
BIBLIOTEQUES 
 Segons la llei del Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998, d'11 de juny), 
són biblioteques les institucions culturals on es reunixen, conserven, 
cataloguen, classifiquen i divulguen col·leccions o conjunts de llibres, 
manuscrits i altres materials bibliogràfics, hemerográficos o reproduïts per 
qualsevol mitjà per a la seua consulta en sala pública o per mitjà de préstec 
temporal, amb fins d'investigació, educació, informació i difusió cultural. 
 
 El Sistema Bibliotecari Valencià, es regula en la Llei 10/1986, de 30 de 
desembre, de la Generalitat, d'Organització Bibliotecària de la Comunitat 
Valenciana, i la disposició final primera de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la 
Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià. 
 
 Queden compreses en el sistema bibliotecari valencià les biblioteques 
següents:  
 

 Les biblioteques de titularitat estatal la gestió de les quals estiga 
encomanada o s'encomane a la Generalitat Valenciana.  

 
 Aquelles altres biblioteques de titularitat pública o privada i Agències 

de Lectura creades per convenis formalitzats pel Govern de la 
Generalitat Valenciana amb anterioritat a l'entrada en vigor de la 
present Llei, així com les que en el futur es creen per mitjà dels 
oportuns convenis i amb les particularitats que si és el cas pogueren 
procedir.  

 
 Les biblioteques que cree la Generalitat Valenciana.  

 
 La Conselleria de Cultura i Esport, dins de l'àmbit de competència de la 
Generalitat Valenciana, exercix la superior direcció, coordinació i inspecció de 
les biblioteques que s'integren en el sistema bibliotecari valencià.  A més  
haurà d'elaborar i mantindre actualitzat un inventari de totes les biblioteques 
integrades en el seu sistema bibliotecari, reservant-se el desplegament 
reglamentari de les normes que regulen la seua estructura i funcionament.  
 
 El sistema bibliotecari valencià dependent de la Conselleria de Cultura i 
Esport està constituït per:  
 

 El Consell de Biblioteques.  
 
 Centres Bibliotecaris: La Biblioteca Valenciana i les altres biblioteques 

anteriorment citades  
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TIPUS DE BIBLIOTECA  

CONSIDERATS EN EL SISTEMA BIBLIOTECARI VALENCIÀ 
 

 Agència de lectura 
 Agència de lectura infantil 
 Autonòmica 
 Auxiliar arxiu 
 Biblioteca Pública (Tit. Privada) 
 Centre de documentació 
 Escolar pública 
 Especialitzada 
 Hemeroteca 
 Hospitalària 
 Infantil 
 Mòbil o temporal 
 Penitenciària 
 Privada 
 Pública municipal 
 Pública provincial 
 Punt de lectura 
 Tercera edat 
 Universitària 

 
 
 La Biblioteca Valenciana, com a primer centre bibliogràfic de la 
Comunitat, té com a missió reunir, conservar i difondre el patrimoni bibliogràfic 
valencià i tota la producció impresa, sonora i visual de i sobre la Comunitat 
Valenciana, constituint-se amb caràcter obligatori en receptora d'un dels 
exemplars procedents de les oficines del Depòsit Legal.  
 
 Està encarregada com a central tècnica dels treballs bibliotecaris comuns 
del sistema bibliotecari valencià, d'elaborar i difondre la informació bibliogràfica 
sobre la producció editorial valenciana i de mantindre la cooperació amb els 
servicis bibliotecaris de distints àmbits.  
 
 Elabora i és depositària del Catàleg Col·lectiu de la Comunitat 
Valenciana, de manera que es propicie la integració del mateix en quants 
catàlegs col·lectius de la resta d'Espanya, o internacionals, estiguen en 
formació o pogueren promoure's en un futur i el caràcter del qual s'adeqüe a 
l'àmbit cobert pel sistema bibliotecari valencià.  
 
