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BALANÇ DE L’ANY 
No  ha  canviat  la  situació  d’ajustos  pressupostaris  en  relació  als  anys  anteriors. 
Aquestes restriccions, que es van perllongant en el temps, van degradant,  lentament, 
alguns dels actius més  importants de  les biblioteques de  la Universitat. Parlem de  les 
col∙leccions documentals (en especial de  les monografies), dels edificis  i equipaments 
(en especial dels informàtics) i de les grans dificultats que tenim per gestionar els afers 
relatius a les persones que formen part de la nostra plantilla. 
 
Aquest és un escenari que no podem obviar quan presentem el balanç de  l’any 2016. 
Els efectes de la situació van fent forat, encara que l’aparença externa romangui sense 
signes cridaners del declivi. 
 
 I,  malgrat  tot,  de  vegades  contra  tot,  la  gent  de  les  biblioteques  no  ha  deixat 
d’esforçar‐se per tirar endavant la seva missió. I s’ha fet molta feina i bona feina. I ens 
hem resistit a la crisi. I hem treballat per superar‐la o per minvar els seus efectes. 
 
Podem  veure  a  Actuacions  2016  com  avancem  en  camps  tan  estratègics  per  a  la 
Universitat  com  el  suport  a  la  docència  i  a  la  recerca;  com  el  Dipòsit  Digital  de 
Documents  de  la  Universitat  (ddd.uab.cat)  manté  un  lideratge  internacional;  com 
mantenim  els  estàndards  de  qualitat  del  Servei  de  Biblioteques  i  com  el  nivell  de 
satisfacció dels usuaris segueix sent molt alt. 
 
En  definitiva,  el  que  volem  sintetitzar  amb  aquestes  paraules  preliminars  és  que  la 
situació  de  les  biblioteques,  en  general,  és  prou  positiva,  que  estem  superant  la 
situació de crisi pressupostària prou bé (de vegades molt millor del que era previsible), 
però  que  si  les  restriccions  ‐en  recursos  per  a  la  compra  documental,  per  al 
manteniment i renovació dels equipaments i edificis i per a la renovació de la plantilla‐ 
continuen  de  manera  dilatada,  finalment  el  nivell  assolit  de  qualitat  i  de  servei 
davallarà irremeiablement. 
 
 
Joan Gómez Escofet 
Director del Servei de Biblioteques 
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SERVEIS  
Consulta i préstec 

 

 

 

 

 

El  nombre  d’usuaris  que  han  visitat  presencialment  les  biblioteques  de  la UAB  per 

gaudir dels seus serveis ha estat de 2.679.34 2, un 7,91% menys que  l’any anterior. A 

aquesta xifra, cal sumar‐hi els 3.270.894   usuaris que han  fet ús dels seus serveis de 

manera virtual, un 18,66% més que  l’any anterior. La consulta a  la Biblioteca Digital 

segueix creixent, 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 efectuats durant el 2016 ha estat de 410.001, un 1,56% 

dels  quals  s’han  realitzat  a  través  dels  cinc  aparells  d’autopréstec  situats  a  les 

biblioteques. La  ràtio anual de nombre de préstecs  / usuari potencial,  s’ha  situat en 

9,09 documents en préstec per usuari potencial i any. Si el càlcul l’apliquem únicament 

a usuaris actius, aquesta ràtio puja a 14,12 documents.  

El  servei  de  Préstec  Universitari  Consorciat  (PUC)  entre  les  biblioteques  del  CSUC 

permet als usuaris d’aquestes universitats sol∙licitar i tenir en préstec documents d’una 

altra biblioteca del CSUC. Les dades globals del 2016 han pujat un 5,31% respecte  les 

de l’any anterior.  

La UAB segueix ocupant el segon lloc com a institució subministradora de les peticions 

PUC, ja que ha deixat en préstec a les altres institucions un total de 9.671 documents, i 

es manté en el primer lloc com a institució peticionària, ja que ha sol∙licitat a les altres 

institucions PUC un total de 10.054 documents.   

Durant el 2016 les biblioteques han rebut 2.679.342 visites 

presencials i s’han recuperat 2.795.007 articles de revista i 

textos de llibres durant les visites virtuals 
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A  les  sales  de  lectura  s’han  consultat  un  total  de  176.365  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 2.795.007 articles de revista i textos de llibres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La ràtio anual de nombre de préstecs per usuari potencial, 

s’ha situat en 9,09 documents. Si tenim en compte 

únicament els usuaris actius, és a dir, els qui realment han 

efectuat un préstec durant el 2016, aquesta ràtio puja a 

14,12 documents 
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Sales d’estudi 

 

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.  A més,  des  d’octubre  de  2013  s’obre  la  sala 

d’estudi  ubicada  a  la  Plaça  Cívica,  que  depèn  de  l’Administració  de  Serveis  als 

Estudiants. Durant el 2016 s’hi han comptabilitzat 10.484 visites.  

La  sala  d’estudi  de  la  Biblioteca  de  Ciències  Socials  ha  estat  visitada  per  248.706 

usuaris  durant  els  horaris  especials  (nits,  festius  i  caps  de  setmana),  xifra  que 

representa  el  9,28%  del  total  dels  usuaris  de  les  biblioteques.  La  Sala  de  Revistes 

d’Humanitats  també va obrir els caps de setmana durant els períodes d’exàmens de 

gener i maig‐juny, amb un total de 15.722 visitants.  

 

 

 

   

El 9,28% del total d’usuaris de les biblioteques ha fet ús de la 

sala d’estudi de la Biblioteca de Ciències Socials en horaris 

especials (nits, festius i caps de setmana) 
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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.  El  servei  ha  rebut  el  2016  un  total  de  640 

consultes, que han augmentat un 10,53% respecte  l’any passat. El temps de resposta 

ha estat en el 100% dels casos en un termini igual o inferior a les 48 hores laborables. 

