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No sempre es pot destacar, en el balanç d’un 
any d’activitats, allò més positiu i 
encoratjador. De vegades cal assenyalar les 
coses que van malament o que contradiuen els 
nostres desitjos. 

En l’exercici 2013 això és particularment cert 
quan ens referim a la gran davallada en la 
compra de llibres. Enguany n’hem comprat 
9.253, que representa una disminució 
acumulada d’un 48% respecte les dades de 
l’any 2010, que va ser el darrer any que la 
xifra d’adquisicions es va mantenir estable. De 
fet, ens hem de remuntar a l’any 1999 per 
trobar una xifra d’adquisicions tan baixa. 

Malgrat que la Universitat ha estat capaç de 
mantenir el gruix de les subscripcions a bases 
de dades i revistes científiques, pel que fa a 
monografies, que depenen de les inversions de  

 

 

 

BALANÇ DE L’ANY  

facultats, departaments i grups d’investigació, 
les restriccions pressupostàries han tingut un 
efecte determinant. 

També cal que destaquem l’obsolescència de 
bona part de l’equipament informàtic, tant el 
que hi ha a disposició dels usuaris de les 
biblioteques, com el del personal del servei. 

Per contrarestar aquestes males notícies, cal 
destacar que hem pogut mantenir el gruix dels 
serveis amb un nivell de qualitat bona, com 
demostra la darrera Enquesta d’Usuaris, amb 
una valoració global del servei i del personal 
que en ambdós casos assoleix una nota de 
notable. Així mateix el nivell de feina i 
compromís per part de tothom qui treballa a 
les biblioteques de la Universitat fa que els 
efectes de la crisi siguin molt més suportables. 

 
Joan Gómez Escofet 

Director del Servei de Biblioteques  
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El catàleg local de la UAB està format per la 
integració dels fons de les biblioteques de la 
Universitat, de les seves extensions i també 
d’alguns centres amb els quals s’han signat 
convenis de col·laboració específics. Aquest 
centres són: l'Institut d'Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona, la Fundació 
Biblioteca Josep Laporte i l’Escola de Disseny i 
Art EINA. En conjunt, el catàleg agrupa els 
fons de 17 unitats d’informació. 

Aquest 2013 s’ha fet un estudi intern per a la 
millora de la interfície de l’OPAC, tant a nivell 
formal com de contingut. S’acabaran 
d’analitzar els canvis proposats 
(reestructuració del menú de la dreta, canvis 
de colors, bànner, icones,...) i es portaran a 
terme durant el 2014. 

 

 

SERVEIS  

S’ha posat en servei una primera versió de 
l’aplicació de catàleg per al mòbil, que 
permet consultar el catàleg i veure la 
disponibilitat dels ítems, accedir als recursos 
digitals lliures i als restringits utilitzant la 
xarxa Wi-Fi de la UAB, desar les referències 
bibliogràfiques i llegir el codi QR dels 
registres. S’està treballant en les noves 
funcionalitats de l’aplicació, que donaran 
informació de la localització de les revistes en 
paper, i permetran accedir a «El meu 
compte», amb tot el que això comporta: 
reservar i renovar documents, i veure els del 
PUC que l’usuari té en préstec. L'aplicació és 
gratuïta, en català, i disponible per al sistema 
operatiu Android. 
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Millennium, el catàleg 
http://cataleg.uab.cat  

S’HA POSAT EN SERVEI UNA PRIMERA VERSIÓ DE L’APLICACIÓ 
DE CATÀLEG PER AL MÒBIL, QUE PERMET CONSULTAR EL 

CATÀLEG I VEURE LA DISPONIBILITAT DELS ÍTEMS, ACCEDIR 
ALS RECURSOS DIGITALS LLIURES I ALS RESTRINGITS 

UTILITZANT LA XARXA WI-FI DE LA UAB, DESAR LES 
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I LLEGIR EL CODI QR DELS 

REGISTRES 

 



El nombre d’usuaris que han visitat 
presencialment les biblioteques de 
la UAB per gaudir dels seus serveis 
ha estat de 3.031.009, un 8,51% 
menys que l’any anterior. A 
aquesta xifra, cal sumar-hi els 
2.262.616 usuaris que han fet ús 
dels seus serveis de manera virtual. 
La consulta a la Biblioteca Digital 
es manté, al mateix temps que 
augmenta l’ús dels continguts 
d’accés obert dels dipòsits digitals. 
Any rere any creix el nombre de 
consultes resoltes sense passar 
físicament per les biblioteques, 
amb l’accés als documents i serveis 
electrònics que el Servei de 
Biblioteques posa a la seva 
disposició a  

http://www.uab.cat/biblioteques 

El nombre total de préstecs 
domiciliaris efectuats durant el 
2013 ha estat de 498.819 un 
2,74% dels quals s’han realitzat a 
través dels cinc aparells 
d’autopréstec situats a les 
biblioteques. La ràtio anual de 
nombre de préstecs/usuaris, s’ha 
situat en 13,23 documents en 
préstec per usuari potencial i any. 
Si el càlcul l’apliquem únicament a 
usuaris actius, aquesta ràtio puja a 
20,95 préstecs per any.  

 

 

 

El servei de Préstec Consorciat 
(PUC) entre les biblioteques del 
CBUC permet als usuaris 
d’aquestes universitats sol·licitar i 
tenir en préstec documents d’una 
altra biblioteca del CBUC. La 
UAB ocupa un dels primers llocs 
com a institució subministradora 
de les peticions PUC, ja que ha 
deixat en préstec a les altres 
institucions un total de 9.518 
documents, que representa un 
augment del 10,82% respecte al 
2012, i també ocupa un dels 
primers llocs com a institució 
peticionària, ja que ha sol·licitat a 
les altres institucions PUC un total 
de 10.336 documents, que 
representa un augment del 
14,92% respecte al 2012. 

