
 

 
 
 
 
 

GUIA DEL SERVEI E-BIBLIO  
Servei de préstec gratuït de llibres electrònics 

catalunya.ebiblio.cat 
 

- Què cal per utilitzar aquest servei 
Cal disposar del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona i d’un correu 
electrònic.  

1) Per Smartphones / tauletes:  Cal descarregar-se gratis l’aplicació ebiblio Catalunya a través de      
GooglePlay / App Store. 

2) Per a ordinadors personals /portàtils:  Cal descarregar-se i registrar-se amb les mateixes dades 
d’usuari ebiblio al programari Adobe Digital Editions 
(http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html). D’aquesta manera 
també es pot passar a un E-reader compatible. 

 

- Com utilitzar el servei 
Cal donar-se d’alta al lloc web: http://catalunya.ebiblio.es/ identificant-se primer amb el número d’usuari (dígits 
del codi de barres del carnet de la biblioteca) i PIN (la data de naixement, per defecte, en aquest format 
DDMMAAAA). 
 
A l’apartat Dispositius es pot enllaçar el compte amb el nostre dispositiu (smartphone, tauleta...). Els documents 
en préstec apareixeran automàticament en el dispositiu enllaçat al compte. 
 
Feu la cerca i una vegada seleccionat l’exemplar que voleu cliqueu “Agafar en préstec”.  
 
Després d’haver agafat el document en préstec (màxim 4 documents simultàniament) es podrà consultar de 
dues maneres: 

 Llegir el document en línia: 
En aquest cas tindreu l’opció de visualitzar el llibre durant 2 hores (en streaming). 

 

 Descarregar el document. 
 
 

- Normativa de préstec 
 

 Termini: 21 dies.  
 

 Renovació: quan faltin 3 dies pel venciment del préstec i no hi hagi cap reserva. 
 

 

 Retorn: Se’n poden fer un màxim de 15 al mes abans que expiri el termini de préstec. 
 

 Reserves: es poden efectuar un màxim de 2 reserves simultànies. Quan l’exemplar queda 
disponible rebreu un correu electrònic i des d’aquell moment disposareu de 48 hores per 
acceptar la reserva o es passarà al següent usuari de la cua de reserves. No rebreu el correu 
electrònic si ja teniu 4 documents en préstec. Cada títol accepta un màxim de 3 reserves 
acumulades.  
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