La mitjana global de temps de resposta ha estat de 4 hores 15 minuts. 

 

 

 

 

 

 

Les  biblioteques  de  la  UAB  també  reben  preguntes  i  suggeriments  a  través  de  les 

bústies institucionals. Durant l’any 2016 s’han rebut un total de 1.199 preguntes, cosa 

que representa una disminució del 19,70% respecte l’any anterior. 

 

A    meitat  de  setembre  es  va  iniciar  l’ús  d’un  nou  canal  de 

comunicació amb els usuaris via WhatsApp (telèfon 619681146) que 

en  aquests pocs mesos de  funcionament ha  rebut un  total de  70 

demandes  d’informació  sobre  els  recursos  i  serveis  de  les 

biblioteques. 

 

 

 

 

 

   

El 100% de les consultes rebudes al servei virtual Pregunt@ 

han rebut una resposta elaborada en un termini inferior o 

igual a les 48 hores. La mitjana global de temps de resposta 

ha estat de 4 hores 15 minuts

S’ha iniciat l’ús d’un nou canal de comunicació amb els 

usuaris via WhatsApp (telèfon 619681146) 
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Formació d’usuaris 

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.  El  web  del  Servei  de 

Biblioteques,  a  l’apartat  Cursos,  recull  la  programació  de  les  diverses  sessions 

formatives  que  s’ofereixen  a  les  biblioteques  durant  el  curs  acadèmic.  L’oferta 

comprèn el curs introductori «Coneix la teva biblioteca» i diversos cursos especialitzats 

temàticament  sobre  fonts  d’informació,  bases  de  dades,  eines  i  recursos  digitals, 

Mendeley, Trobador+, entre d’altres.  

El total de cursos impartits pel personal del Servei de Biblioteques durant l’any 2016 ha 

estat de 544, amb una assistència de 6.965 usuaris. Això representa un increment del 

8,15% de l’oferta formativa i un 5,75% d’assistents en relació a l’any anterior.  

Els usuaris que han participat en els cursos valoren molt positivament el nivell de  la 

formació  impartida  pel  personal  bibliotecari.  En  una  escala  d’1  a  5,  la mitjana  de 

satisfacció dels usuaris se situa en el 4,55. 

També  s’han  organitzat  i  portat  a  terme  85  visites  guiades  a  grups  de  diferents 

procedències:  professionals  d’altres  biblioteques,  altres  col∙lectius  de  la Universitat, 

estudiants i professors externs a la UAB, amb un total de 1.652 assistents. Cada visita 

es va adaptar a  les peticions dels sol∙licitants  i es van  fer des de visites generals per 

conèixer el funcionament de les biblioteques fins a visites específiques encaminades a 

conèixer en profunditat algun dels serveis que s’hi ofereixen. A més, durant el mes de 

setembre  les biblioteques, van ser presents en  les Jornades d’Acollida als Alumnes de 

Primer  Curs,  organitzades  per  les  facultats,  on  van  fer  un  petita  presentació  de  la 

biblioteca i van animar els alumnes a participar en els cursos de formació introductoris 

per tal de poder fer ús dels seus serveis amb el màxim d’aprofitament. El nombre de 

sessions va ser de 66, i 4.595 el nombre d’assistents. 

 

 

 

 

 

   

Els usuaris que han participat en els cursos valoren molt 

positivament el nivell de la formació impartida pel 

personal bibliotecari. En una escala d’1 a 5, la mitjana de 

satisfacció dels usuaris se situa en el 4,55 
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Suport a la docència i a la recerca 

Visibilitat de la producció científica 

L’objectiu  central  per  aquest  2016  ha  estat  recollir  la  producció  científica  dels 

investigadors i grups i centres de recerca més destacats per fer més visible la producció 

científica  de  la  UAB.  Totes  les  biblioteques  han  organitzat  visites  i  cursos  i  han 

proporcionat assessorament personalitzat al PDI o als  tècnics de  suport a  la  recerca 

que  ho  han  sol∙licitat  amb  el  doble  objectiu  d’ajudar  el  PDI  a  visibilitzar  la  seva 

producció científica i assessorar‐lo en el compliment tant del marc legal vigent com pel 

que fa als requisits de les agències finançadores.  

Aquestes accions  formatives  i  informatives han donat  ja bons resultats. Al DDD hi ha 

49  grups  i  centres  de  recerca  amb  portal  propi  i  un  total  acumulatiu  de  4.734 

documents de recerca publicats, xifra que duplica la de l’any anterior.  

El  personal  docent/investigador  pot  dipositar  directament  les  seves  publicacions  al 

DDD mitjançant l’autoarxiu. Ho pot fer per dues vies diferents: 

 A  través  d’Ein@  (gestor  del  currículum  vitae  normalitzat)  en  el moment  de 

referenciar la publicació. 

 A través dels formularis accessibles des del propi DDD. 

En  ambdós  casos  la publicació passa un procés de  revisió per part del personal del 

Servei de Biblioteques, tant de les dades referenciades com dels drets de comunicació 

pública de  l’editor. Durant 2016 s’han  ingressat al DDD per  la via d’autoarxiu un total 

de 1.233 documents. 

Gestió de les dades de recerca  

El  grup  de  treball  de  suport  a  la  recerca  del  CSUC  format  per  representants  de  les 

diferents  universitats  va  endegar  diferents  línies  de  treball  encaminades  a  donar 

suport  amb  especial  prioritat  a  la  gestió  de  les  dades  de  recerca  (RDM).  A més,  el 

Servei  de  Biblioteques  de  la UAB  ha  portat  a  terme  diverses  accions  per  tal  que  el 

suport a  la gestió de  les dades de recerca pogués  iniciar‐se durant el curs 2016/2017 

com ara la creació d’una taula comparativa Repositoris multidisciplinars per a dades en 

accés obert http://ddd.uab.cat/record/150829, que entre maig‐desembre de 

2016 ha tingut 785 consultes, i s’han portat a terme accions formatives i informatives. 

