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El Comitè intern d’avaluació del Servei de Biblioteques vol expressar el seu agraïment a 
totes les persones que han fet possible la realització d’aquest informe d’autoavaluació i en 
especial a : 

 

 Joan Miquel Verd i Sílvia Amblàs per la recollida i l’explotació de les dades de les 
enquestes. 

 Salvador Còrdoba per facilitar-nos les dades econòmiques per completar les taules. 

 Àrea de Personal d’Administració i Serveis per assesorar-nos en la realització de 
l’enquesta del PAS i l’apartat de formació. 

 Comitès d’avaluació de les diferents biblioteques per l’esforç de realització dels 
informes d’autoavaluació de cada biblioteca. 

 Isabel Gil per la seva ajuda en l’elaboració de les taules per l’anàlisi de cada 
biblioteca i del Servei de Biblioteques. 

 Cristina Azorín per la inclusió en la Web del Servei de Biblioteques de tota la 
informació sobre el procés d’avaluació.  

 Personal de Servei de biblioteques per haver inclòs com un objectiu la realització 
d’aquests informes malgrat estar duent a terme el gran esforç que suposa la 
consecució de la certificació ISO 9002. 

 A totes les persones que ens han fet arribar els seus suggeriments sobre l’informe. 
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Un dels objectius prioritaris del Servei de Biblioteques de la UAB és la consecució de la 
màxima qualitat en la prestació dels seus serveis. D’acord amb aquesta filosofia ja ha 
participat en l'experiència dels Grups de Millora de la UAB, de la qual va formar part en la 
fase pilot. Seguint la mateixa línia, el Servei de Biblioteques va optar per dotar-se d'un 
sistema d'assegurament de la qualitat basat en la norma ISO 9002. El sistema ha rebut 
recentment –el març de 2000– la seva certificació oficial.   

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya té per objectiu impulsar i 
organitzar mesures de qualitat i avaluació continuada a les universitats públiques catalanes. 
Per a l'any 1999, a banda de continuar amb les avaluacions de diferents titulacions, 
l'Agència, a petició del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, va fixar 
l'objectiu d'avaluar els serveis de biblioteques de totes les universitats públiques del nostre 
país.   

En aquest context s'insereix aquest procés d'avaluació del Servei de Biblioteques. L'objectiu 
és identificar els punts forts i els punts febles i fer propostes de millora amb accions 
concretes per optimitzar les prestacions amb un equilibri de costos.   

La metodologia de treball consisteix, no tan sols en la recollida i l’anàlisi de les dades 
estadístiques, sinó també en les opinions dels diferents tipus d'usuaris. Per tal d'assegurar 
l'homogeneïtat en la recollida d'informació, l'Agència ha elaborat una guia (disponible en un 
model general i en un model adaptat a la biblioteca) que serveix de model comú per fer 
l'avaluació interna. Aquesta guia determina les diferents fases del procés:   

 Avaluació interna   

 Avaluació externa   

 Informe final  

L'avaluació interna té com a resultat aquest document d'autoestudi, que ha estat realitzat pel 
Comitè Intern d'Avaluació, amb les conclusions que han aportat els documents elaborats 
pels comitès de treball de les diferents biblioteques (annex 1).  

L'avaluació externa la farà un grup d'experts aliens a la nostra universitat que, segons 
l'informe del Comitè Intern, les visites i la recollida d'opinions i valoracions, elaborarà 
l'informe d'avaluació externa.   

Finalment, amb les aportacions del document del Comitè Extern, el Comitè Intern elaborarà 
un document final on constaran els punts forts, els punts febles i les propostes de millora. 

0. INTRODUCCIÓ 
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Aquestes propostes s’explicaran a tots els agents implicats i al mateix temps s'establirà un 
pla de millora.   

Aquest procés d'avaluació es va iniciar de manera simultània a totes les universitats llevat de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual, immersa en el seu procés de certificació de la 
norma ISO 9002, va posposar el començament de l'avaluació pel setembre de 1999.  

Tot i que des del primer moment s'ha intentat comptar amb la participació activa dels 
estudiants  (es va preveure la presència en el comitè d'un estudiant representant de 1r i 2n 
cicle, i d'un altre del 3r cicle), finalment aquesta participació no s'ha fet efectiva. La presència 
dels estudiants, en canvi, sí que és significativa en els comitès d'avaluació de cadascuna de 
les biblioteques. 

Desenvolupament del procés d'autoavaluació 

Tot i que s'establí el setembre de 1999 per iniciar el procés, els membres bibliotecaris de la 
comissió realitzaren diverses accions amb la finalitat de preparar dades i documentació 
previsiblement necessària.   

Cal remarcar la preparació del Pla de comunicació (annex 2), l'elaboració d'enquestes pels 
diversos usuaris (annex 3) i pel personal d’administració i serveis de les biblioteques (annex 
4) i l’elaboració de bona part de les taules proposades a la guia.  