A les sales de lectura s’han 
consultat un total de 274.490 
documents. Molt més elevada ha 
estat la consulta a la biblioteca 
digital, ja que els usuaris s’han 
descarregat el text complet d’un 
total de 1.904.272  articles de 
revista i textos de llibres, un 
15,74% més que l’any anterior. 

Consulta i préstec 
 

DURANT EL 2013 LES 
BIBLIOTEQUES HAN 

REBUT 3.031.009 
VISITES PRESENCIALS I 

2.262.616 VISITES 
VIRTUALS 

LA RÀTIO ANUAL DE 
NOMBRE DE PRÉSTECS 

PER USUARI 
POTENCIAL, S’HA 
SITUAT EN 13,23 

DOCUMENTS. SI TENIM 
EN COMPTE ÚNICAMENT 

ELS USUARIS ACTIUS, 
ÉS A DIR, ELS QUI 

REALMENT HAN 
EFECTUAT UN PRÉSTEC 

DURANT EL 2013, 
AQUESTA RÀTIO PUJA 
A 20,95 PRÉSTECS PER 

ANY 

06– ACTUACIONS 2013 

 

 

 

 



A banda dels horaris habituals d’obertura 
de les biblioteques, des de 1996, com a 
servei extraordinari, hi ha la Sala d’Estudi 
UAB (Ciències Socials) oberta 24 hores,  
llevat dels períodes amb horaris restringits.  

L’any 2008 es va iniciar l'obertura en horaris 
especials de la Sala d'Estudi UAB 
(Humanitats). Aquesta sala ha estat oberta 
fins juny de 2013. A l’octubre de 2013 es va 
obrir una nova sala d’estudis ubicada a la 
Plaça Cívica, que depèn de l’Administració 
de Serveis als Estudiants. 
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Sales d’estudi 

EL 10,23%  DEL TOTAL D’USUARIS HA 
FET ÚS DE LES BIBLIOTEQUES 

OBERTES EN HORARIS ESPECIALS: 
LES NITS, FESTIUS I CAPS DE 

SETMANA 

Informació bibliogràfica 
http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta 

El servei de referència virtual Pregunt@, té 
l’objectiu de donar suport en les cerques 
d’informació documental i resoldre dubtes 
sobre el funcionament i l’ús dels serveis i 
recursos de les biblioteques de la UAB. La 
majoria de biblioteques del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya 
participen en la versió compartida d’aquest 
programa i, per tant, qualsevol d’aquestes 
biblioteques pot actuar com a experta en el 
seu camp d’especialització i pot, en un 
moment determinat, ajudar a donar resposta 
a les qüestions, per més complexes que siguin. 
El servei ha rebut el 2013 un total de 698 
consultes, que han disminuït un 1,8% respecte 
l’any passat. El temps de resposta ha estat 
99,28% en un termini igual o inferior a les 48 
hores. La mitjana global de temps de 
resposta ha estat de 4 hores 26 minuts. 

 

Les biblioteques de la UAB també reben 
preguntes i suggeriments a través de les 
bústies institucionals. Durant l’any 2013 s’han 
rebut un total de 1.607 preguntes, cosa que 
representa un augment del 6,07% respecte al 
2012. 

Les biblioteques també han donat suport a 
Refworks, el gestor de referències 
bibliogràfiques en entorn web que permet 
crear bases de dades amb les referències, 
importar, organitzar i gestionar-les amb 
diferents estils. També han donat suport a la 
migració de dades a Mendeley Premium, el 
nou gestor de referències bibliogràfiques. 
S’ha realitzat la campanya de difusió i suport 
als usuaris en el darrer trimestre de l’any. 

http://www.mendeley.com/ 



Les biblioteques de la UAB ofereixen a la 
comunitat universitària sessions de formació 
amb l’objectiu de donar a conèixer als seus 
usuaris els recursos, les eines i els serveis de 
què disposen i així puguin treure’n el màxim 
profit. Des de la web del Servei de 
Biblioteques, l’apartat Formació d’usuaris, 
recull la programació de les diverses sessions 
formatives que s’ofereixen a les biblioteques 
durant el curs acadèmic. L’oferta comprèn el 
curs introductori «Vine a conèixer la teva 
biblioteca» i diversos cursos especialitzats 
temàticament sobre fonts d’informació, bases 
de dades, eines i recursos digitals.  
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S’ha donat més visibilitat als cursos de 
formació d’usuaris, ajustant-los a les 
necessitats dels usuaris. El total de cursos 
realitzats pel personal del Servei de 
Biblioteques durant l’any 2013 ha disminuït 
en un 12,6% respecte l’any anterior, però ha 
augmentat el nombre d’assistents als cursos en 
un 11%. En total han estat 442 cursos amb 
una assistència de 5.974 usuaris. 

S’han realitzat 63 sessions, amb un total de 
1.085 assistents, del curs introductori “Vine a 
conèixer la teva biblioteca”, adreçat 
especialment als nous alumnes de grau. 
Aquesta acció formativa dóna una visió 
global de la biblioteca i de les eines més 
bàsiques per localitzar documents i 
informació. A més, s’han programat 358 
sessions formatives sobre bases de dades 
especialitzades i recursos digitals (Isi Wok, 
Medline, Refworks, Mendeley, Trobador, 
índexs d’impacte, etc.), amb un total de 4.889 
assistents. La valoració dels assistents a 
aquests cursos és altament satisfactòria i de 
mitjana, gairebé totes les valoracions s’han 
situat per sobre de 4, i fins i tot en diversos 
casos, per sobre del 4,50, en una escala de 
5. 