Durant aquests primers mesos  s’han  rebut un  total de 13  consultes en  relació a  les 

dades primàries de  recerca  i al DDD  s’han  començat a publicar els primers plans de 

gestió de dades.  
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Acreditació i avaluació de la recerca  

S’han  realitzat  4  sessions  de  formació,  amb  un  total  de  36  assistents,  i  40 

assessoraments personalitzats que tenen com a objectiu ajudar els docents en  tot el 

que  fa referència als criteris específics d’avaluació de  la seva disciplina d’investigació 

per presentar‐se a les convocatòries de les entitats acreditadores AQU, CNEAI i ANECA.  

També s’han efectuat diverses millores a  la web de Suport a  l’Acreditació  i Avaluació 

de la Recerca (SAAR). 

Blog Propietat Intel∙lectual i Accés Obert  

http://www.uab.cat/propietat‐intellectual 

 

En aquest primer any de  funcionament del blog Propietat  Intel∙lectual  i Accés Obert: 

resoleu els  vostres dubtes es  constata  la bona  acollida per part dels membres de  la 

comunitat universitària  ja que han estat consultades 15.129 pàgines  i s’han rebut 33 

consultes, 21 de les quals adreçades al Servei de Biblioteques. Durant aquest any s’ha 

fet una ampliació i revisió del contingut d’algunes de les Preguntes Més Freqüents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El Blog Propietat intel∙lectual i Accés Obert: Resoleu els 

vostres dubtes consta d’un conjunt de Preguntes Més 

Freqüents i, en cas de no trobar la resposta, es pot fer una 

consulta a través d’un formulari que, en funció de la 

temàtica, serà atesa des d’algun dels serveis participants en 

el projecte 
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Web Accés Obert  

http://www.uab.cat/open‐access  

La web d’Accés Obert ofereix les següents informacions: actuacions que la Universitat 

està  portant  a  terme  en matèria  d’accés  obert,  vies  de  les  que  disposa  el  personal 

docent  i  investigador  per  autoarxivar  la  seva  producció  científica  al  repositori 

institucional  (DDD), marc  legal,  finançament  per  publicar,  difusió  de  la  recerca,  així 

com  material  i  contactes  de  suport  i  contacte.  Durant  el  2016,  s’ha  ampliat  la 

informació sobre les dades de recerca en obert i ha rebut un total de 5.818 visites. 

Mendeley  

Mendely és un gestor de referències bibliogràfiques i, al mateix temps, una xarxa social 

acadèmica.  

Durant tot l’any 2016, la UAB –conjuntament amb la resta d’universitats del CSUC– ja 

ha  treballat  amb  Mendeley  Institutional  Edition  (MIE),  adaptant  les  sessions 

formatives, els assessoraments  i el material de suport a  l’usuari a  les característiques 

d’aquesta versió de  l’eina. S’han realitzat 28 assessoraments  i 89 sessions  formatives 

amb  un  total  de  935  assistents,  i  s’han  habilitat  dos  canals  institucionals  (Fòrum 

Mendeley  de  la UAB  i  compte  de  correu  Bib.Mendeley@uab.cat)  amb  l’objectiu  de 

facilitar  la  resolució de dubtes  i  consultes  tècniques  sobre MIE dels nostres usuaris.  

Actualment,  la UAB  amb  6.316  usuaris,  és  la  segona  universitat  del CSUC  amb més 

usuaris Mendeley. 

Suport a la docència 

Finalment, en la vessant de suport a la docència cal mencionar que, a més a més dels 

cursos ja indicats a l’apartat Formació d’usuaris, s’ha seguit cooperant en el programa 

Argó per ajudar en la preparació del treball de recerca els estudiants de batxillerat dels 

centres participants  i s’ha col∙laborat activament en el pla de formació transversal de 

doctorands. 
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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  que  fa 

referència a les biblioteques de la UAB. Durant el 2016 s’ha començat a treballar en el 

disseny  i  la creació del nou web que apareixerà el proper any. Per altra banda,  s’ha 

consolidat  l’ús  de  la  versió mòbil  del web,  que  ha  tingut  55.143  accessos, més  del 

doble que l’any anterior. 

A  l’apartat de notícies de  la pàgina principal s’han presentat un  total de 73 novetats 

relacionades  amb  les  biblioteques.  El  nombre  total  d’accessos  a  la  pàgina  inicial  ha 

estat de 697.401, un 30% més que l’any anterior. A més, 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. 

Les  xarxes  socials  són  altres espais de difusió  virtual de  les biblioteques. Al  llarg de 

l’any 2016,  s’han  seguit  recollint de manera  conjunta  les dades estadístiques de  les 

xarxes socials i els indicadors han estat assolits en la seva totalitat.  

Els comptes de Facebook disposen de 8.810 seguidors i els de Twitter, 12.573. 

Les biblioteques també han seguit mantenint 27 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 

155.465 usuaris que han visualitzat un total de 1.886.504 pàgines. 

   

La versió adaptada del web del Servei de Biblioteques per a 

dispositius mòbils, que es pot consultar a: 

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

Durant el 2016 s’han realitzat 55.143 accessos 
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Exposicions  

S’han realitzat un total de 51 exposicions i mostres durant el 2016 que han contribuït a 

donar a conèixer als usuaris determinats fons bibliogràfics ubicats a les biblioteques o 

accessibles per xarxa  informàtica. La consulta de 14 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.  

