
 

 

Característiques del préstec 

 

El servei s’ofereix als usuaris de la Xarxa de Biblioteques de 

Barcelona i es regeix per les “Condicions del Servei de Préstec de 

Llavors a la Biblioteca Collserola – Josep Miracle”. El servei té per 

objecte el préstec a la comunitat d’usuaris i implica l’obligació de 

multiplicar i retornar les llavors a la biblioteca per al seu posterior 

préstec a altres usuaris.  

El material vegetal es prestarà dins un envàs identificat amb un 

codi de barres.   

L’envàs contindrà entre 10 i 50 llavors depenent de varietat 

vegetal de la que es tracti.    

El material que es presta no té cap llicència comercial ni cap tipus 

de propietat intel·lectual.    

El material vegetal que es presta prové principalment  del Banc de 

llavors Cal Mandó. Altres col·lectius com Eixarcolant, les Refardes, 

Esporus, Llavors orientals i Fundació Emys també hi col·laboren.  

 



 
Condicions del servei de préstec de llavors a la Biblioteca Collserola – Josep Miracle 

• Els usuaris que ho desitgin sol·licitaran el servei al mostrador de 

préstec de la Biblioteca Collserola-Josep Miracle i s’hauran d’identificar 

amb el carnet d’usuari de Biblioteca.  

• Tots els usuaris que vulguin tenir accés a aquest servei s’hauran de 

registrar signant el Contracte/acord del Servei de préstec de llavors al 

mateix mostrador de préstec de la Biblioteca.    

• La validesa de l’acord/contracte es regirà per la vinculació de l’usuari 

amb la XBB.   

• L’usuari pot endur-se en préstec un màxim de 5 varietats de llavors 

diferents i no comptaran a efectes de tipus de documents alhora de fer el 

préstec.    

• El període de préstec per sobre de llavors serà d’un any.    

• Les llavors es podran plantar allà on decideixi l’usuari. 

• Serà motiu de sanció fer un ús comercial de les llavors  així com 

modificar-les.  

• La sanció aplicable serà la suspensió del privilegi de préstec de llavors. 

• L’usuari és responsable del retorn del material vegetal en mateix envàs 

que se li va prestar.  

• Depenent del tipus de llavor la quantitat de llavors a retornar pot 

variar. Mínim el doble de la varietat prestada.  

• Es demana que el cultiu sigui amb productes ecològics.   