Formació d’usuaris 
 

S’HA DONAT MÉS 
VISIBILITAT ALS CURSOS 

DE FORMACIÓ D’USUARIS, 
AJUSTANT-LOS A LES 

NECESSITATS DELS 
USUARIS. EN TOTAL HAN 
ESTAT 442 CURSOS AMB 

UNA ASSISTÈNCIA DE 5.974 
USUARIS, UN 11% MÉS QUE 

L’ANY ANTERIOR 
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Suport a la docència i a la recerca 
 

El Servei de Biblioteques per tal de donar 
resposta a les necessitats de l’activitat docent i 
investigadora segueix treballant en 
l’organització i la docència de sessions de 
formació específiques adreçades a aquests 
usuaris. Enguany s’ha produït el canvi de 
gestor de referències bibliogràfiques de 
Refworks a Mendeley Premium. Durant el 
darrer trimestre del 2013 les biblioteques de 
la UAB han donat suport als usuaris que han 
migrat cap a  Mendeley Premium. S’han atès 
totes les peticions procedents especialment de 
professors i investigadors en formació. S’han 
organitzat i portat a terme un total de 25 
cursos adreçats, preferentment, a professors i 
investigadors en formació. Addicionalment, el 
PDI té l’opció de participar dels diferents 
cursos que programen les biblioteques de la 
UAB adreçats a tota la comunitat universitària. 

També s’han realitzat 12 visites als equips 
directius dels departaments, i coordinadors de 
titulació per presentar els recursos i serveis 
que les biblioteques ofereixen, a més de 5 
visites a grups de recerca per presentar 
l’accés obert i el DDD. 

S’ha actualitzat amb nous continguts el web de 
Suport a l’Acreditació i Avaluació de la 
Recerca (SAAR)  

http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 

Durant el 2013 ha tingut continuïtat l’atenció 
personalitzada que es va iniciar al 2012 i que 
té com a objectiu ajudar els docents en tot el 
què fa referència als criteris específics 
d’avaluació de la seva disciplina 
d’investigació per a presentar-se a les 
convocatòries de les entitats acreditadores 
AQU, CNEAI i ANECA.  

Finalment, cal destacar la creació del nou formulari web 
Visites a la carta sol·licitades pel PDI que facilita al PDI 
la sol·licitud de visites a la carta per a  professors 
visitants, professors de nou ingrés o per a grups 
d’alumnes. Podeu accedir-hi a:  

 

http://www.bib.uab.cat/formacio/solicitud_visita.php 

EL SERVEI DE BIBLIOTEQUES, PER 
TAL DE DONAR RESPOSTA A LES 

NECESSITATS INFORMATIVES 
SORGIDES DE L’ACTIVITAT DOCENT 
I INVESTIGADORA, HA TREBALLAT 

EN L’ORGANITZACIÓ I LA 
DOCÈNCIA DE CURSOS ESPECÍFICS 

ADREÇATS A AQUESTS USUARIS 
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Web del Servei de Biblioteques 
http://www.uab.cat/biblioteques 

El web del Servei de Biblioteques fa difusió i dóna accés a les seccions i 
serveis per tal de mantenir en tot moment puntualment informats els usuaris 
de tot el què fa referència a les biblioteques de la UAB.  

A l’apartat de notícies s’han presentat un total de 88 novetats relacionades 
amb les biblioteques. El nombre d’accessos a la pàgina inicial ha estat de 
908.369.  Cal tenir en compte que hi ha serveis que tot i ser consultats a 
través del web en realitat estan en altres servidors i tenen les seves pròpies 
estadístiques, un exemple clar seria el Catàleg, però també un dels apartats 
més consultats, la Premsa Digital. 

Les xarxes socials són altres espais de difusió virtual de les biblioteques. Al 
llarg de l’any 2013, s’han recollit de manera conjunta les dades 
estadístiques de les xarxes socials, el que ha permès fer una primera 
proposta d’indicadors per fer-ne el seu seguiment al llarg de l’any vinent.   

Els comptes de Facebook disposen de 7.568 seguidors i els de Twitter, 
6.755. 

Les biblioteques també han seguit mantenint 26 blogs que donen cobertura a 
diferents àmbits temàtics. Des d’ells, es pot  accedir, per exemple, a recursos 
i entitats especialitzades en cada àmbit. Als blogs hi ha un apartat de 
notícies, que van acompanyades sempre d’enllaços als fons de la biblioteca, 
bases de dades o webs relacionats amb el tema de la notícia. Enguany 
aquests blogs han estat visitats per 131.035 usuaris que han visualitzat un 
total de 919.665 pàgines. 

LES BIBLIOTEQUES 
MANTENEN 27 

BLOGS 
INFORMATIUS 

PERMANENTMENT 
ACTUALITZATS QUE 
DONEN COBERTURA 

A DIFERENTS 
ÀMBITS TEMÀTICS  

 

 

Exposicions 
 

S’han realitzat un total de 41 exposicions i mostres durant el 2013, que han contribuït a donar a conèixer 
als usuaris determinats fons bibliogràfics ubicats a les biblioteques o accessibles per xarxa informàtica. La 
consulta de 15 d’aquestes exposicions es pot fer de manera virtual i es poden consultar des de:  

http://ddd.uab.cat/collection/expbib  

També s’ha col·laborat amb la cessió en préstec de documents per a diverses exposicions externes.  
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Publicacions 

Durant el 2013 s’ha procedit a reconvertir en blog la revista Biblioteca Informacions, publicació del Servei 
de Biblioteques de la UAB. D’altra banda, s’ha publicat la Memòria anual del Servei de Biblioteques, 
http://ddd.uab.es/record/29. Els assoliments principals són exposats en la present publicació, Actuacions, 
també consultable a  http://ddd.uab.cat/record/60187. 