La determinació de la mostra per a les enquestes, l'obtenció del nombre adequat de 
respostes i el seu tractament posterior va ser un dels focus principals de feina del Comitè en 
el període setembre–desembre; i l'altre, la localització de tota la informació que calia 
introduir a les taules. Aquesta ha estat una tasca lenta, i de vegades difícil, ja que el seu 
abast anava més enllà de les dades habitualment disponibles a les biblioteques  –que no 
són poques– i calia localitzar informacions a altres àrees de la universitat (alumnes, 
personal, economia i finances…), cosa que no sempre ha estat possible, tot i l’excel·lent 
disponibilitat i desig de cooperació existents. 

Amb els resultats de les enquestes, més altres dades recollides a la guia, els comitès de 
cada biblioteca van procedir a elaborar els respectius informes d’autoavaluació. Es poden 
consultar tots a la pàgina web específica per a aquest tema: 

http://www.bib.uab.es/avaluacio/qavalua.htm. 

Un cop emesos els informes d'autoavaluació de cada biblioteca, els membres del Comitè 
General realitzaren una de les seves reunions amb la finalitat de distribuir-se la preparació 
dels esborranys dels capítols, els quals s'han anant polint i consensuant en reunions 
posteriors fins a arribar al document que ara es presenta.  

A partir del 14 d’abril i fins al 2 de maig l’esborrany va quedar a disposició dels membres de 
la comunitat universitària perquè fessin arribar els seus comentaris i les seves observacions 
via web o en paper. L'esborrany d’autoinforme va estar disponible en paper a totes les 
biblioteques i també en format electrònic a la pàgina web específica sobre l’avaluació.  

Es van recollir 12 suggeriments1 que van ser analitzats en la darrera reunió del Comitè Intern 
d’Avaluació celebrada el dia 4 de maig i que van ser inclosos en la redacció d’aquest 
informe.   

                                                 
1 Aquest suggeriments estaran a disposició del Comitè extern durant la seva visita. 
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1.1. El Pla del sistema de biblioteques en el context del Pla estratègic de la 
institució 

Els estatuts de la UAB, en el seus articles 145 i 146, estableixen la tipologia dels serveis 
necessaris per poder realitzar adequadament les seves funcions. El Servei de Biblioteques 
(SdB),  com a servei de suport a la docència i a la recerca s'ha dotat d'un reglament, vigent 
des de l’aprovació de la Junta de Govern de la UAB el 20 de juliol de 1995. 

El Reglament del SdB, que es pot consultar a l'adreça http://www.bib.uab.es/reglam.htm, 
defineix la funció de les biblioteques, n'estableix l'estructura i en delimita les competències 
dins del marc que proporcionen els estatuts de la UAB. En el reglament s'exposa el model 
de biblioteca universitària pel qual ha optat la UAB, organitzada en grans àrees temàtiques o 
segons uns criteris de territorialitat.  

El SdB segueix les directrius fixades pel Vicerectorat d'Investigació i per la Gerència de la 
Universitat.  

L’any 1993 s'elaborà el Pla estratègic de la UAB, en el qual es formulava la missió de 
l’Autònoma en els termes següents: 

«La UAB es reconeix en un projecte d’universitat pluridisciplinari que vincula estretament la 
qualitat de la docència a la recerca, s’identifica amb els valors i les responsabilitats de la 
universitat pública i –sentint-se arrelada a Catalunya– s’orienta internacionalment des de la 
seva condició de campus centrat en la Barcelona metropolitana.» 

A partir d’aquí es definiren les línies bàsiques d’actuació, en un termini mitjà, en cinc grans 
punts: 

 «Voluntat de mantenir i augmentar la qualitat de la docència i de la investigació, 
reforçant-ne la vinculació recíproca. 

 Voluntat de respondre eficaçment als interessos generals de la societat i de rendibilitzar 
els recursos públics. 

 Voluntat de millorar permanentment l’atenció de les necessitats dels qui fan ús dels seus 
serveis. 

 Voluntat d’intensificar la interrelació amb el seu entorn i d’assumir plenament la dimensió 
internacional de la seva acció educativa i investigadora. 

 Voluntat de consolidar el campus de Bellaterra com a centre productor de sinèrgies i com 
a factor d’irradiació d’operacions i intercanvis.» 

L'estratègia actual està explicitada en el contracte programa entre la UAB i la Generalitat de 
Catalunya 1998-2001 sota el lema "Un compromís per a la millora de la qualitat de la 
universitat pública". El document es pot consultar a l'adreça següent: 

http://www.uab.es/actualitat/rectorat/cp/indexcp.htm 

1. El SERVEI DE BIBLIOTEQUES I LA SEVA INTEGRACIÓ EN EL 
MARC DE LA UAB
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Els dinou objectius formulats en aquest contracte programa s’han estructurat en unes línies 
d’actuació específiques, unes mesures per aconseguir-les i uns indicadors que permeten 
valorar l’assoliment dels objectius fixats.  