 

Publicacions 

Durant  el  2016  s’han  publicat  tres  números  de  la  publicació  digital  Biblioteca 

Informacions.  Publicació  del  Servei  de  Biblioteques  de  la  UAB,  consultable  a 

http://blogs.uab.cat/bibliotecainformacions. D’altra  banda,  s’ha  publicat 
la  Memòria  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 276 guies impreses en paper o en suport 

digital.  Aquestes  darreres  es  poden  consultar  a 

http://ddd.uab.cat/collection/guibib	
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RECURSOS 
DOCUMENTALS 
Col∙leccions 

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 2016 s’han incorporat als fons de les biblioteques un total de 21.322 llibres, 

dels quals 1.666 són digitals. També s’han  incorporat 3.975 documents d’altres  tipus 

(mapes, DVD, CD, etc.).  

A 31 de desembre del 2016 el  fons  total se situa en 1.288.950 monografies  i 30.671 

publicacions  periòdiques  en  curs  de  recepció  de  les  quals  26.850  (el  87,54%)  són 

subscripcions a  revistes digitals.  Les biblioteques  incorporen als  seus  fons, a més de 

llibres i revistes, 202.492 unitats d’altres tipus de documentació com són 24.154 DVD, 

9.881 enregistraments sonors, 50.145 mapes, 38.198 microformes o 9.794 vídeos. La 

inversió total en fons bibliogràfics i documentals de la UAB durant el 2016 ha estat de 

3.251.220 €. 

 

 

   

El fons total se situa en 1.288.950 monografies i 30.671 

publicacions periòdiques en curs de recepció, el 87,54% de 

les quals són subscripcions a revistes digitals 

La inversió total en fons bibliogràfics i documentals ha estat 

de 3.251.220 €
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Donacions  

El  2016  els  llibres  procedents  de  donacions  han  estat  12.791,  un  60%  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  l’aportació  desinteressada  dels  professors  de  la  mateixa  UAB,  que 

cedeixen a les biblioteques part dels 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 de:  Antoni Reguant i Òscar Santotomás Mainar.  

Biblioteca de Ciències Socials 

Donatius del professorat: Mª  José Aguar, Emili Gasch, Antoni Milián, Arcadi Oliveras, 

Gregorio Garzón, Juan Carlos Gavara de Cara, Carlota Solé i Joan Subirats.  

Altres  donatius: Olga  Belova,  José  Luis  del  Río,  Escola  de  Cultura  de  Pau,  Fundació 

Apip‐Acam, Fundació Noguera, ISOR, Institut d’Infància i Món Urbà. 

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 

Donatius del professorat: Eugeni Giral i Miquel de Moragas. 

Altres donatius: Empresa de publicitat Morillas & Asociados, Fundació Joan Irla.  

Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General 

Donatius del professorat: Teresa Camps, Verena Stolcke, Jaume Vidal i Francisco Rico, 

que ha continuat la cessió de la seva biblioteca i documentació personals. 

Altres donatius: Carmen Simón, Instituto Camões. 
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Biblioteca de Medicina 

Diversos donatius procedents de professors, laboratoris i editorials.  

Biblioteca de Veterinària 

Donatius de: Mariano Domingo, Xavier Fàbregas, Martí Pumarola, Roser Sala Susana 

Serrat, Toni Trujillo, Patri Vergara i Josep Yuste.   

 

 

 

 

 

 

Intercanvis 

Durant  el  2016  s’han  rebut  un  total  de  1.877  títols  de  publicacions  periòdiques  en 

concepte  d’intercanvi  estable  amb  les  diferents  revistes  que  publica  la UAB  i  s’han 

rebut, pel mateix concepte, 674 monografies. 

   

El 2016, el 60% dels llibres ingressats procedeixen de 

donacions 



17

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  CSUC  i  les 

subscrites directament per la UAB. També s’inclouen alguns títols gratuïts seleccionats 

i títols als quals es té accés mitjançant acords d’intercanvi. En el cas de les monografies 

s’ha  continuat  ampliant  la  col∙lecció,  intentant  cobrir  diverses  àrees  temàtiques,  i 

contractant sobretot llibres de text electrònics i obres de referència. 

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 2016 el nombre de  llibres electrònics consultables era de 32.773 (aquesta 

xifra  no  inclou  les  tesis  doctorals  en  format  electrònic)  i  26.850  el  nombre  de 

subscripcions a revistes digitals. La  inversió de  la UAB en  la biblioteca digital ha estat 

de 2.779.759 €, cosa que representa el 85,49% del total de la despesa bibliogràfica.  

S’han  realitzat 3.270.894  cerques  a  revistes,  llibres  i bases de dades en  línia  i  s’han 

consultat 2.795.007 articles a text complet i textos de monografies.  

 

 

 

 

 

   

La inversió de la UAB en Biblioteca Digital ha estat de 

2.779.759€, que representa el 85,49% del total de la despesa 

bibliogràfica 
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Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)  

http://ddd.uab.cat 

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. 

El mes d’octubre de 2016, coincidint amb la celebració de la International Open Access 

Week, el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura i el Vicerectorat de Recerca i 

Transferència  van  organitzar  conjuntament  una  jornada  per  difondre  les  darreres 

novetats en gestió de les dades  de recerca i, a la vegada, celebrar el 10è aniversari del 

DDD. 

S’ha  seguit  col∙laborant  amb d’altres  àrees  i  serveis de  la Universitat per  afavorir  la 

recol∙lecció automàtica de materials  i facilitar el dipòsit de  la producció científica per 

part dels propis autors  (autoarxiu). El  sistema d’autoarxiu de documents permet als 

membres  de  la  comunitat  universitària  poder  lliurar  de manera  autònoma  el  text 

complet  dels  seus  documents.  A  través  d’Ein@  (Entorn  d’Introducció  Normalitzat 

d’Activitats de Recerca), l’aplicació que permet la gestió del currículum normalitzat, es 

poden  incorporar  articles  de  revistes  i  a  través  dels  formularis  (habilitats 

específicament al DDD) presentacions a congressos, working papers, capítols de llibres, 

etc. 