 

Les biblioteques disposen, a més dels blogs mencionats anteriorment, de circulars informatives per difondre 
novetats i elaboren diferents guies d’informació general o atenent a criteris temàtics, amb l'objectiu de 
facilitar a l’usuari el funcionament dels diferents serveis. S’han actualitzat o elaborat 217 guies que es 
poden consultar a http://ddd.uab.cat/collection/guibib. 



El desenvolupament i el manteniment sistemàtic 
dels fons bibliogràfics i documentals de les 
biblioteques tenen com a fita garantir que siguin 
útils per a la recerca, la docència i 
l’aprenentatge. Les adquisicions documentals es 
realitzen principalment per compra o subscripció, 
en segon terme, a través de donatius i, finalment, 
mitjançant intercanvis.  

Durant el 2013 s’han incorporat als fons de les 
biblioteques un total de 22.661 llibres, dels quals 
2.400 són digitals. També s’ha incorporat 4.717 
documents d’altres tipus (mapes, DVD, CD etc.).  

A 31 de desembre del 2013 el fons total es situa 
en 1.226.136 monografies i 27.713 publicacions 
periòdiques en curs de recepció de les quals 
22.426 (el 81%) són subscripcions a revistes 
digitals. Les biblioteques incorporen als seus fons, 
a més de llibres i revistes, 193.629 unitats d’altres 
tipus de documentació com són 22.612 DVD, 
9.599 enregistraments sonors, 49.662 mapes, 
38.187 microformes o 10.283 vídeos. La inversió 
total en fons bibliogràfics i documentals de la 
UAB durant el 2012 ha estat de 2.938.538 €. 
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RECURSOS DOCUMENTALS 

Col·leccions 

LA INVERSIÓ TOTAL EN 
FONS BIBLIOGRÀFICS I DO-
CUMENTALS HA ESTAT DE 

2.938.538 € 

EL FONS  TOTAL ES SITUA EN 
1.226.136 MONOGRAFIES I 

27.713 PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES EN CURS DE 
RECEPCIÓ, EL 81% DE LES 

QUALS SÓN SUBSCRIPCIONS 
A REVISTES DIGITALS 
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Donacions 

El 2013 els llibres procedents de donacions han 
estat 12.613, un 56% del total d’ingressos. 
Aquests donatius han estat prèviament 
seleccionats i s'adiuen amb les necessitats 
documentals dels usuaris de les biblioteques de 
la UAB. 

Cal destacar la tasca desinteressada dels 
professors de la mateixa UAB, que cedeixen a 
les biblioteques part del seus fons bibliogràfics 
personals.  

Sense ànim d’exhaustivitat, destaquem algunes 
de les donacions o llegats rebuts per les 
biblioteques de la UAB de les persones i 
institucions següents: 

Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Donatius del professorat: exemplars de revistes  
(prof. Jordi Barbé de Microbiologia, prof. Josep 
Font de Química). 

Altres donatius: Llibres i revistes per al fons 
d’història de la informàtica per part de Pere Lluís 
Barbarà; llibres de química de l’empresa Coty 
Astor i llibres d’Emilio Rojas, professor de la 
Facultat de Física de la UB.  

Biblioteca de Ciències Socials 

Llibres de la investigadora sobre Drets Humans, 
Andrea Galindo; una part de la biblioteca 
personal el Dr. Josep M. Colomer Calsina, així 
com de la del seu pare i germà; una part dels 
documents del Centre d’Estudis Pastorals; fons de 
l’Escola de Cultura de Pau i diversos codis i obres 
de referència de recent publicació de l’ editorial 
Thomson-Reuters Aranzadi. 

Centre de Documentació Europea 

A diferència de la resta de biblioteques, al CDE 
l’excepció és l’adquisició per compra, ja que la 
seva funció principal és la de fer de centre 
dipositari de les publicacions de les institucions 
europees. 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 

Part de la biblioteca personal de Jordi Bayona, 
cineasta i guionista de còmic;  tota la biblioteca 
personal del traspassat professor Daniel E. Jones i el 
fons cedit per l’Observatori Europeu de la Televisió 
Infantil. 

Biblioteca d’Humanitats 

Donatius del professorat:  biblioteca i arxius 
personals dels traspassats professors Jordi 
Castellanos i Enric Lluch, cedits pels seus familiars. 
Francisco Rico ha continuat la cessió de la seva 
biblioteca i documentació personals. 

Altres donatius: la biblioteca de l’antropòleg John 
Murra, que s’ha incorporat per un període de 20 
anys, renovables; el fons de l’escriptor i impressor 
Rafael Tasis; una donació del director d’orquestra 
Antoni Ros Marbà i una de l’Institut Italià de Cultura i 
del Consolat Italià a Barcelona. L’Institut d’Estudis 
Catalans ha continuat fent donació de les seves 
publicacions. 

Biblioteca de Medicina 

Diversos donatius procedents de laboratoris i 
hospitals. També s’ha rebut una donació de llibres 
de medicina dels anys 40 i 50  per part del Sr. 
Jaume Macià i Guilà, provinents de la biblioteca 
particular del seu pare Francesc Macià i Gras, 
metge. 

Biblioteca de Veterinària 

Donatius del professorat: s’han rebut donacions del 
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals i de la  
Unitat de Nutrició del Departament de Ciència 
Animal i dels Aliments. 

Altres donatius: donatiu del Sr. Marc Martín, que ha 
fet donació de la revista Quercus amb fons que 
completa la nostra col·lecció, i també del veterinari 
Xavier Fàbregas. 