El SdB va preparar el 1997 un esborrany del Pla estratègic 1997-2000. No es va procedir a 
fer-ne la redacció definitiva però els seus objectius prioritats estan explicitats en el contracte 
programa entre la UAB i la Generalitat. 

Concretament, dues línies d'actuació de l'objectiu 7 fan referència a aquest encaix del SdB 
en l'estratègia global de la UAB: 

 7.2. Completar la xarxa de biblioteques i millorar-ne el servei utilitzant els 
estàndards de qualitat segons les normes ISO 9000.  

 7.5. Adequar les infraestructures de suport a la recerca a les noves tecnologies 
de la comunicació (una de les eines i dels instruments per assolir-ho és el 
Projecte Decomate de digitalització de revistes). 

Dos dels quatre indicadors d'assoliment de l'objectiu 7 fan referència explícita a les 
biblioteques: 

 Certificació de la norma ISO 9002 per al SdB.  

 Increment de l’oferta de publicacions periòdiques de recerca en suport electrònic.  

En el cas de la certificació de la ISO 9002, l'indicador s'ha complert plenament, ja que es 
disposa de la certificació des del mes de març de 2000. En el cas de les publicacions 
periòdiques digitalitzades l'evolució del nombre de títols disponibles creix correctament 
segons les previsions establertes per a la durada del contracte. 
 
La UAB va realitzar una important difusió del contracte programa en el seus inicis i 
periòdicament informa la comunitat universitària del grau d'assoliment en el seus objectius. 
 
Des de fa uns quants anys la metodologia de gestió de les biblioteques del Servei es guia 
per objectius anuals. Els dels darrers anys acompleixen majoritàriament les línies 
estratègiques bàsiques fixades en el document de 1997: 
  

LÍNIES ESTRATÈGIQUES BÀSIQUES 1997-2000 

1. Biblioteca i Hemeroteca Generals. Aconseguir fer un pas endavant equivalent al de la 
Biblioteca d’Humanitats, centrat en l’àrea dels audiovisuals. Definir un model nou de 
gestió, de plantilla i de funcionament. Renegociar el conveni amb la Biblioteca de 
Catalunya. 

2. Biblioteca Casa de Convalescència. Crear el principal centre de documentació 
cientificomèdica de Catalunya, centrat en el camp de la documentació electrònica. 

 
3. Avançar ràpidament fins a aconseguir una massa crítica de documentació en suport 
digital. Biblioteca digital europea en el camp de l’economia (Decomate-II). 
 
4. Definir el projecte de Bbiblioteca virtual d’enginyeria. 
 
5. Definir una carta de compromisos de qualitat del SdB. Aconseguir la certificació ISO 
9002 per a les biblioteques de la UAB. 
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6. Determinar la core collection (col·lecció essencial) de publicacions periòdiques. 
Garantir-ne els mecanismes de finançament. Establir un pla d’adquisicions cooperatives 
de publicacions periòdiques en el marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya. 
 
7. Potenciar l’accessibilitat a les bases de dades de recerca, mitjançant la cooperació en 
el marc del CBUC i la instal·lació de servidors de bases de dades en suport magnètic. 
 
8. Aconseguir una més gran implicació del SdB (bàsicament gràcies a la biblioteca digital) 
en el projecte Autònoma Interactiva (bibliografies, manuals, etc.). 
 
9. Avançar en la introducció de sistemes d’autoaprenentatge a les biblioteques.   
 
10. Reorientar globalment l’organització del personal de les biblioteques: 
— Orientada al suport als usuaris. 
— Orientada a l’especialització temàtica. 
— Subcontractant serveis (outsourcing de catalogació). 

 

 Identifiqueu els punts forts i els punts febles de la planificació estratègica del SdB. 

Punts forts: 

— L'existència d'un sistema d'assegurament de la qualitat basat en la norma ISO 9002. 

— L'existència d'uns objectius generals com a marc de referència d'una política comuna per 
a totes les biblioteques que integren el SdB. 

— La participació del personal de les biblioteques en l'elaboració dels objectius i la millora en 
la planificació del servei que comporta. 

— Explicitació clara dels  objectius per aconseguir cada any en un document a l’abast de tot 
el personal de la biblioteca. 

— La major part dels objectius, un cop assolits, queden consolidats com una forma 
d’actuació permanent. 

— El suport institucional al SdB. 

Punts febles: 

— No sempre els objectius estan ben definits o ben dimensionats i és difícil assolir-los. 

— Alguns membres del SdB tenen un cert desconeixement dels objectius anuals del Servei. 

