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ACTIVITATS I SERVEIS PÚBLICS QUE OFEREIX LA  
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 

 
L’horari d’obertura de la biblioteca així com les mesures d’higiene i seguretat, tant pel 
que fa als espais, treballadors com usuaris, seran els mateixos del Pla de represa de la 
Biblioteca de Catalunya del mes de juliol.  

 

TIPUS DE SERVEI/TASCA ES 
PRESTA? COMENTARIS 

SERVEIS 

Accés i consulta de 
documents a les sales 

SI Aforament reduït. Per als documents 
consultats del dipòsit o de lliure 
accés, no cal quarantena*  

Informació bibliogràfica SÍ  
Reproducció de documents SÍ  
Còpies dispositius mòbils SÍ És autoservei  
Préstec personal SÍ Quarantena de 48 quan els retornin 
Préstec interbibliotecari SÍ  
Préstec per a exposicions SÍ  
Cabines de consulta SI  
Sessions de docència SÍ Grups estables, fins a 20 assistents  

Grups no estables, fins a 10 assistents 
Visites guiades SÍ Grups estables, fins a 20 assistents  

Grups no estables, fins a 10 assistents 
Exposicions SI Aforament reduït 
Activitats culturals SÍ Aforament reduït 
Venda de publicacions SI  
Filmacions SÍ  
Cessió d’espais SÍ Aforament reduït 
Gestió Dipòsit legal SÍ Assignació de números i recepció 

d’exemplars, que es posaran en 
quarantena de 48 hores.  

TASQUES 
INTERNES 

Processament de 
documents (des de la 
catalogació o inventari fins 
a l’assignació de 
topogràfics i col·locació als 
dipòsits) 

SÍ Documents ja existents a la BC i els 
procedents d’adquisicions o DL que 
hagin fet  quarantena de 48 hores.  

Gestió de les adquisicions SÍ Documents ja existents a la BC i els 
externs que hagin fet quarantena de 
48 hores. 

Normalització  SÍ  
Restauració i 
enquadernació de 
documents 

SÍ Documents ja existents a la BC (ja han 
fet quarantena). 

* No s’aplica quarantena, ja que els usuaris que consulten documents o els agafen de lliure 
accés, s’han aplicat gel hidroalcohòlic obligatòriament en entrar a la biblioteca i mantenen la 
mascareta mentre hi són. 
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