Es rep un total de 2.074 títols de publicacions 
periòdiques en concepte d’intercanvi estable amb 
les diferents revistes que publica la UAB i s’han 
rebut, pel mateix concepte, 1.010 monografies.  
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Intercanvis 

Biblioteca Digital La Biblioteca Digital de la UAB és la col·lecció de fons 
bibliogràfics i documentals del Servei de Biblioteques en 
formats digitals, que té serveis associats, i que és 
accessible a través de la xarxa UAB. Aquesta col·lecció 
ja està especialment consolidada pel que fa a les 
revistes,  que inclouen les col•leccions contractades a 
través del CBUC i de la Fundació Biblioteca Josep 
Laporte, i les subscrites directament per la UAB. També 
s’inclouen alguns títols gratuïts seleccionats, com els dels 
serveis European Mathematical Information Service, 
SciELo, BioMed Central, DOAJ, Erudit, Revues.org, Dialnet, 
Versitas Open, Springer, Elsevier, Wiley i títols als quals 
es té accés mitjançant acords d’intercanvi. 

La difusió d’aquest fons es fa tant a través del catàleg 
com a partir del servidor d’enllaços SFX, disponibles tots 
dos a través del web del Servei de Biblioteques, i l’accés 
als fons comercials restringits es pot fer ja sigui amb el 
servei ARE o amb el servei de Xarxes Privades Virtuals 
(XPV), que permet el canvi de xarxa, prèvia identificació 
com a membre de la UAB. 

A finals de 2013 el nombre de llibres electrònics 
consultables era de 35.516, incloent les tesis doctorals en 
format electrònic i 22.426 el nombre de subscripcions a 
revistes digitals. La inversió de la UAB en biblioteca 
digital ha estat de 2.396.130 €, cosa que representa el 
81,54% del total de la despesa bibliogràfica.  

S’han realitzat 2.262.616 cerques a bases de dades en 
línia i s’han consultat 1.904.272 articles a text complet  i 
textos de monografies.  

LA INVERSIÓ DE LA UAB EN 
BIBLIOTECA DIGITAL HA 

ESTAT DE 2.395.130 €, QUE 
REPRESENTA EL 81,54% 

DEL TOTAL DE LA DESPESA 
BIBLIOGRÀFICA 

 

 



L’objectiu principal del Dipòsit Digital de Documents (DDD) és 
augmentar la visibilitat, l’accés, la utilització i l’impacte dels 
resultats de les investigacions i oferir a la comunitat 
universitària una plataforma de publicació dels seus treballs en 
text complet i accés obert. 

Més que un dipòsit de tipus específics de continguts, el DDD és 
un paquet de serveis que oferim a la comunitat universitària 
per tractar i difondre materials digitals que recolzen la missió 
específica de la Universitat i, per extensió, la investigació 
científica a Catalunya. 

L’abril del 2012 el Consell de Govern de la UAB va aprovar 
la Política institucional de la UAB sobre accés obert  
http://ddd.uab.cat/record/89641 i també la Normativa del 
DDD http://serveis.uab.cat/ddd/content/normativa 
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Dipòsit Digital de Documents (DDD)  
http://ddd.uab.cat 

EL DIPÒSIT DIGITAL DE 
DOCUMENTS (DDD) DEL 

SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
APAREIX EN EL LLOC 11È 
DEL RÀNKING MUNDIAL 

DE REPOSITORIS 
INSTITUCIONALS, I ÉS EL 
PRIMER A NIVELL DE TOT 

L’ESTAT ESPANYOL 

El 2013 s’ha continuat incrementant el seu fons i 
s’ha actualitzat el programari del DDD a la 
versió d'Invenio 1.1, que ha aportat diverses 
millores. 

A l’edició de febrer de 2013 del rànking web 
de dipòsits institucionals elaborat pel CSIC el 
DDD seguia apareixent en les primeres 
posicions:  en el lloc 11è del món, en el 6è lloc 
europeu i continuava ocupant la primera posició 
dels repositoris digitals de tot l’estat espanyol. 

S’han efectuat 3.816.753 consultes i 3.356.394 
descàrregues de documents consultables en 
aquest repositori que conté 101.839 documents.  

 

 



Els espais bibliotecaris ocupen un total de 36.615 m2 i posen a 
l’abast dels usuaris 4.773 places de lectura. A més a més de les 
sales generals de consulta, les biblioteques compten –quan l’espai 
disponible ho ha permès– amb cabines d’estudi individual, sales 
de treball en grup i sales de formació. Es disposa de 63 cabines 
individuals, 63 sales de treball en grup i 6 sales de formació 
degudament equipades. Hi ha un total de 468 PC fixos i 70 PC 
portàtils a l’abast dels usuaris.  

Durant el 2013 s’han efectuat petites actuacions de reforma i 
millora dels espais. També s’han portat a terme diverses 
actuacions per millorar l’eficiència energètica de les diferents 
biblioteques.  
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ESPAIS 

 ELS ESPAIS 
BIBLIOTECARIS 

OCUPEN UN TOTAL DE 
36.615 M2 I POSEN A 

L’ABAST DELS 
USUARIS 4.773 PLACES 

DE LECTURA 

 

 



TDX (Tesis doctoral en xarxa). A finals del 
2013 la UAB hi té dipositades 4.057 tesis, 
que representen el 25,60% del total.  

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de 
Catalunya). Inclou articles no publicats, 
comunicacions a congressos, treballs de final 
de carrera i memòries institucionals. Hi 
participen 24 institucions amb 675 col·leccions 
disponibles. En total, són consultables 63.389 
documents dels quals  4.448 són de la UAB. 

MDC (Memòria Digital de Catalunya). 
Compta amb la participació de 18 
institucions. La UAB hi col·labora amb tres 
col·leccions: Cartells del Fons Josep Vinyals, 
Fons històric de Veterinària I Premsa política 
clandestina. 
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Dipòsits Digitals 

L’any 2013 ha estat l’any en què el CBUC 
s’ha fusionat amb el CESCA per formar el nou 
Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC). El CSUC neix de la 
voluntat d’unificar més serveis a les 
universitats catalanes, seguint l’exemple del 
CBUC, que en els 17 anys d’activitat ha 
multiplicat el catàleg de serveis, al mateix 
temps que ha estalviat més de 23 milions 
anuals en la contractació consorciada de 
productes.  