També es recullen al DDD, de manera automàtica, les revistes de la UAB publicades a 

l’entorn de ReDi, Servei de Revistes Digitals (http://revistes.uab.cat), 37 títols. 

En  l’edició de gener de 2017 del rànquing web de dipòsits  institucionals elaborat pel 

CSIC, el DDD apareix en el lloc 27è del món, i en el 10è lloc europeu i a nivell de l’estat 

espanyol es manté en primera posició dins dels repositoris institucionals. 

S’han  efectuat  6.845.315  consultes  i  5.521.288  descàrregues  de  documents 

consultables en aquest repositori que conté 151.042 documents.  
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ESPAIS 
 

 

 

 

Els  espais  bibliotecaris  ocupen  un  total  de  36.615 m2  i  posen  a  l’abast  dels  usuaris 

4.862 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 56 cabines  individuals, 77 

sales de treball en grup i 7 sales de formació degudament equipades. Hi ha un total de 

449 PC fixos i 79 PC portàtils a l’abast dels usuaris.  

Durant  el  2016  s’han  efectuat  petites  actuacions  de  reforma  i millora  dels  espais  i  

d’electrificació de  les taules per facilitar  l’ús dels dispositius portàtils  i, actualment, hi 

ha més de 2.300 punts electrificats a disposició dels usuaris. 

 

 

 

 

   

Els espais bibliotecaris ocupen un total de 36.615 m2 i posen 

a l’abast dels usuaris 4.862 places de lectura 

Hi ha més de 2.300 punts electrificats per facilitar l’ús dels 

dispositius portàtils dels usuaris 
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PROJECTES I 
COOPERACIÓ  
El  Servei  de Biblioteques  participa  en  diversos  projectes  cooperatius. Destaquen  els 

realitzats  en  el  si  de  dos  nuclis  cooperatius,  el  Consorci  de  Serveis Universitaris  de 

Catalunya (CSUC) i REBIUN, que és una Comissió Sectorial de la CRUE. 

CSUC 

El Servei de Biblioteques de la UAB forma part del Consorci de Serveis Universitaris de 

Catalunya  (CSUC)  i  com  a membre  actiu,  participa  en  tots  els  projectes,  estudis  i 

actuacions que aquest realitza  i es beneficia dels convenis  i el treball en col∙laboració 

amb les altres universitats. 

Entre les actuacions que s’han dut a terme aquest any 2016 destaquem: 

S’ha adjudicat el  sistema  informàtic compartit de gestió de biblioteques a  l’empresa 

Innovative i s’ha començat el projecte d’implementació. 

 S’ha integrat al CCUC els registres bibliogràfics de 7 noves institucions, entre les 

quals destaca l’Arxiu Nacional de Catalunya (més de 65.000 registres).  

 La  pàgina  de  col∙leccions  especials  del  CSUC  ha  crescut  l’any  2016  amb  una 

centenar de noves col∙leccions http://colleccionsespecials.csuc.cat 

 S’ha obert  al públic el Portal de  la Recerca de Catalunya  (PRC), que  recull  la 

informació  dels  diferents  sistemes  de  gestió  de  la  recerca  (CRIS,  Current 

Research  Information  Systems)  de  les  universitats  catalanes.  Això  permetrà 

donar  visibilitat  a  la  potencialitat  del  sistema  de  recerca  català  en  el  seu 

conjunt, reforçar els processos de gestió unificada de les dades de la recerca a 

les universitats i incrementar l’accés i la visibilitat del treball dels investigadors. 

 S’ha  obert  una  pàgina  web  nova  al  CSUC: 

http://www.csuc.cat/ca/recerca/gestio‐de‐dades‐de‐recerca 
que  recull  tota  la  informació  elaborada  pel  grup  de  treball  de  Suport  a  la 

Recerca.  
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Dipòsits digitals 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). La UAB hi ha introduït  907 tesis durant l’any 2016. 

De les consultes que anualment rep el TDX, el 21% són consultes adreçades a tesis de 

la UAB. 

RECERCAT  (Dipòsit de  la Recerca de Catalunya).  Inclou articles no publicats, 

comunicacions a congressos,  treballs de  final de carrera  i memòries  institucionals. El 

2016  hi  participen  24  institucions  i,  en  total,  són  consultables  més  de  85.000 

documents  que  han  rebut  36.893.352  consultes,  el  25%  de  les  quals  han  estat 

adreçades a documents de la UAB. 

MDC  (Memòria  Digital  de  Catalunya).  Compta  amb  la  participació  de  32 

institucions i conté més de 3 milions de documents relacionats amb Catalunya. El 2016 

ha  crescut  en  11  noves  col∙leccions.  La  UAB  hi  té  dipositades  quatre  col∙leccions: 

Cartells del Fons Josep Vinyals, Fons històric de Veterinària, Premsa Política Clandestina 

i Postals de biblioteques de Catalunya.  

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). Actualment disposa de 470 revistes 

científiques, culturals  i erudites catalanes  (59 de  les quals són de  la UAB) que donen 

accés a més de 190.000 articles a text complet.  

MDX  (Materials  Docents  en  Xarxa)  és  un  repositori  cooperatiu  que  conté 

materials  i recursos digitals resultants de  l'activitat docent que es porta a terme a  les 

universitats membres. Permet l’accés a més de 6.000 documents de 10 institucions. 

Dialnet El CSUC disposa d’un conveni amb la Fundació Dialnet per participar en 

la seva base de dades de sumaris. La UAB hi col∙labora amb el buidatge de 144 títols de 

revista. 

 

 

 

El 21% del total de les consultes de tesis a text complet del 

dipòsit digital TDX són de tesis de la UAB 
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REBIUN 

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  si  dels 

grups  de  treball  REBIUN  (catàleg  col∙lectiu,  préstec  interbibliotecari,  patrimoni 

bibliogràfic, repositoris, dades estadístiques). 
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PLA ESTRATÈGIC 
http://ddd.uab.cat/record/43712 

El Pla estratègic del Servei de Biblioteques 2015‐2018 s’organitza en cinc eixos que es 

desenvolupen en 18 objectius estratègics i 58 accions. 

