el conjunt organitzat de serveis de 
biblioteca pública del país. Es constitueix sobre la base de la cooperació entre 
l’administració local (ajuntaments i diputacions provincials) i l’administració 
de la Generalitat de Catalunya. http://cultura.gencat.net/biblio/

Biblioteca Pública = Servei local:

– Municipis, Diputacions i Generalitat treballen de manera cooperada per 
tal de dotar a Catalunya de serveis regionals i nacionals de lectura pública 
de qualitat. Aquests serveis estan fixats per la Llei 4/1993 del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya

La prestació de suport a les biblioteques públiques del país s’organitza a nivell 
nacional (Àrea de Biblioteques) i a nivell regional (biblioteques públiques, 
Diputacions i Àrea de Biblioteques) 

324 biblioteques en 5 xarxes territorials: Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona i Terres de l’Ebre
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Competències de la Generalitat de Catalunya
(àmbit nacional)

Catàleg col·lectiu de la lectura pública

Establiment de pautes i estàndards de prestació de serveis

Ajuts a la construcció d’equipaments bibliotecaris 

Col·laboració en l’adquisició de fons

Organització de plans de formació per al personal de les 
biblioteques públiques del SLPC

Selecció bibliogràfica

Fons de suport al préstec i serveis especials

Recollida de dades estadístiques i establiment d’indicadors
d’avaluació a partir de les dades territorials

Foment de la lectura i difusió dels serveis de biblioteca pública a 
nivell nacional
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Competències de les Diputacions (àmbit regional)

Les Diputacions presten suport a les biblioteques a través de les 
centrals de biblioteques que són els nodes de coordinació de 
les xarxes territorials

Catalogació dels fons

Col·laboració en la creació d’ equipaments bibliotecaris

Col·laboració en l’adquisició de fons 

Assessorament en polítiques de col·lecció

Organització d’activitats de formació

Recollida de dades estadístiques i indicadors d’avaluació al 
seu àmbit territorial

Suport a les activitats de foment la lectura i a la difusió dels 
serveis de biblioteca pública del seu àmbit territorial
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Competències dels Ajuntaments (àmbit municipal)

Són els responsables de donar servei de biblioteca pública amb el 
suport de la resta d’administracions locals i autonòmica

Organització i gestió de la biblioteca pública

Establiment de les polítiques locals dels serveis  
bibliotecaris

Adquisició de fons

Contractació del personal

Manteniment dels equipaments

Activitats de promoció de la lectura a nivell local
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Sistema de lectura Pública de Catalunya

0,20 % (2003-2004) 96.091.253,51 € despesa total (dades 2004)

14,37%4.776.571 usos del servei de préstec

12,70%8.488.647 fons total

15,30%1.815.981 nombre de carnets

10,52%26 % de població amb carnet

8,04%1,21 documents per habitant

4,78%2,85 documents prestats/ús servei de préstec

7,49%18.323.452 visites

20,02%13.630.415 documents prestats

6,18 % (2003-2004)9,28 € despesa per habitant (dades 2004)

13,17%211.072 m2 de superfície total

5,88%324 biblioteques

IncrementIncrement (2003(2003--2005)2005)Dades 2005Dades 2005
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Pla d'actuació 2005-2007 del Departament de Cultura (1)

Programes d’ajudes a la construcció i millora de biblioteques 
107 actuacions en curs

Aportació de la Generalitat de Catalunya: 32.979.026,21 € 

La Comissió de Coordinació de Xarxes com a plataforma de 
treball de definició i avaluació d’objectius

Concreció d’estàndards de prestació de serveis

Centre de Préstec i Serveis Especials (2007): suport a la 
gestió de col·leccions, fons intercultural, lots especials, servei de 
redistribució, fons per a biblioteques escolars
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Pla d'actuació 2005-2007 del Departament de Cultura (2)

Pla de Bibliobusos 2006 – 2013 (pendent d’aprovació)
Assegurar l’accés al Sistema de Lectura Pública en municipis entre 300 i 
3.000 habitants

34 unitats de biblioteca mòbil (23 nous bibliobusos)

Impulsar l’articulació del conjunt del Sistema Bibliotecari de 
Catalunya

Establiment d’un marc estable de coordinació entre el Departament de 
Cultura, Departament d’Educació i Universitats

Catàleg Col·lectiu Únic de Catalunya

impuls a la creació d’una Agència de Serveis Bibliotecaris

Constitució del Consell de Biblioteques
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Consell de Biblioteques 
Òrgan consultiu i assessor en les matèries relacionades amb el Sistema 
Bibliotecari de Catalunya. (DOGC núm. 4436 de 28/07/2005):
http://www.gencat.net/diari/4436/05189104.htm

El formen representants de les institucions i organitzacions vinculades amb els 
sectors bibliotecaris següents:

Departament de Cultura, que presideix el Consell

Departament d’Educació

Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Consell Interuniversitari de Catalunya

Col·legi Oficial de Bibliotecaris -documentalistes de Catalunya

Associació Catalana de Municipis i Comarques
Federació de Municipis de Catalunya

Diputacions provincials que assumeixen la prestació total o parcial dels serveis 
regionals de suport a la lectura pública

http://cultura.gencat.net/biblio/docs/composicioconsellbiblioteques.doc
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Gràcies per la vostra atenció!

http://cultura.gencat.net/biblio

Servei de Cooperació Bibliotecària