 

CBUC 

PROJECTES I COOPERACIÓ  
El Servei de Biblioteques participa en diversos projectes cooperatius. Destaquen els realitzats en el sí de 
dos nuclis cooperatius, el Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC) i REBIUN, que és una 
Comissió Sectorial de la CRUE. 

Entre les actuacions que s’han dut a terme 
aquest any 2013 destaca l’activitat del PUC 
– el servei de préstec consorciat- que  se-
gueix creixent. Al llarg de l’any s’han realit-
zat prop de 110.000 transaccions de préstec 
(préstecs i renovacions), i el canvi de gestor 
de referències bibliogràfiques de les universi-
tats. El darrer trimestre de 2013 s’ha imple-
mentat Mendeley, en substitució de Refworks. 

RACO (Revistes catalanes amb accés obert). 
Actualment disposa de 399 revistes científi-
ques, culturals i erudites catalanes, 44 de les 
quals són de la UAB.  

Dialnet El CBUC va signar el 2010 un conveni 
amb la Fundació Dialnet per participar en la 
seva base de dades de sumaris. Actualment hi 
ha 1.628 usuaris registrats de la UAB que han 
activat 7.653 alertes. 

Un altre projecte que està avançant és el del 
Portal de la Recerca de Catalunya, amb els 
acords de les universitats d’implementar l’i-
dentificador d’autor ORCID i alimentar el nou 
portal a partir del CRIS (Current Research 
Information System) de cada universitat. Tam-
bé s’ha creat el portal CIRAX (Col·laboratori 
Interuniversitari de Recursos d'Aprenentatge 
en Xarxa). 



REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias, és una 
Comissió Sectorial de la CRUE. Entre els seus objectius 
destaquen les activitats per a la millora dels serveis 
bibliotecaris. La seva activitat s’articula al voltant del 
seu Pla estratègic. 

 

El Servei de Biblioteques ha contribuït en tots els treballs 
i estudis que sobre temes d’interès de l’àmbit de la 
biblioteca universitària s’han anat elaborant en el sí 
dels grups de treball REBIUN (Catàleg col·lectiu, Préstec 
Interbibliotecari, Formació, Patrimoni bibliogràfic, grup 
de treball Recolecta, dades estadístiques). 
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Cooperació Solidària 

En l’àmbit de la cooperació solidària cal destacar que 
s’ha continuat la iniciativa dels Llibres Solidaris: després 
d’oferir a altres institucions els documents procedents de 
donatius no incorporats o donats de baixa, els que no 
han estat sol•licitats s’han ofert als usuaris a canvi del 
donatiu simbòlic d’un euro destinat a una causa 
solidària. L’oferta s’ha fet dos cops, per Sant Jordi i 
durant la setmana prèvia a Nadal, i el total recollit ha 
estat de 4.912 €. Aquest any la recaptació final ha 
anat destinada íntegrament al programa sociosanitari 
amb voluntariat universitari de la Fundació Autònoma 
Solidària.  

 

REBIUN 

LA INICIATIVA LLIBRES 
SOLIDARIS HA PERMÈS 

RECOLLIR 4.912 € DESTINATS 
AL PROGRAMA 

SOCIOEDUCATIU CROMA DE 
LA FUNDACIÓ AUTÒNOMA 

SOLIDÀRIA 
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http://ddd.uab.cat/record/43712 

Enguany ha continuat l’aplicació del Pla estratègic del Servei de Biblioteques 2011-2014. El lema d’aquest 
tercer pla estratègic del Servei «la biblioteca, el teu aliat digital» posa de manifest l’enfocament a l’usuari 
i el foment de l’apropament a les seves necessitats. El pla està articulat en 4 eixos i 4 línies estratègiques, 
que desenvolupen en 15 objectius i tot un seguit d’accions. També estableix els 21 indicadors generals que 
serviran per a controlar periòdicament els avenços que cal dur a terme al llarg dels quatre anys de 
desenvolupament.  Alguns dels objectius de l’anterior pla continuen vigents i d’altres són nous, derivats de 
les noves necessitats dels usuaris, de les innovacions tecnològiques o obligats pels condicionants 
pressupostaris. 

PLA ESTRATÈGIC 

Els quatre eixos són:  usuaris, infraestructures, 
aliances  i gestió. I els quatre objectius estratègics 
són:  

1. Innovar i comunicar els serveis, d’acord amb les 
necessitats de les diferents tipologies d’usuaris. 

2. Repensar els espais i adequar-los als usos 
derivats del nou entorn educatiu. 

3. Potenciar les aliances, externes i internes, per a 
aconseguir recursos i millorar els serveis. 

4. Fer evolucionar l’organització i l’equip, per tal 
d’afrontar els reptes derivats del paper canviant 
de les biblioteques en relació amb els seus usuaris. 

Des de fa més de 20 anys el Servei de 
Biblioteques treballa per objectius, que 
s’estableixen i avaluen anualment. El Pla 
estratègic del Servei de Biblioteques, dóna les 
pautes per a la determinació dels objectius 
anuals. Concretament, l’indicador d’assoliment 
global dels objectius del 2013 s’ha situat en el 
94,78%.  

El Servei de Biblioteques disposa de la certificació 
ISO del seu sistema de gestió de la qualitat des 
de l’any 2000, quan es convertí en el primer 
servei bibliotecari certificat de l’estat espanyol.  