Per l’any 2016 es van establir 14 objectius generals emmarcats dins del Pla estratègic. 

El nivell d’acompliment d’aquests objectius ha  estat del  99,39%.  Les biblioteques,  a  

més  a més  de  col∙laborar  en  el  seu  assoliment,  han  treballat  en  diversos  projectes 

específics  i han portat a  terme accions de millora  tots ells dins d’alguna de  les  línies 

estratègiques. 

 

 

 

 

   

El percentatge d’acompliment dels objectius del 2016 ha estat 

del 99,39% 
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EIXOS  OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2015‐2018 

1.Aprenentatge 

i Docència 

1.1. Donar suport als alumnes de la UAB en tot el seu cicle d’aprenentatge 

1.2. Donar suport als docents en la preparació d’eines i materials 

1.3.  Donar  suport  als  estudiants  i  professors  de  batxillerat  per  a  la 

realització del treball de recerca 

1.4. Donar suport als Alumni 

2. Recerca 

2.1. Donar suport al PDI  i als grups  i centres d’investigació en tot el cicle 

de la recerca 

2.2. Recollir la producció científica de la UAB  

2.3. Posar en marxa i desplegar el Servei Virtual de Propietat Intel∙lectual i 

Accés Obert  

3.Espais i 

Recursos 

3.1.  Implementar  un  nou  entorn  informàtic  per  als  usuaris  de  les 

biblioteques universitàries de Catalunya 

3.2. Actualitzar i renovar l’equipament informàtic 

3.3. Incorporar nous programaris, aplicacions i eines informàtiques 

3.4. Avançar en un nou model d’espais bibliotecaris 

3.5.  Aconseguir  que  el  contingut  digital  sigui  la  part  fonamental  de  les 

col∙leccions de les biblioteques  

3.6.  Desenvolupar  plans  de  col∙leccions  especials  i  fons  singulars 

incentivant actuacions que permetin la seva integració i difusió 

4.Comunicació 

i Promoció 

4.1. Optimitzar la comunicació amb els usuaris actuals i potencials  

4.2. Promoure les activitats de les biblioteques que fomentin les relacions 

amb els usuaris 

4.3. Fomentar noves formes de finançament i d’obtenció de recursos 

5.Equip i Gestió 

5.1. Fer créixer professionalment i gestionar el coneixement de l’equip 

5.2. Optimitzar circuits i processos  
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L'opinió dels usuaris 

El novembre del 2016 es va realitzar 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  al  seus  usuaris  i  de  poder  valorar  el  seu  grau  de  satisfacció, 

realitza enquestes generals periòdicament.  

En aquesta ocasió vam poder disposar de les respostes de 3.134 usuaris. El resultat ha 

estat altament positiu, situant‐se, el nivell d’error de la mostra per sota del 2%. 

Visites a les biblioteques 

La Biblioteca d’Humanitats és  la més utilitzada  i  la freqüència més habitual de visites 

presencials  a  les  biblioteques  és  d’un  o  dos  cops  per  setmana  (35,18%  dels 

enquestats). El col∙lectiu que més ús fa de la biblioteca presencial és l’alumnat de grau. 

La biblioteca digital és molt utilitzada pel professorat, que en un 41,26% dels casos en 

fa ús un o dos cops per setmana,  i també amb aquesta freqüència  l’utilitza el 26,20% 

de l’alumnat de postgrau. El 34,52% de l’alumnat de grau manifesta no haver usat mai 

la biblioteca digital.  

Coneixement dels serveis 

Els usuaris tenen un coneixement força elevat dels serveis bàsics que s’hi ofereixen. 
Però es constata també que més enllà d’aquests, n’hi ha d’altres que no són prou 
coneguts. És aquí on des de les biblioteques haurem de seguir fent un esforç per 
donar-los a conèixer millor. 

Ús dels serveis, dels fons i del equipaments 

El catàleg, el préstec, les reserves,  les renovacions en  línia i el web són usats per més 

del 80% dels usuaris de  tots els col∙lectius. Els  llibres en paper són els més utilitzats, 

amb un ús per sobre del 90% en tots els casos.  

D’altra  banda,  el  professorat  (93,53%)  i  l’alumnat  de  postgrau  (84,52%)  són  usuaris 

habituals de  les  revistes digitals.  El PAS  és qui més  consulta  el material multimèdia 

(80%), força per sobre de l’ús que en fan la resta de col∙lectius. L’alumnat, tant de grau 

com de postgrau, és el principal usuari de les sales de treball, dels equips informàtics i 

de la Wi‐Fi i dels horaris especials (nits, festius i caps de setmana). 
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Valoració dels serveis, dels fons i dels equipaments 

Globalment,  els usuaris situen tots els serveis, fons i equipaments per sobre del 3 en 

una  escala d’1  a  5,  amb dues  excepcions:  la  xarxa Wi‐Fi  (2,38)  i  els horaris de nits, 

festius i caps de setmana (2,89). La valoració general en relació a l’atenció i tracte del 

personal es situa en un 3,82, i la valoració global de serveis, fons i equipaments, en un 

3,78. 

Els serveis valorats el 2016 per damunt de 4 en una escala d’1 a 5 per part d’algun dels 

col∙lectius són els següents: 

 Préstec i PUC (professorat: 4,09; PAS no de biblioteques: 4,51). 

 Reserves  i  renovacions  (alumnat de postgrau: 4,09; professorat: 4,34; PAS no 

de biblioteques: 4,58). 

 Publicació producció científica (PAS no de biblioteques: 4,20). 

 Blog PIAO (PAS no de biblioteques: 4,08). 

