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Donacions a la Biblioteca del Parlament de Catalunya   
 

 

La Biblioteca del Parlament disposa d’un fons bibliogràfic especialitzat en dret 

públic -fonamentalment dret constitucional i parlamentari-, ciències jurídiques, 

pensament i ciència política, història de Catalunya, ciències socials i  disciplines 

sobre les quals Catalunya té la competència legislativa.  

 

També compta amb un fons de documentació política de Catalunya que va des de 

la Primera República fins als anys de la dictadura franquista, i també documents 

posteriors, com cartells i programes electorals, que en gran part han estat fruit de 

donacions. 

 

La Biblioteca és receptiva a noves donacions que s’adeqüin a la política de 

desenvolupament de la col·lecció i que compleixin els criteris generals de 

donacions.   

 

Criteris generals d’acceptació de donacions 

Com a principi general s’accepten les donacions de documents que compleixin el 

nivell adequat d’especialització i que versin sobre matèries que s’ajustin a 

l’especialitat o als àmbits d’interès de la Biblioteca. 

Els documents donats s’han de trobar en bon estat de conservació, tot i que es 

poden acceptar donacions que, malgrat que no compleixin aquest requisit, tinguin 

un valor documental especialment important a criteri del personal tècnic del 

Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació. 

En els casos en què la donació inclogui publicacions en sèrie o obres editades en 

diversos volums, la donació només s’acceptarà quan es tracti de sèries o d’obres 

completes o que completin la col·lecció del Parlament; això no obstant, si es tracta 

d’obres o publicacions en sèrie la compleció de les quals sigui impossible o 

especialment dificultosa, perquè es tracta de documents històrics fora del mercat 

o per qualsevol altre motiu, es pot acceptar la donació si es compleix el principi 

general expressat més amunt i la donació té un valor documental especialment 

important per al Parlament i rep l’informe favorable del personal tècnic del 

Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació. 
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Documents que no són d’interès per a la Biblioteca del Parlament 

 

Llevat que el Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació estimi 

que els documents oferts són especialment rellevants per a la Biblioteca del 

Parlament, no s’acceptarà la donació dels documents següents: 

 Documents duplicats amb els existents en el fons de la Biblioteca. 

 

 Documents que també tinguin un accés obert en línia.  

 Documents en suports obsolets o que puguin quedar ràpidament obsolets, 
com ara les cintes o els disquets magnètics de vídeo, àudio o dades, en 
formats comercials descatalogats. 
 

 Documents que per la seves característiques (valor històric, mides, 
necessitats de conservació) es consideri que s’han de dipositar en centres 
adequats per a garantir-ne el tractament i la conservació. 
 

Procediment per a fer una donació 
 
Les donacions de més de cinquanta documents i les que, sense arribar a aquest 
nombre, incloguin documents que tenen un valor documental especialment 
important per a la Biblioteca del Parlament s’han de formalitzar mitjançant un 
document de donació. En aquests casos, se seguirà el procediment següent: 
 
 
1. El donant ha de presentar un escrit adreçat al Departament de Gestió 

Documental i Recursos d’Informació indicant que vol fer donació d’un fons a la 

Biblioteca, preferiblement acompanyat d’una relació dels documents que 

ofereix i, si ho considera necessari, indicant altres característiques rellevants 

del fons.  

 

2. El Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació informarà 

per escrit el donant sobre l’acceptació o el refús de la donació, tenint en 

compte els criteris d’acceptació de donacions descrits més amunt. 

 

3. En el cas d’acceptació del fons, i en funció del volum i les característiques 

físiques dels documents, el transport podrà anar a càrrec del Parlament de 

Catalunya. 
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4. La donació s’ha de documentar d’acord amb el model d’acord de donació, 

en què hi ha de constar l’oferiment de la donació amb el detall dels documents 

que incorpora, l’acceptació de la donació per part del Parlament i l’autorització 

del donant al Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació per 

a cedir els documents a altres biblioteques o centres de documentació en els 

casos en què de l’examen definitiu en resulti la inadequació al fons bibliogràfic 

del Parlament.  

 

Accions internes 

1. Valoració. La Biblioteca, un cop consultat el fons, farà un informe en què 

posarà de manifest les característiques, les observacions i els altres aspectes 

que cal tenir en compte per a la instal·lació, el tractament documental i la 

conservació dels documents que volen ser donats. En aquest informe s’indicarà 

si es proposa el refús o l’acceptació de la donació i se n’exposaran els motius. 

El Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació avaluarà la 

conveniència d'acceptar o no la donació. 

 

2. Refús de la donació. El Departament de Gestió Documental i Recursos 

d’Informació enviarà una carta a l’interessat en què li agrairà el seu gest i 

l’informarà del refús de la donació i dels motius d’aquesta decisió. 