 Els fons bibliogràfics, hemerográficos i audiovisuals que formen part del 
patrimoni cultural valencià i que siguen adquirits per la Generalitat Valenciana, 
seran depositats preferentment en ella, qualsevol que siga la seua temàtica i 
lloc de procedència.  
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AGÈNCIA DE LECTURA 

 En el Decret 119/2005, de 24 de juny, del Consell de la Generalitat, es 
dicten normes per a la creació de centres de lectura pública municipals en la 
Comunitat Valenciana. 
 
 Es considera com a agència de lectura pública municipal el servici i 
centre de lectura pública del que es doten els municipis valencians de menys 
de 5.000 habitants.  Estes agències de lectura pública municipals constituïxen 
una unitat administrativa bibliotecària per si mateixes. 
 
 Així mateix, tenen la consideració d'agències de lectura pública sucursals 
els centres i servicis de lectura pública integrants d'una xarxa bibliotecària 
municipal, que complisquen els requisits exigits.  Estes agències de lectura 
pública sucursals depenen orgànicament i funcionalment de les biblioteques 
centrals de xarxes urbanes i no constituïxen per si soles una unitat 
administrativa bibliotecària. 
 
AGÈNCIA DE LECTURA INFANTIL 

 Es consideren així les Agències de lectura definides en l'apartat anterior 
però dedicades especialment al públic infantil. 
 
BIBLIOTECA AUTONÒMICA 

 La biblioteca autonòmica, està creada tal com el seu nom indica per esta 
administració, com a centre bibliotecari superior, però en molta ocasions 
s'identifica orgànicament amb la biblioteca pública de l'Estat de la capital 
administrativa de la comunitat o, almenys, es basa en la seua infraestructura.  
 
 En el cas de la Comunitat Valenciana (igual que a Catalunya), es manté 
una diferenciació física i orgànica. 
 
BIBLIOTECA AUXILIAR (ARXIU) 

 Els Arxius provincials solen disposar d'una Biblioteca auxiliar concebuda 
com d'ajuda a la investigació i de suport a les tasques administratives de la 
institució i a les tècniques del propi Arxiu. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA (TIT. PRIVADA) 

 Es considera com a biblioteca pública de titularitat privada (igual que les 
biblioteques públiques municipals) el servici i centre de lectura pública del que 
es doten obligatòriament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, els municipis valencians de més de 5.000 habitants.  
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No obstant això estes biblioteques estan gestionades per una entitat particular 
en compte de per l'ajuntament. 
 
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 

 Un Centre de documentació és un organisme que desenrotlla tasques de 
documentació i de maneig i difusió d'informació en diversos graus. 
 
 Segons el seu volum i característiques, s'anomenen també “unitats”, 
“departaments”, “servicis”, etc. 
 
 El centre de documentació (o informació) és l'element intermedi 
necessari per a reunir tota la informació disponible, en el tema del seu interés, 
organitzar-la, tractar-la i subministrar-la als seus usuaris en forma directament 
utilitzable. En el centre de documentació es realitzen totes les tasques de la 
cadena documental: seleccionar, arreplegar, analitzar, emmagatzemar, 
recuperar i difondre la informació. 
 
 Un centre de documentació ha de fer front bàsicament a tres tipus de 
tasques: 
 

 Rebre i emmagatzemar fonts d'informació, i analitzar-les. 
 Difondre esta informació entre els seus usuaris, prèviament 

transformada. 
 Subministrar els documents concrets que l'usuari demane 

 
 Els centres de documentació estan constituïts per persones que 
processen la informació dels documents d'un camp temàtic, en el que este 
especialitzat, a fi de proveir informació abreviada a una comunitat d'usuaris 
especialitzats. 
 
BIBLIOTEQUES ESCOLARS 

 Segons l'article deu de la llei 10/1986 de 30 de desembre, es promourà 
la creació i/o manteniment de biblioteques escolars en els Centres dels 
distints nivells o modalitats d'ensenyança no universitària.  
 
 La funció bàsica d'estes biblioteques serà la de proporcionar als Centres 
a què servixen el material bibliogràfic necessari per al compliment de les seues 
funcions pedagògiques, així com educar l'alumne en el correcte maneig i 
utilització dels seus fons.  
 
BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES 

 Segons l'article onze de la llei 10/1986 de 30 de desembre, són 
biblioteques especialitzades, aquelles que contribuïxen a la investigació 
servint a organismes i societats públiques o privades de caràcter restringit, 
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atenent a una comunitat específica d'usuaris i subministrant informació 
detallada sobre matèries en un camp concret.  
 
 Poden considerar-se biblioteques especialitzades les Hospitalàries i les 
Penitenciàries, així com les Infantils i de la Tercera Edat. 
 
HEMEROTECA 

 Una Hemeroteca és una biblioteca o arxiu per a guardar diaris i altres 
publicacions periòdiques, que es posen a disposició del públic per a la seua 
consulta. 
 
BIBLIOTECA HOSPITALÀRIA 

 L'hospital té com a objectiu la prestació de servicis sanitaris, l'atenció al 
pacient, la formació , l'especialització, l'educació permanent del personal 
sanitari, la investigació i la gestió sanitària.  
 
 En este sentit la biblioteca s'identifica amb els objectius de l'hospital i 
proporciona els servicis d'informació específics, per a l'exercici de l'activitat 
assistencial, docent i investigadora que definixen al centre en què es troba. 
 
 Encara que pertanguen a institucions de caràcter públic, normalment 
són consultades per un determinat tipus d'usuaris, normalment professionals 
sanitaris, metges, personal d'infermeria, fisioterapeutes, comares, personal 
MIR, estudiants de medicina, farmacèutics, personal d'administració. 
 
 La biblioteca hospitalària donada la demanda, molt especialitzada, 
requerix d'un personal bibliotecari, també molt especialitzat, que no sols 
proporcione els servicis bàsics, establits en qualsevol altra biblioteca, sinó que 
ha de preveure també les necessitats dels usuaris, amb informació oportuna, 
precisa i concreta. 
 
 La biblioteca hospitalària manté un paper actiu en el centre, d'intercanvi 
i comunicació amb la resta dels servicis. 
 
 A Espanya, no hi ha cap norma que regule què és una biblioteca 
d'hospital, ni tan sols se la menciona en el Reglament sobre estructura, 
organització i funcionament d'hospitals (Reial Decret 521/1987).   
 
 Només l'orde de 31 de juliol de 1987 (BOE 7/08/1987) que establix les 
bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions 
sanitàries, disposa que en article segon referit als requisits dels Hospitals 
Universitaris que “d'acord amb les disponibilitats de la Universitat i de la 
Institució sanitària garantirà la utilització d'una biblioteca adequada a les 
necessitats assistencials, docents i d'investigació”. 
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BIBLIOTECA MÒBIL O TEMPORAL 

 Les biblioteques mòbils i temporals, en el cas de la Comunitat 
Valenciana són de dos tipus depenent del servici a què estan destinades. 
 
 Unes solen donar servici a zones de platja en període vacacional. 
 Altres solen ser bibliobusos que van traslladant-se per a donar servici a 
xicotets municipis. 
 
 En la Comunitat Valenciana les anomenades “Agències de Lectura”, en 
general, no solen disposar de personal remunerat a jornada completa o mitja 
jornada com en la resta de biblioteques. Per tractar-se de biblioteques de 
xicotetes poblacions, les persones que atenen el servici solen ser voluntaris o 
empleats del propi ajuntament que compartixen estes tasques amb altres 
quefers municipals. No es requerix per al desenrotllament d'estes funcions de 
coneixements mínims de biblioteconomia. A més, els ajuntaments no solen 
destinar partides econòmiques importants per a estos servicis. Es tracta 
generalment de municipis xicotets amb pocs recursos. En la resta de 
biblioteques sí que existixen partides pressupostàries destinades a nòmines de 
personal.  
 