— Manca de pla estratègic formalitzat de llarg abast.  
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1.2. La planificació docent i la seva relació amb el SdB 

 Examineu i valoreu: 

 L'existència i funcionament de mecanismes formals de relació entre els 
responsables de la planificació docent i el SdB 

La majoria de biblioteques consideren que no existeixen mecanismes formals de relació 
entre els responsables de la planificació docent i les biblioteques, o bé que els que hi ha  
són manifestament millorables. 

Hi ha, però, una coincidència a considerar que la comissió d’usuaris i el coordinador de la 
biblioteca són els nexes més formals entre les biblioteques i els docents. 

 Procés de detecció de necessitats i traducció en la planificació del SdB. La 
participació dels professors en aquests mecanismes 

En la detecció de necessitats hi ha una coincidència pel que fa als mecanismes emprats, 
que poden ser en dos àmbits: el del professorat i el de les biblioteques. 

En el primer cas, els professors o els departaments exposen les necessitats a la comissió 
d’usuaris, al coordinador de la biblioteca o directament a la biblioteca i, en la mesura que les 
diferents normatives i pressupostos ho permeten, aquestes propostes es tenen en compte. 

En el segon cas, és la biblioteca qui du a terme la detecció de necessitats, fonamentalment 
a través de l'anàlisi de les bibliografies que recomanen els professors, dels suggeriments 
dels usuaris o de les llistes dels fons més prestats. 

La utilització de cadascuna d'aquestes vies varia en funció de cada biblioteca avaluada. 

La participació dels professors en aquest procés és molt variable i no passa de ser discreta. 

 Les actuacions de les biblioteques per informar els professors de nous materials 
bibliogràfics en el seu camp disciplinari 

Hi ha dues vies per informar els professors: 

D'una banda se'ls informa de les noves adquisicions que ha fet la biblioteca. Aquesta 
informació es fa genèricament a través de la web de les biblioteques, però a més també es 
fa personalment (via correu electrònic o intern) quan l'adquisició correspon a una sol·licitud 
expressa feta per algun professor. 

D'altra banda s'intenta mantenir els professors informats de les darreres novetats editorials 
mitjançant la tramesa de catàlegs o missatges bibliogràfics proporcionats pels editors. En el 
cas de les revistes, la Biblioteca Digital de Catalunya disposa d'una base de dades de 
sumaris de revistes que poden consultar els professors i alumnes de la biblioteca i que pot 
enviar avisos electrònics als usuaris. 

 Com s'assegura la disponibilitat de fons recomanats en els programes docents? 
Analitzeu com i quan es coneixen les demandes dels professors. Valoreu la 
pertinència i eficàcia dels procediments emprats. 

Les biblioteques aborden aquesta qüestió mitjançant tres línies d'actuació: 
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— Mitjançant el buidatge de la bibliografia recomanada pels professors i comparant-la amb 
els fons existents. 

— Mitjançant una anàlisi dels documents més prestats, avaluant la necessitat de disposar-
ne de més còpies. 

— Mitjançant els suggeriments dels usuaris expressats en sengles desiderata. 

Sembla que els dos darrers procediments són prou efectius per conèixer les necessitats, 
mentre que el primer planteja problemes d'obtenció. Aquest problema és especialment greu 
en les biblioteques que presten servei a diferents facultats amb diverses titulacions i un gran 
nombre d'assignatures on es fa difícil aconseguir una llista actualitzada de les bibliografies 
recomanades i en un percentatge que sigui prou significatiu. 

 Valoreu el nivell d'implicació (resposta activa) dels professors en les accions del 
SdB orientades a l'ús dels recursos que fan els alumnes.  

En general es considera que el grau d’aquesta implicació és baix. En alguns casos, però, 
(Hemeroteca, Medicina i Ciències Socials), s'observa un canvi de tendència de manera que 
els professors comencen a estimular activament l'ús de la biblioteca mitjançant la proposta 
d'elaboració de treballs de recerca bibliogràfica feta pels alumnes. 

D'altra banda, en alguns centres s'han començat a difondre els serveis de la biblioteca 
mitjançant les jornades d'acolliment dels alumnes de 1r curs. 

 Queden suficientment ben recollides les necessitats docents en el pla d'actuació 
del SdB? 

Hi ha una gran variabilitat en la percepció de les diferents biblioteques pel que fa a aquest 
aspecte. En general les biblioteques que donen servei a diferents centres tendeixen a 
considerar que no queden prou ben reflectides, probablement perquè aquestes necessitats 
docents són més complexes i més difícils d’obtenir. 

 Valoreu la implicació dels professors en les actuacions de la biblioteca dirigides a 
la difusió, millora i oferta de nous serveis. 

La tendència general és considerar aquesta implicació molt irregular i, en general, més aviat 
escassa. 

 Identifiqueu els punts forts i els punts febles de les relacions del SdB amb la 
dimensió docent de la universitat. 