 

3. Acceptació. En el cas de donacions inferiors a cinquanta documents i que no 

es considerin d’un valor excepcional, el Departament de Gestió Documental i 

Recursos d’Informació remetrà un escrit de recepció de la documentació i 

d’agraïment de la donació. 

 

Pel que fa a les donacions superiors a cinquanta documents, o que es considerin 

d’un valor excepcional, es formalitzarà un document de donació, d’acord amb el 

model que s’adjunta en l’annex. D’acord amb la rellevància de la donació, el 

Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació n’informarà els 

òrgans de govern del Parlament i, si escau, es formalitzarà l’acceptació de la 

donació amb la solemnitat que aquest òrgans estableixin. 
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En el document de donació es podran incloure clàusules que s’acordin amb el 

donant, relatives, per exemple, al compromís de digitalitzar el fons, de fer una 

exposició puntual, d’editar un llibre, etc.  

 

4. Tractament. La Biblioteca durà a terme l’adequació física i el processament 

tècnic dels documents que formen part de la donació. El donant no podrà 

establir terminis perquè la Biblioteca dugui a terme aquestes tasques. 

 

5. Consulta. Els documents que s’integrin al fons seran visibles en el catàleg 

de la Biblioteca i estaran subjectes a les mateixes condicions d’ús que la 

resta de documents de la biblioteca, en funció de les seves característiques.  

 

6. Integració. En els casos en què es consideri convenient, els documents 

rebuts s’integraran en altres col·leccions ja existents.  

 

7. Valoració. Per a les col·leccions extraordinàries i obres d’especial valor es 

recomana encarregar una valoració bibliogràfica i una taxació econòmica a 

un expert extern. Si escau, s’inclourà a l’assegurança del Parlament.  

 

8. Calendari. Es fixarà per escrit el calendari de recepció del fons i altres 

actuacions que se’n derivin.  
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ANNEX. ACORD DE DONACIÓ 

 

Acord de donació de .... al Parlament de Catalunya 

REUNITS 

D’una banda, el senyor/la senyora ...., coordinador/coordinadora del Departament 
de Gestió Documental i Recursos d’Informació del Parlament de Catalunya, amb 
les funcions que li corresponen de conformitat amb el que estableixen l’article 17 i 
concordants dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya.  

I de l’altra, el senyor/la senyora ...., amb domicili a ...., DNI ...., que actua en 
nom propi. [Si la donació ve d’una entitat, cal justificar la representació de la 
persona física que signa l’acord de donació i indicar que actua en representació de 
l’entitat] 

MANIFESTEN 

1. Que el senyor/la senyora [L’entitat] .... és propietari/propietària dels 
documents relacionats en l’annex i n’ofereix la donació al Parlament de Catalunya. 

2. Que el Parlament de Catalunya té interès a poder incorporar els documents 
oferts en el fons bibliogràfic de la Biblioteca del Parlament. 

PACTES 

Primer. El senyor/La senyora [L’entitat] .... fa donació al Parlament de Catalunya 
de ...., segons es descriu en la relació sumària annexa. 

Segon. El Parlament de Catalunya accepta la donació dels documents relacionats 
en l’annex, els quals s’incorporaran al fons de la Biblioteca del Parlament per tal 
que puguin ser consultats i utilitzats d’acord amb la normativa d’accés al fons de 
la Biblioteca, sens perjudici del que estableix el pacte quart. 

Tercer. La totalitat dels documents es lliura al Parlament en aquest acte [Els 
documents es lliuraran al Parlament de Catalunya d’acord amb el calendari 
següent:]. El personal tècnic del  Departament de Gestió Documental i Recursos 
d’Informació s’ha d’encarregar, amb la diligència deguda, que es duguin a terme 
les tasques d’adequació física, si escau, la catalogació i la resta del processament 
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tècnic dels documents que formen part de la donació. Això no implica cap 
compromís sobre un termini concret en què aquestes tasques s’hagin d’haver 
produït. 

Quart. Si es conclou, un cop analitzats detalladament pel personal tècnic del 
Departament de Gestió Documental i Recursos d’Informació, que alguns dels 
documents no s’ajusten a les condicions que en permeten la integració en el fons 
de la Biblioteca del Parlament, el donant autoritza expressament el Departament 
de Gestió Documental i Recursos d’Informació a cedir-los a altres biblioteques o 
centres de documentació de la Generalitat de Catalunya, dels ens locals o de les 
universitats de Catalunya, d’acord amb els criteris d’especialitat que ha d’aplicar el 
personal tècnic esmentat.  

Cinquè. Les despeses que es puguin derivar d’aquest acte són a càrrec del 
Parlament de Catalunya.  

Sisè. [Clàusules especials] 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest acord, ambdues parts el 
signen per duplicat. 

Palau del Parlament, .... de .... de .... 

........ (signatura 1)    ........ (signatura 2) 

 