ELS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

S’ARTICULEN EN QUATRE 
EIXOS: EL DELS USUARIS, 

EL DE LES 
INFRAESTRUCTURES, EL 

DE LES ALIANCES I EL DE 
LA GESTIÓ 

L’INDICADOR D’ASSOLIMENT 
GLOBAL DELS OBJECTIUS DEL 

2013 ES SITUA EN EL 94,78% 
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El novembre del 2013 es va fer una enquesta 
sobre les biblioteques adreçada a tota la 
comunitat universitària. El Servei de Biblioteques 
de la UAB, amb la voluntat de donar el millor 
servei als usuaris i de poder valorar-ne el grau de 
satisfacció, realitza enquestes generals 
periòdicament. En aquesta ocasió la van respondre 
3.185 usuaris. 

Les visites presencials a les biblioteques les fan 
majoritàriament els estudiants de grau, que en són 
usuaris freqüents (el 41,7 % hi van un o dos cops a 
la setmana), mentre que els professors són usuaris 
habituals de la biblioteca digital (el 43% la 
consulta un o dos cops a la setmana). 

L’OPINIÓ DELS USUARIS 

Analitzant les respostes obtingudes a través de les 
enquestes, podem comprovar que els usuaris que 
utilitzen les biblioteques tenen un coneixement 
força elevat dels serveis bàsics que s’hi ofereixen i, 
en línies generals, expressen un grau de satisfacció 
important, superant el 3, en una escala de l’1 al 5, 
en gairebé tots els casos.  

Es constata també que l’ampli ventall de serveis 
oferts, més enllà dels més usats tradicionalment, no 
és prou conegut, però, en canvi, reben una molt 
bona valoració per part dels qui els usen. És aquí 
on des de les biblioteques haurem de seguir fent un 
esforç per a donar a conèixer millor el ventall de 
recursos i serveis que posem a l’abast. 

Els resultats d’aquesta enquesta i els de totes les 
anteriors es poden consultar a  

http://ddd.uab.cat/record/70459 

EN LÍNIES GENERALS, TOTES LES TIPOLOGIES D’USUARIS 
(ALUMNES DE GRAU, DE POSTGRAU, PDI I PAS) EXPRESSEN 
UN GRAU DE SATISFACCIÓ IMPORTANT, SUPERANT EL 3, EN 

UNA ESCALA DE L’1 AL 5, EN GAIREBÉ TOTS ELS CASOS 
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El 31 de desembre de 2013, la plantilla del Servei de 
Biblioteques estava formada per 166 persones. 
Funcionalment, el Servei de Biblioteques disposa d’un 
director, una sotsdirectora, una cap de la Unitat Tècnica i de 
Projectes, una cap administrativa i 8 caps de biblioteca. 

El mes de febrer es va jubilar Carmen Lechuga, de la 
Biblioteca de Medicina i a l’octubre Maria del Mar Díaz, de 
la Biblioteca de Ciències Socials. D’altra banda, el setembre 
vam haver de lamentar la pèrdua d’Antoni Estupiñá Collet, 
de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 

S’ha seguit comptant amb 33 oficials de primera contractats 
dins del marc del programa INCORPORA, de l’Obra Social 
de La Caixa, que treballen a les biblioteques 3 hores diàries 
durant el curs lectiu.  

Amb el suport de la Unitat de Formació de l’Àrea de PAS 
s’ha dut a terme el Programa de Formació Permanent que 
ha consistit en un total de 134 accions formatives, 31 de les 
quals de temàtica específicament bibliotecària mentre que 
la resta de cursos han versat sobre eines informàtiques, 
idiomes, prevenció, o tècniques de gestió. En total, els cursos 
de formació han significat 7.241 hores que han situat la 
mitjana per persona i any en 44 hores.   

Una informació més aprofundida de les dades que presenta 
aquesta publicació es disponible a la Memòria del Servei de 
Biblioteques 2013, consultable a  

http://ddd.uab.es/record/29 

 

 

 

PERSONAL 

LA PLANTILLA DEL 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
ESTÀ FORMADA PER 166 

PERSONES 

 

 

EL PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT HA CONSISTIT EN 
UN TOTAL DE 134 ACCIONS FORMATIVES, 31 DE LES QUALS 

DE TEMÀTICA ESPECÍFICAMENT BIBLIOTECÀRIA 
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RESUM ESTADÍSTIC 
FONS BIBLIOGRÀFIC AL CATÀLEG DE LES BIBLIOTEQUES UAB 2013 

Biblioteques Monografies Col·leccions publicacions periòdiques 

Ciència i Tecnologia 116.236 2.219 

Ciències Socials 221.257 9.062 

CDE (extensió de Ciències Socials) 9.701 906 

Comunicació i Hemeroteca General 166.021 19.352 

Humanitats 478.126 6.401 

Cartoteca General 47.436 0 

Medicina - Bellaterra 29.931 1.232 

Medicina - UD Parc Taulí 580 0 

Medicina - UD Trias i Pujol 3.819 495 

Medicina - UD Vall d’Hebron 11.019 238 

Medicina - Campus Universitari Mar 2.303 256 

Veterinària 34.665 587 

Universitària de Sabadell 26.353 1.906 

Biblioteca Digital de la UAB 31.459 22.426 

Fundació Biblioteca Josep Laporte 10.435 831 

Altres fons al catàleg1 36.795 3.463 

Total 1.226.136 69.374 

1.Eina Escola de Disseny i Art, Escola Universitària de Turisme, Centre d’Estudis Olímpics, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Institut Universi-
tari Fundació Parc Taulí, Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, Servei d’Informàtica, Servei d’Activitats Físiques i GEPA. 