Punts forts: 

— Es fa un buidatge de les bibliografies recomanades,  que es comunica a les biblioteques,  
i un seguiment de les novetats bibliogràfiques. 

— S'assoleix un percentatge de cobertura considerable en les bibliografies recomanades de 
què es disposa. 

— En algunes biblioteques hi ha la possibilitat de donar classes dins la mateixa biblioteca. 

— En algunes biblioteques hi ha la possibilitat d’accés als continguts de la biblioteca per 
mitjà de recursos informàtics i la seva explotació docent. 

— L’existència de les comissions d’usuaris. 
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Punts febles: 

— Fons bibliogràfics: manca de recursos per comprar publicacions i dificultats 
d’actualització. 

— Confusió de competències en l’adquisició de la bibliografia docent. 

— Poques còpies de manuals i diccionaris segons el nombre d’estudiants. 

— Dificultats per depurar el material bibliogràfic obsolet i actualitzar-lo, adquirint  més  
monografies destinades a docència i a recerca. 

— Circuits de comunicació deficitaris entre els responsables de la docència i la biblioteca. 

— Implicació insuficient del personal docent en les activitats i la planificació de la biblioteca. 

— Sistema poc àgil per conèixer a cada curs acadèmic quina és la nova bibliografia 
recomanada. 

 Valoreu l'ús de fons documentals que fan els alumnes a partir de les enquestes als 
usuaris i a partir dels mètodes docents estimuladors de l'ús de les biblioteques. 

L’ús que es fa dels materials documentals es valora a partir de l’enquesta de satisfacció dels 
usuaris a l’apartat 4.1. 

Pel que fa als mètodes docents estimuladors de l'ús de la biblioteca, en la majoria dels 
casos no es té constància de la seva existència. Com ja s'ha comentat anteriorment, però, 
s'observa un canvi de tendència de manera que els professors comencen a estimular 
activament els alumnes en l'ús de les biblioteques. 

1.3. Planificació de la recerca i les relacions amb el SdB 

 Examineu i valoreu: 

 L'existència de mecanismes formals de relació entre els responsables de la 
recerca i el SdB. 

No hi ha mecanismes específics de relació entre els responsables de la recerca i la 
biblioteca, més enllà de les diverses comissions d'usuaris. En teoria, els departaments 
participen a través dels seus representants en aquestes comissions, però en la pràctica les 
relacions s'estableixen a partir dels investigadors de manera personal. El procés de detecció 
de necessitats i traducció en la planificació del SdB. 

La decisió de compra de nous documents (llibres, revistes, bases de dades...) relacionats 
amb la recerca, recau per regla general sobre els responsables dels grups d'investigació que 
treballen a la universitat. La biblioteca, llavors, gestiona les propostes de noves adquisicions 
a càrrec dels projectes de recerca. 

Aquest procediment assegura l'increment del patrimoni bibliogràfic de la UAB a expenses de 
les línies de recerca, la qual cosa genera uns fons bibliogràfics i documentals d'una gran 
vàlua. Tanmateix, la manca d'un pressupost específic de les biblioteques per al foment de la 
investigació fa difícil que el SdB es pugui implicar d'una manera més directa en la decisió 
dels fons que s'adquireixen. 
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 Com s'assegura la disponibilitat de fons documentals més rellevants per a les 
línies de recerca operatives a la universitat? 

Són els grups de recerca els que garanteixen la disponibilitat de fons a través de les 
adquisicions que ells mateixos financen amb les seves partides pressupostàries. Els 
préstecs extraordinaris garanteixen l'accessibilitat dels investigadors als fons adquirits durant 
el temps que els projectes estan vigents. 

 Com s'assegura la disponibilitat de la bibliografia recomanada en els cursos dels 
programes de doctorat? 

No hi ha cap circuit establert per recollir aquest tipus de bibliografia. La disponibilitat només 
es garanteix en la mesura que els professors involucrats, per pròpia iniciativa, fan aquest 
tipus de peticions. 

 Estan clarament recollides les necessitats documentals en l'àmbit de la recerca en 
el pla d'actuació del SdB? 

La major part de biblioteques ofereixen, a més de la gestió de les adquisicions, recursos 
específics per als investigadors: 

— Infraestructura adient per a la consulta de fons especials. 

— Espais especialment dedicats a investigadors en la majoria de biblioteques. 

— Bases de dades en xarxa (dins i fora). 

—  Pàgines web amb noves adquisicions, guies, reculls, etc. 

— Servei de préstecs interbibliotecaris i terminis de préstec adaptats a les circumstàncies 
dels investigadors.   

— Informació de les noves adquisicions als investigadors que subscriuen les comandes.  

— Servei de difusió selectiva de novetats, previ perfil d’investigació establert, a la Biblioteca 
d’Humanitats. 

 Valoreu la implicació del professorat vinculat en projectes–grups–línies de recerca 
en les actuacions de la biblioteca encaminades a la difusió, millora i oferta de nous 
serveis. 