BIBLIOTECA PENITENCIÀRIA 

 En l'Orde de 10 de febrer del 2000, s'aproven les normes d'organització i 
funcionament del centre d'estudis penitenciaris (BOE núm. 40, de 16 de febrer 
del 2000).  S'establix en el seu capítol IV (Activitats del Centre), article tretze 
(Biblioteca i publicacions) que, 
 
 El Centre d'Estudis Penitenciaris comptarà amb una biblioteca que 

disposarà dels mitjans materials i tecnològics adequats per a la formació 
dels empleats públics penitenciaris i dels altres usuaris del Centre.  L'horari 
d'obertura, el sistema de préstecs i, en general, l'organització de la 
biblioteca, s'establirà en la normativa interna del Centre. 

 
 El Centre d'Estudis Penitenciaris elaborarà les publicacions unitàries o 

periòdiques sobre les matèries que siguen objecte de la seua activitat. 
 
BIBLIOTECA PRIVADA 

 Segons la llei del Patrimoni Cultural Valencià (Llei 4/1998, d'11 de juny) 
en l'article 81.2, el Sistema Arxivístic Valencià i Sistema Bibliotecari Valencià 
integren els respectius sistemes els arxius i biblioteques pertanyents a entitats 
públiques de la Comunitat Valenciana, així com aquells altres de titularitat 
privada la integració dels quals s'acorde per resolució de la conselleria 
competent en matèria de cultura, per mitjà del procediment que 
reglamentàriament s'establisca. 
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 De conformitat amb el que preveu la disposició addicional tercera de 
l'esmentada llei, correspon al Govern Valencià l'acceptació d'una donació 
privada, a proposta de la Conselleria de Cultura i Esport i previ l'informe 
favorable de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per tractar-se d'un 
bé integrant del patrimoni cultural valencià. 
 
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS 

 Es considera com a biblioteca pública municipal el servici i centre de 
lectura pública del que es doten obligatòriament per la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els municipis valencians de 
més de 5.000 habitants.  Estes biblioteques públiques municipals constituïxen 
una unitat administrativa bibliotecària per si mateixes. 
 
 Així mateix, tenen la consideració de biblioteques públiques sucursals els 
centres i servicis de lectura pública integrants d'una xarxa bibliotecària 
municipal que complisquen els requisits exigits.  Estes biblioteques públiques 
sucursals depenen orgànicament i funcionalment de les biblioteques centrals 
de xarxes urbanes i no constituïxen per si soles una unitat administrativa 
bibliotecària. 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL  

 Les Biblioteques públiques provincials són biblioteques de titularitat 
estatal i estan gestionades des de 1983 per la Generalitat Valenciana a través 
de la Conselleria de Cultura i Esport.  Esta gestió va ser transferida Per Reial 
Decret 3066/1983, de 13 d'octubre (BOE de 12 desembre de 1983) 
 
 Estan situades en les capitals de província i en algunes altres ciutats, en 
la Comunitat Valenciana en concret, a Orihuela. 
 
PUNTS DE LECTURA 

 En la Comunitat Valenciana els punts de lectura solen crear-se en 
xicotetes poblacions perquè requerixen d'una inversió menor de què es 
necessitaria per a la creació d'una biblioteca o del servici de bibliobús.   
 
 Oferixen els mateixos servicis amb infraestructures menors i poden 
dependre d'una biblioteca pública municipal central amb el préstec col·lectiu i 
regular de col·leccions de documents. 
 
BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA 

 La biblioteca universitària és un centre de recursos per a l'aprenentatge, 
la docència, la investigació i altres activitats relacionades amb el funcionament 
i la gestió de la Universitat. 
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 La biblioteca té com a missió assegurar la conservació dels llibres, 
revistes i altres tipus de documents i facilitar el seu accés i difusió a tota la 
comunitat universitària, així com col·laborar en els processos de creació del 
coneixement a fi de contribuir a la consecució dels objectius de la institució 
universitària. 
 
 Els fons de la biblioteca estan constituïts principalment per les 
adquisicions realitzades a càrrec del pressupost de la Universitat, pels llegats i 
donacions d'entitats públiques o privades, o de persones físiques, i pels fons 
rebuts com a intercanvi amb altres institucions. 
 
 És competència de la biblioteca gestionar els diferents recursos 
d'informació en qualsevol tipus de suport material. 