DESPESES BIBLIOGRÀFIQUES 2013 

Llibres (paper) 278.893 € 

Publicacions periòdiques (paper) 253.761 € 

Documents i subscripcions en suport digital 2.396.130 € 

Enquadernació 9.754 € 

Total despeses executades 2.938.538 € 
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PERSONAL DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 2013 

Cos facultatiu d’arxius i biblioteques (grup A) 1 

Escala tècnica (grup A) 9 

Ajudants d’arxius i biblioteques (grup B) 67 

Administratius (grup C) 51 

Auxiliars administratius (grup D) 14 

Laborals (grup 1) 1 

Laborals (grup 2) 1 

Laborals (grup 3) 1 

Laborals (grup 4) 20 

Total 166 

Gestora (grup B) 1 

LLIBRES INGRESSATS EL 2013 

Biblioteques Pagament Donatiu Intercanvi Total de 
registres 

Ciència i Tecnologia 662 227 127 1.016 

Ciències Socials 1.874 3.337 93 5.304 

CDE (extensió de Ciències Socials) 0 146 0 146 

Comunicació i Hemeroteca General 542 1.912 26 2.480 

Humanitats 3.049 4.337 517 7.903 

Cartoteca General 7 43 0 50 

Medicina - Bellaterra 303 657 11 971 

Medicina - UD Parc Taulí 5 8 0 13 

Medicina - UD Trias i Pujol 31 79 0 110 

Medicina - UD Vall d'Hebron 163 73 0 236 

Medicina - Campus Universitari Mar 86 64 0 150 

Veterinària 248 1.322 5 1.575 

Universitària de Sabadell 124 77 16 217 

Biblioteca Digital UAB  (llibres electrònics) 2.132 268 - 2.400 

Fundació Biblioteca Josep Laporte 27 63 0 90 

Total 7.121 12.345 795 20.261 
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PUBLICACIONS PERIÒDIQUES EN CURS DE RECEPCIÓ DURANT EL 2013 

Biblioteques Pagament Intercanvi Donatiu Totals 

Ciència i Tecnologia 73 346 27 446 

Ciències Socials 443 149 442 1.034 

CDE (extensió de Ciències Socials) 8 1 247 256 

Comunicació i Hemeroteca General 173 82 783 1.038 

Humanitats 664 1.020 82 1.766 

Cartoteca General 0 0 0 0 

Medicina - Bellaterra 18 4 42 64 

Medicina - UD Trias i Pujol 68 0 10 78 

Medicina - UD Vall d'Hebron 4 0 22 26 

Medicina - Campus Universitari Mar 6 0 0 6 

Veterinària 85 5 93 180 

Universitària de Sabadell 63 5 297 365 

Biblioteca Digital UAB 18.977 s/d 3.449 22.426 

Fundació Biblioteca Josep Laporte 9 0 19 28 

Total 20.591 1.612 5.513 27.713 

USUARIS I CONSULTES 2013 

Biblioteques Consultes 

Usuaris Llibres Publicacions peri-
òdiques 

Material no 
llibre 

Total 

Ciència i Tecnologia 333.323 27.837 1.684 144 29.665 

Ciències Socials 791.579 25.709 7.711 78 33.498 

CDE (extensió de Ciències Socials) 11.780 2.296 384 3 2.683 

Comunicació i Hemeroteca General 664.726 8.285 5.095 1.914 15.294 

Humanitats 528.549 105.635 10.971 2.142 118.748 

Cartoteca General 555 680 0 2.023 2.703 

Medicina - Bellaterra 93.327 6.615 232 27 6.874 

Medicina - UD Trias i Pujol 42.596 656 412 0 1.068 

Medicina - UD Vall d'Hebron 81.735 5.472 256 0 5.728 

Medicina-Campus Universitari Mar 146.313 s/d s/d s/d s/d 

Veterinària 147.196 22.695 658 18 23.371 

Universitària de Sabadell 105.500 2.787 108 91 2.986 

Fundació Biblioteca Josep Laporte 83.830 3.358 1.514 0 4.872 

Total 3.031.009 212.025 29.025 6.440 247.490 



 

 

25– ACTUACIONS 2013 

CONSULTES A LA BIBLIOTECA DIGITAL 2013 

  Cerques/sessions Articles/textos recuperats 
Revistes digitals 375.763 1.288.927 

Llibres digitals 23.095 261.229 

Bases de dades en línia 1.863.758 354.116 
Total 2.262.616 1.904.272 

PRÉSTEC 2013 

Biblioteques Préstecs Reserves Devolucions Reclamacions 

Ciència i Tecnologia 75.078 5.483 43.380 397 

Ciències Socials 74.220 11.486 40.758 3.762 

CDE (extensió de Ciències Socials) 852 78 379 5 

Comunicació i Hemeroteca General 76.556 7.565 47.231 1.993 

Humanitats 174.449 18.662 99.937 5.031 

Cartoteca General 3 0 0 0 

Medicina - Bellaterra 19.340 2.751 11.104 521 

Medicina - UD Trias i Pujol 1.934 340 917 149 

Medicina - UD Vall d'Hebron 10.089 1.209 4.824 302 

Medicina - Campus Universitari Mar2 8.396 s/d s/d s/d 

Veterinària 19.784 496 14.164 179 

Universitària de Sabadell 9.962 1.750 5.732 317 

Fundació Biblioteca Josep Laporte 4.338 525 2.073 220 

Altres préstecs3 23.818 317 10.093 4 

Total 498.819 50.662 280.592 12.880 

2 El servei de préstec de la BCUM no es gestiona des de la UAB, les dades facilitades són dels préstecs efectuats per la BCUM als usuaris de la 
UAB. 
 
3Parc Taulí, IERMB, Escola de Turisme, EINA i PUC  

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2013 

Documents tramitats Nombre % 

Hem demanat 1.890 24,95 

Ens han demanat 5.684 75,05 

Total 7.574 100,00 

Les fotografies que il·lustren Actuacions 2013 han estat realitzades pel personal del Servei de Biblioteques. Són 
extretes deI Concurs de Fotografia Les biblioteques de la UAB, 2013 

http://ddd.uab.cat/record/113349?ln=ca 
http://ddd.uab.cat/record/113348?ln=ca 

 