Tot i que és insuficient, ha estat un factor potenciador a l'hora d'adquirir recursos compartits. 

 Identifiqueu els punts forts i els punts febles de les relacions del SdB amb la 
dimensió de recerca de la universitat. 

Punts forts: 

— Els serveis que ofereix la biblioteca digital, a l'abast de tots els investigadors, que, 
mitjançant les noves tecnologies, permeten l'accés immediat a un nombre de recursos cada 
vegada més gran. 

— El servei d'obtenció d’articles: fotocòpia dels articles de publicacions periòdiques 
disponibles a la biblioteca i petició de fotocòpies d’articles, en l’àmbit intern, entre la resta de 
biblioteques del SdB. 
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— Accés creixent a noves tecnologies de la informació: consulta a la xarxa de CD-ROM del 
SdB i a la xarxa local  d’algunes biblioteques. 

Punts febles: 

— Manca una estratègia global de comunicació entre les biblioteques i els responsables de 
les línies de recerca dels departaments.  

— La insuficiència de pressupost dedicat a donar suport a la recerca en l'àmbit de les 
biblioteques. 

1.4. Mecanismes de relació entre el SdB i els seus usuaris 

 Analitzeu i valoreu el següent: 

 Els mecanismes de participació i eficàcia dels diferents estaments de la comunitat 
universitària en la definició dels objectius del SdB 

El Reglament del SdB, aprovat  per la Junta de Govern de la UAB el 20 de juliol de 1995, a 
l'article 2, funcions, predetermina els mecanismes que aquest servei ha de posar en marxa 
per  portar a bon fi aquestes funcions: 

Són funcions del Servei de Biblioteques:   

a) Processar, conservar i difondre els fons bibliogràfics i documentals de la UAB per tal 
d'atendre'n les necessitats docents i d'investigació.   

b) Posar a l'abast de la comunitat universitària tots els fons propis abans esmentats, 
degudament catalogats i classificats, per facilitar-ne la màxima utilització.   

c) Organitzar activitats i promoure l'edició de publicacions que en difonguin els serveis 
(exposicions bibliogràfiques, cursets de  formació dels usuaris, publicació de butlletins 
de sumaris, novetats bibliogràfiques, guies de l'usuari, etc.).  

d) Facilitar l'accés a altres fons o a la informació actualitzada d'altres biblioteques, 
centres de documentació i bases de dades.   

e) Participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora 
dels serveis oferts pel Servei de Biblioteques (catàlegs col·lectius, intercanvi de 
publicacions, préstec interbibliotecari, etc.).   

f) Totes aquelles que dintre del seu àmbit d'activitats ajudin a assolir les finalitats que la 
UAB fixa en l'article 6 dels seus estatuts. 

Per portar a terme aquestes funcions, el Servei de Biblioteques tindrà una organització 
racional dels serveis tècnics i del personal, unes instal·lacions adequades i un pressupost 
específic, i també la contribució pressupostària dels centres, departaments, unitats 
departamentals, instituts, centres especials de recerca, serveis i  centres d'estudis. 

Els diferents estaments de la comunitat universitària participen en els objectius del servei a 
través de la comissió general d'usuaris del SdB, la composició de la qual és la següent: 

 El vicerector d'Investigació 
 El gerent 
 El director del SdB   
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 Els coordinadors de les biblioteques   
 Tres bibliotecaris elegits per votació entre tots els membres de les escales  tècniques 

del SdB.  
 Cinc alumnes, elegits entre els estudiants representants a la Junta de Govern o al 

Claustre General  
 
 

I les seves funcions, de caràcter consultiu, són aquestes:   

a) Fer propostes sobre les línies generals d'actuació del SdB.  

b)  Analitzar i vehicular les propostes, els suggeriments i les reclamacions dels usuaris.  

c) Informar sobre els temes relatius al SdB que li siguin consultats pels òrgans de govern 
de la Universitat.  

d) Realitzar qualsevol altra funció que li sigui assignada per la comissió delegada de la 
Junta de Govern competent en matèria de biblioteques. 

I també a través de les comissions d'usuaris de cada biblioteca, la composició de les quals 
és: 

 El degà o director de cada centre vinculat a la biblioteca –o el vicedegà o el 
subdirector en qui delegui, o un professor– elegit pels seus òrgans de govern.   

 El director o responsable, o un professor elegit pels seus òrgans de govern, de cada 
departament, institut, centre especial de recerca o centre d'estudis, vinculat a la 
biblioteca.   