 Cursos de formació (PAS no de biblioteques: 4,00). 

La  valoració  al  llarg dels  anys mostra, en el  cas de  cada  servei, poques  fluctuacions 

‐sempre  de  centèsimes‐  en  una  escala  d’1  a  5  i  pràcticament  sempre  ha  estat  per 

damunt del 3. Les valoracions tendeixen a ser més elevades en el cas del professorat i 

l’alumnat de postgrau que les emeses per l’alumnat de grau. La valoració dels fons i de 

les  instal∙lacions,  la satisfacció en relació al personal  i  la globalitat dels serveis oferts 

segueixen la mateixa pauta. 

L’informe final és disponible al DDD: 

http://ddd.uab.cat/pub/infanu/70459/EnquestaSdB_a2016.pdf, on a 
més de l’informe general del Servei, hi ha disponibles els informes de cada biblioteca. 

 

   

En una escala d’ 1 a 5, la valoració general en relació a 

l’atenció i tracte del personal es situa en un 3,82, i la 

valoració global de serveis, fons i equipaments, en un 3,78 
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PERSONAL  
 

 

 

 

El 31 de desembre de 2016, 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, set caps de biblioteca, cinc 

coordinacions transversals i una gestora de servei. 

Enguany  hem  hagut  de  lamentar  la  pèrdua  d’en  Juan  Antonio  Fraile  Juárez, 

administratiu de la Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General. 

S’ha  seguit  comptant  amb  33  oficials  de  primera  contractats  dins  del  marc  del 

programa  INCORPORA, de  l’Obra Social “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 148 accions formatives, 30 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, 

s’ha comptat amb la participació de 730 assistents del Servei de Biblioteques. 

 

 

 

 

 

Una informació més aprofundida de les dades que presenta aquesta publicació és 

disponible a la Memòria 2016 del Servei de Biblioteques, consultable a 
http://ddd.uab.es/record/29 

La plantilla del Servei de Biblioteques està formada per 166 

persones 

El Programa de formació permanent ha consistit en un total 

de 148 accions formatives, 30 de les quals són de temàtica 

específicament bibliotecària
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RESUM ESTADÍSTIC  
 

FONS BIBLIOGRÀFIC AL CATÀLEG DE LES 

BIBLIOTEQUES DE LA UAB 2016  

Biblioteques  Monografies  Col∙leccions de 
publicacions 
periòdiques 

Ciència i Tecnologia  117.936 1.516

Ciències Socials  227.327 8.791

Ciències Socials – CDE  10.397 893

Comunicació i Hemeroteca General  177.959 20.797

Humanitats  496.797 6.235

Humanitats – Cartoteca General  47.879 1

Medicina – Bellaterra  28.084 1.215

Medicina – Biblioteca Josep Laporte  10.733 830

Medicina – Campus Universitari del Mar  2.413 256

Medicina – U.D. Parc Taulí  682 0

Medicina – U.D. Trias i Pujol  3.506 496

Medicina – U.D. Vall Hebron  11.342 235

Universitària de Sabadell  25.983 1.853

Veterinària  35.530 646

Altres fons al catàleg1  48.090 5.138

Total documents en suports físics  1.244.658 48.902

Biblioteca Digital de la UAB  44.292 26.850

Total documents digitals  44.292 26.850

Total  1.288.950 75.752
 

 

 

 

1 Centre d’Estudis Olímpics, Eina Escola de Disseny  i Art, GEPA,  Institut d'Estudis Regionals  i 
Metropolitans de Barcelona, Servei d’Activitat Física , Servei d'Informàtica, Unitat Tècnica  i de 
Projectes del Servei de Biblioteques. 
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DESPESES BIBLIOGRÀFIQUES 2016  

Despeses bibliogràfiques   Total

Llibres (paper)  232.089 €

Publicacions periòdiques (paper)  229.471 €

Documents i subscripcions en suport digital  2.779.759 €

Enquadernació  9.901 €

Total despeses executades  3.251.220 €

 
 

 

PERSONAL DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 2016 

Personal del Servei de Biblioteques per grups  

Cos facultatiu d’arxius i biblioteques (grup A1)  1 

Escala tècnica (grup A1)  9 

Ajudants d’arxius i biblioteques (grup A2)   66 

Gestora (grup A2)  1 

Administratius (grup C1)  51 

Auxiliars administratius (grup C2)   14 

Laborals (grup 1)  1 

Laborals (grup 2)  1 

Laborals (grup 3)  2 

Laborals (grup 4)  20 

Total  166
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ADQUISICIONS 2016 

Biblioteques  Compra Donatiu  Intercanvi  Total de 
registres 

Documents en paper   
Ciència i Tecnologia  568 1.226 44  1.838
Ciències Socials  1.882 1.937 42  3.861
Ciències Socials – CDE  5 25 0  30
Comunicació i Hemeroteca General  838 1.292 7  2.137
Humanitats  2.275 6.333 486  9.094
Humanitats – Cartoteca General  5 19 0  24
Medicina – Bellaterra  51 95 15  161
Medicina – Biblioteca Josep Laporte  33 139 0  172
Medicina – Campus Universitari Mar  21 10 0  31
Medicina – U.D. Parc Taulí  19 0 0  19
Medicina – U.D. Trias i Pujol  69 17 0  86
Medicina – U.D. Vall Hebron  54 63 0  117
Universitària de Sabadell  98 76 1  175
Veterinària  550 1.356 5  1.911
Total  6.468 12.588 600  19.656
Documents digitals  1.463 203 0  1.666
Total    7.931 12.791 600  21.322
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PUBLICACIONS PERIÒDIQUES EN CURS DE 

