
 

 

Millecanali televisione, radio, comunicazione. Mensual, Itàlia. Cobertura: Televisió, 
ràdio (secció de Audiradio").  Planta 2. Top. MILLE 

Prima comunicazione. Mensual, Itàlia. Cobertura: Diaris i revistes. Planta 2. Top. 
PRIMA  

Rajar (Radio Joint Audience Research Limited). Cobertura: Ràdio (audiència 
radiofònica del Regne Unit des de 1992). Resums trimestrals gratuïts a la secció 
Quarterly Summary. Accés online 

Variety : the international entertainment weekly. Mensual, Internacional. Cobertura: 
Cinema (la secció "Box Office" presenta xifres de taquillatge d'Estats Units i 
internacionals), televisió. Planta 2. Top. VARIE  

Willings press guide ...: a guide to the press of the United Kingdom and to the 
principal publications of Europe, the Americas, ... Cobertura: Diaris i revistes. Fitxa 
tècnica de la majoria de publicacions d'arreu del món. Inclou dades de contacte, 
característiques de la publicació, dades de tiratge i dades de tarifes publicitàries. 
Planta 3. Top. 07(058) Wil  

Yearbook online premium service. Dades estadístiques sobre els mitjans de 
comunicació a Europa (des del 2002). Informació molt completa. Accés online des de 
la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 

 

 

Trobareu els enllaços als recursos digitals i més informació sobre com trobar dades 
d’audiències a la versió online d’aquesta guia a: www.bib.uab.es/comunica/guiaud.htm 
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Catalunya 
Anuari estadístic de Catalunya. Recull general d'estadística amb apartats dedicats al 
món dels mitjans de la comunicació, als mitjans sonors i audiovisuals i a la producció 
editorial. Darrer any accessible online. Planta 2. Top. ANUAR  

Comunicació 21 : publicació bimestral del sector de la comunicació a Catalunya. 
Cobertura: Diaris i revistes (dades d'OJD) ; ràdio (dades d'EGM) i televisió (dades de 
Sofres).  Accessible online. Planta 2. Top. COMUN  

Informe de la comunicació a Catalunya / Institut de la Comunicació, UAB. Dades 
sobre la situació dels mitjans de comunicació a Catalunya, prospectiva en comunicació, 
i documents tècnics. Inclou rànquings, dades d'audiència, dades de penetració, dades 
de difusió, etc. Planta 3. Top. 301.153.2(467.1) Inf   

Informe Públic Gratuït del Baròmetre de la comunicació i la cultura. Conté una 
part de les múltiples dades i creuaments que el Baròmetre genera i ofereix sobre 
audiències i consums culturals en els territoris de parla catalana. Darrer any aparegut: 
2013. Accés online 

Informe sobre l'audiovisual a Catalunya (CAC). Cobertura: Ràdio, televisió, internet, 
publicitat i economia dels mitjans audiovisuals catalans. Inclou estudi d'opinió.  Darrer 
any aparegut: 2009. Accés online 

Espanya 
Anuario de audiencias de televisión / Sofres. Cobertura: Font primària per a dades 
de televisió. Ofereix dades sobre els GRP's. Accés parcial online.  Taulell Planta 2 

Anuario de Comunicación / Asociación de Directivos de Comunicación. Estadístiques 
i directori sobre mitjans de comunicació. Planta 3. Top. 301.153.2(058) Anu   

Anuario de la televisión ... / GECA. Anual. Repàs molt exhaustiu sobre el panorama 
televisiu espanyol. Ofereix dades sobre els GRP's. Taulell Planta 2 

Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales. Cobertura: 
Cinema (espectadors, recaptació, pel·lícules i nombre de pantalles ), música (dades i 
comentaris agrupats en tres categories: música clàssica, popular i gravada), teatre, 
ràdio, TV i mercat de vídeo i DVD. Accessible online. Planta 2. Top. ANUAR 

Anuncios revista: suplemento mensual. Mensual. Cobertura: Televisió (font Sofres). 
Anualment edita un exemplar dedicat a la difusió de revistes i diaris.  Planta 2. Top. 
ANUNC 

Asociación Española de Usuarios de Internet (AUI). Diverses periodicitats. Secció: 
Estadísticas. Cobertura: Internet. També inclou algunes dades sobre l'àmbit 
internacional.  Accés online 

Base de datos de películas calificadas / Ministerio de Cultura. Dades de recaptació 
i espectadors actualitzades de pel·lícules estrenades a Espanya.  Accés online 

Boletín de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Bimensual. Cobertura: 
Font primària per a dades de difusió i tiratge de revistes i diaris. Accés online des de 
la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General  

Boletín informativo de cine: producción, distribución, exhibición y 
comercialización de películas. Balanç anual de la cinematografia a Espanya, en els 
àmbits de producció, distribució, exhibició i comercialització.  Accés online 

Cineinforme : primera revista del mercado audiovisual. Mensual. Cobertura: 
Taquillatge (a la secció "Box Office España") i mercat de vídeo i DVD. Planta 2. Top. 
CINEI 

Control de publicidad y ventas. Mensual. Cobertura: Difusió i tiratge de revistes i 
diaris. Anualment publica l'especial Control Especial Prensa.  Planta 2. Top. CONTR 

Estudio General de Medios. EGM30. Cobertura: Dades retrospectives d'audiència de 
ràdio i televisió des de 1968 fins al 1997.  Accés online amb dades actualitzades 

Guia de los medios. Publicació trimestral amb dades sobre els mitjans de 
comunicació d'Espanya. Inclou dades de contacte, de tiratge, de difusió i de tarifes 
publicitàries. Planta 2. Top. GUIA 

Noticias de la comunicación. Mensual. Informació molt completa. Cobertura: Ràdio, 
TV i distribució de diaris i revistes. Resums accessibles online. Planta 2. Top. NOTIC 

Àmbit internacional 
Alexa Web Search. Bimestral. Nombre de visites a milions d'adreces i llista de les 500 
més visitades del món. Cobertura: Dades sobre Internet. Accés online 

Benn's media (World, Europe, United Kingdom and North America).Inclou dades sobre 
difusió de diaris. Planta 3. Top. 301.153.2(058) Ben   

BFI film and television handbook. Anual, Regne Unit. Dades amb comentaris. 
Cobertura: Televisió. Vídeo. Planta 2. Top. BFI 

Broadcasting & cable. Setmanal, Estats Units. Cobertura: Publicació dedicada a la 
televisió per cable. Hi ha una secció dedicada als 25 programes top. Planta 2. Top. 
BROAD. Disponible accés online 

The Hollywood reporter. Setmanal, Internacional. Cobertura: Cinema (taquillatge a 
Estats Units i a nivell internacional) ; música (el "Billboard" enumera els àlbums més 
venuts a Estats Units i a nivell Internacional). Parcialment accessible online.  Planta 
2. Top. HOLLY  

International Federation of Audit Bureaux of Circulations (IFABC) 
Dades de circulació de diaris nacionals, locals i regionals. 
Accés online 

Media Trends and Media Statistics in the Nordic Region. Ofereix online una 
selecció d'estadístiques de la seva publicació en paper. Accés online 
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