 El cap de la biblioteca.   
 L'administrador de centre.   
 Dos bibliotecaris, escollits entre el personal bibliotecari de la biblioteca.   
 Un estudiant per a cada un dels centres vinculats, membre de la Junta del centre o 

del Claustre del centre.   
 Un representant dels serveis tècnics generals de suport a la docència o a la recerca i 

dels serveis cientificotècnics relacionats amb l'àrea de la biblioteca.   
 Una representació dels professors elegida per la Junta del centre la qual, fent 

docència en aquest centre, formi part de departaments que no estiguin vinculats a la 
biblioteca.  

 

Les funcions de les comissions d'usuaris de biblioteca són les següents:   

a) Assessorar el coordinador en l'àmbit de les seves funcions, en els temes que afectin 
la biblioteca corresponent.   

b) Elaborar, si s'escau, una normativa d'ús intern de la biblioteca. 

c) Fer propostes sobre les línies generals d'actuació de la biblioteca. 

d) Analitzar i vehicular les propostes, els suggeriments i les reclamacions del usuaris. 

I les dels coordinadors de biblioteca són aquestes: 

a) Presidir i representar la comissió d'usuaris.   
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b) Coordinar la relació entre els ens vinculats a una biblioteca i la biblioteca pròpiament 
dita.   

c) Vetllar per l'aplicació, en l'àmbit de la seva biblioteca, de les línies generals d'actuació 
en matèria de biblioteques, emanada dels òrgans de govern de la universitat.   

d) Coordinar les sol·licituds d'adquisicions de fons bibliogràfics i documentals que 
provinguin dels diversos ens als quals la biblioteca ha de prestar suport a la docència i 
a la recerca i vetllar perquè es cobreixin d'una manera satisfactòria les necessitats 
docents i d'investigació.   

e) Conjuntament amb el cap de biblioteca i l’administrador de centre, elaborar el 
pressupost propi de la biblioteca.   

f) Aplicar les mesures previstes en cas d'incompliment del reglament, que recull l'article 
31.   

g) Promoure les actuacions necessàries a fi d'aconseguir nous recursos per a la 
biblioteca.   

h) Realitzar qualsevol altra funció que li assignin els òrgans de govern de la universitat. 

En algunes biblioteques hi ha comissions permanents delegades de la Comissió d'Usuaris 
de la biblioteca, la qual cosa permet que les seves funcions/actuacions esdevinguin més 
operatives. 

 Les relacions directes que la direcció i els responsables del SdB estableixen amb 
els usuaris. Quins són els seus objectius, la freqüència i els procediments? 

El SdB estableix diferents canals de comunicació amb els usuaris, la freqüència dels quals 
pot variar depenent de cada biblioteca i dels calendaris acadèmics. Podem concretar els  
procediments de la manera següent: 

La web pròpia, on es localitza la Carta de serveis, en la qual les diferents biblioteques 
difonen oficialment tots els serveis oferts, i on els usuaris poden expressar les seves 
opinions i/o suggeriments a través de l'apartat "Comentaris" i que consta al peu de totes les 
pàgines web. Tanmateix es poden fer arribar a través dels fulls de suggeriments/queixes que 
hi ha a la seva disposició a totes les biblioteques. 

Altres canals d'informació són els cursos preparats especialment per conèixer el 
funcionament de la biblioteca en general o cursos especialitzats, els cartells informatius i 
taulells d'anuncis; les guies i tríptics per a l'usuari; les guies de l'estudiant de les diferents 
facultats i escoles; el servei d'informació bibliogràfica; la informació de les noves 
adquisicions; les exposicions bibliogràfiques/temàtiques a la web i/o als expositors.  

Tots aquests canals van encaminats a difondre la informació, que generen els projectes i les 
activitats pròpies del Servei, a tota la comunitat universitària. Per aquest motiu, l'existència 
de comissions d'usuaris s'ha de valorar com el que pretenen ser: eines per gestionar amb 
eficàcia el Servei i per relacionar-lo amb els seus usuaris, perquè aquests recullin i aprofitin 
els resultats que aquell ha generat. La composició de les comissions és prou representativa 
pel que fa als estaments que hi són representats, la responsabilitat dels quals es concreta 
de forma diversa, depenent de l'estament del qual estiguem parlant.  

La revista Biblioteca Informacions és una publicació quadrimestral del SdB. El seu objectiu 
és posar a l'abast de la comunitat universitària, en primer lloc, i del món cultural català en 
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general, els projectes, les tasques, fons i activitats que desenvolupa el SdB. Els seus 
redactors són principalment personal bibliotecari i personal docent que vol col·laborar en la 
difusió dels diferents productes que ofereixen les biblioteques. 

 Identifiqueu i valoreu els procediments utilitzats pel SdB en relació amb: 

 La informació als usuaris de l'estructura i dels responsables dels diferents serveis. 

El SdB informa  l'usuari a través de la Carta de serveis (annex 5), document que explicita les 
condicions en què es presten els serveis i les responsabilitats. Aquest document conté la 
descripció dels serveis; les característiques o requeriments de cada un i les vies d'accés 
dels usuaris; les vies per fer queixes, reclamacions o suggeriments. 