RECEPCIÓ 2016 

Biblioteques  Pagament  Intercanvi  Donatiu  Totals 

Ciència i Tecnologia  53 166 19  238

Ciències Socials  298 67 422  787

Ciències Socials – CDE  3 1 225  229

Comunicació i Hemeroteca General  142 26 727  895

Humanitats  504 463 68  1.035

Humanitats – Cartoteca General  0 0 0  0

Medicina – Bellaterra  9 0 22  31

Medicina – Biblioteca Josep Laporte  7 0 15  22

Medicina – Campus Universitari Mar  6 0 0  6

Medicina – U.D. Trias i Pujol  54 0 10  64

Medicina – U.D. Vall Hebron  3 0 16  19

Universitària de Sabadell  53 1 287  341

Veterinària  55 3 96  154

Total suport físic  1.187 727 1.907  3.821

Total Biblioteca Digital UAB 1  21.912 s/d 4.938  26.850

Total  23.099 727 6.845  30.671

 
1  Les  revistes  digitals  rebudes  com  a  donatiu  estan  incloses  en  les  revistes  digitals  rebudes  com  a 
intercanvi. 
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MATERIAL NO LLIBRE INGRESSAT 2016 

Biblioteques 

C
D
‐R
O
M
 i 

d
is
q
u
e
ts
 

D
V
D
 

En
re
gi
st
ra
m
e
n
t 

so
n
o
r 

M
ap

e
s 
i p
là
n
o
ls
 

M
at
e
ri
al
 g
rà
fi
c 

n
o
 p
ro
je
ct
ab

le
 

M
ú
si
ca
 im

p
re
sa
 

Te
si
s 
i t
e
si
s 

e
le
ct
rò
n
iq
u
e
s 

V
íd
e
o
s 

To
ta
l 

Ciència i Tecnologia  7 12 0 0 0 0  68  0 87

Ciències Socials  13 53 0 1 0 0  0  2 69

Ciències Socials – CDE  0 0 0 0 0 0  0  0 0

Comunicació i Hemeroteca  8 331 69 0 461 0  1.174  0 2.043

Humanitats  29 26 32 1 0 156  0  0 244

Humanitats – Cartoteca  1 0 0 177 16 0  0  0 194

Medicina – Bellaterra  1 0 0 0 0 0  0  0 1

Medicina – Biblioteca Josep 
Laporte 

0 7 0 0 0 0  0  0 7

Medicina – Campus Mar  0 0 0 0 0 0  0  0 0

Medicina – U.D. Parc Taulí  0 0 0 0 0 0  0  0 0

Medicina – U.D. Trias i Pujol  0 1 0 0 0 0  0  0 1

Medicina – U.D. Vall Hebron  0 2 0 0 0 0  0  0 2

Universitària de Sabadell  0 0 0 0 0 0  0  0 0

Veterinària  1 137 2 0 49 0  0  0 189

Total documents en suports 
físics 

60 569 103 179 526 156  1.242  2 2.837

Total documents digitals  8 0 0 0 0 0  1.130  0 1.138

Total  68 569 103 179 526 156  2.372  2 3.975
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CONSULTES PRESENCIALS 2016 

Biblioteca    Consultes 

Usuaris  Llibres  Publicacions 
periòdiques 

Material 
no llibre 

Total 

Ciència i Tecnologia  233.483 11.725 821 83  12.629

Ciències Socials  673.804 17.975 4.303 28  22.306

Ciències Socials – CDE  9.372 1.328 183 0  1.511

Comunicació i Hemeroteca  573.410 6.786 6.082 563  13.431

Humanitats  496.689 83.404 6.211 1.187  90.802

Humanitats – Cartoteca  508 3.029 0 2.593  5.622

Medicina – Bellaterra  86.418 7.220 32 16  7.268

Medicina – Biblioteca Josep  99.227 5.483 1.062 0  6.545

Medicina – Campus Mar  205.349 s/d s/d s/d  s/d

Medicina – U.D. Trias i Pujol  28.462 261 164 0  425

Medicina – U.D. Vall  71.634 2.292 67 0  2.359

Universitària de Sabadell  79.262 957 175 0  1.132

Veterinària  121.724 12.066 255 14  12.335

Total  2.679.342 152.526 19.355 4.484  176.365

 

 

 

CONSULTES A LA BIBLIOTECA DIGITAL 2016 

  Cerques/sessions Articles/textos recuperats

Revistes digitals  471.380 1.588.592

Llibres digitals  41.579 417.322

Bases de dades en  línia  2.757.935 789.093

Total  3.270.894 2.795.007
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PRÉSTEC 2016 

Biblioteques  Préstecs Reserves Devolucions  Reclamacions

Ciència i Tecnologia  57.512 3.435 34.489  923

Ciències Socials  59.525 10.251 33.026  1.989

Ciències Socials – CDE  540 109 290  8

Comunicació i Hemeroteca  52.836 6.273 32.192  1.180

Humanitats  137.109 15.324 77.685  3.504

Humanitats – Cartoteca General  10 0 6  0

Medicina – Bellaterra  15.008 1.165 9.009  47

Medicina – Biblioteca Josep  3.698 271 2.501  56

Medicina – Campus Mar 1  7.009 s/d s/d  s/d

Medicina – U.D. Trias i Pujol  584 116 251  42

Medicina – U.D. Vall Hebron  5.220 513 2.435  183

Universitària de Sabadell  11.021 967 7.404  179

Veterinària  15.569 404 12.208  89

Altres préstecs2  44.360 3.031 7.849  7

Total  410.001 41.859 219.345  8.207

 

 

 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2016 

Documentació tramitada  Nombre %

Hem demanat  1.541 26,45%

Ens han demanat  4.285 73,55%

Total  5.826 100,00%

 

 

1 El servei de préstec de  la BCUM no es gestiona des de  la UAB,  les dades facilitades són dels préstecs 
efectuats a la BCUM (formada per quatre institucions) prestats als usuaris de la UAB. 
2 Parc Taulí, IERMB, EINA i PUC. 

 



 