La difusió interna es du a terme, entre altres, a les diferents biblioteques i són els caps de 
biblioteques o els caps de suport a l'usuari els que n'organitzen la difusió a tot el seu 
personal i en garanteixen la disponibilitat als punts d'informació a l'usuari. 

La difusió externa als organismes relacionats amb els serveis oferts pel SdB i als usuaris en 
general es fa mitjançant la distribució o comunicació per diferents mitjans: en forma impresa 
i a través de la web del Servei de Biblioteques i de les web de cada una de les biblioteques. 

A banda de la informació que conté la Carta de serveis, els usuaris poden consultar i 
conèixer el personal assignat a cada secció mitjançant la plana web de cada biblioteca, o a 
l’apartat “Directori del personal del Servei de Biblioteques” de la web del SdB a l’adreça:  
http://www.bib.uab.es/person.htm 

 Les prestacions de cada un dels serveis  

Els serveis que s'ofereixen són: 

a) préstec 

b) préstec interbibliotecari 

c) consulta a la sala 

d) biblioteca digital 

e) informació documental 

f) reproducció de documents 

g) teledocumentació 

Diverses aplicacions informàtiques suporten l’execució dels serveis i permeten garantir  la 
seva identificació i traçabilitat; a més, el personal disposa d'aquests mitjans informàtics 
adequats per a la realització de les tasques que li han estat atribuïdes. Aquest personal està 
especialitzat i la seva capacitació és responsabilitat del cap de biblioteca i de la UTP, que 
haurà de sol·licitar l'obtenció de la formació necessària per tal que el personal assignat a 
cada servei satisfaci els requeriments de qualificació establerts.  

Per garantir la prestació dels serveis s'han de seguir uns processos previs i uns controls 
posteriors. Els processos més estretament relacionats amb la prestació del servei són 
aquests: 
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a) adquisicions 

b) processament tècnic 

c) gestió de locals 

d) formació d'usuaris 

e) gestió de la col·lecció 

Per la seva complexitat aquests processos estan associats a diferents controls, que 
permeten al personal verificar el compliment dels estàndards dels serveis i dels indicadors 
de qualitat, conèixer les desviacions i prendre les mesures necessàries per reconduir el 
procés. Ens estem referint a controls de recepció i de prestació del servei, dels espais, 
instal·lacions i equipaments, de funcionament dels programes informàtics, de l'acabament 
del servei, de les demandes insatisfetes i de les demandes dels usuaris. 

 Els procediments de demanda de serveis 

L'usuari pot sol·licitar una demanda de serveis a través de qualsevol dels canals següents: 
per escrit, per correu electrònic, per formularis electrònics disponibles a la web, per fax, per 
telèfon i de paraula. Les persones que reben aquesta sol·licitud la canalitzen adequadament 
amb la finalitat de donar una resposta a l'usuari. 

Segons el tipus d'informació o servei sol·licitats hi pot haver els nivells de resposta següents: 

— Si la informació o servei sol·licitat es pot respondre ràpidament amb les eines que hi ha, 
es fa de manera immediata. La resposta facilitada pot ser directa (satisfacció plena del que 
es demana) o indirecta (explicació de les eines que es tenen per cercar el que es necessita). 

— Si la informació o servei sol·licitat requereix un procés d'elaboració de l'informador, es 
respon en un termini determinat, sempre que el tipus de demanda pugui ser satisfeta amb 
les disponibilitats dels mitjans i personal de la biblioteca. Per això es requereix a l’usuari que 
faciliti les seves dades per contactar-hi posteriorment i trametre-li  la resposta que es generi. 

— Si la informació o servei sol·licitat requereix una acció formativa, es facilita la informació 
mínima a l'usuari perquè pugui satisfer amb èxit la seva necessitat, i se li suggereix la 
possibilitat d'apuntar-se a algun curs de formació programat. 

En el cas de les demandes que no es puguin satisfer amb els recursos propis de la 
biblioteca, s’orienta l'usuari cap a altres serveis interns o externs a la universitat, sempre que 
sigui possible. 

 Les novetats en adquisicions i serveis 

Les noves adquisicions s'actualitzen mensualment a la web de totes les biblioteques del 
Servei. També se'n pot fer difusió en paper o mitjançant expositors.  Els nous serveis o les 
novetats en general també s’anuncien a les web i a través de tríptics informatius o butlletins 
de notícies.  

 Identifiqueu els punts forts i els punts febles de la comunicació del SdB amb els 
usuaris 

Punts forts: 

— L’existència de comissions d’usuaris per la seva funció reguladora del Servei. 
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— La quantitat de mitjans i procediments per fer arribar la informació als destinataris. 

Punts febles: 

— Poca implicació d’alguns col·lectius representats a les comissions d’usuaris. 

— La majoria d’usuaris desconeixen els mecanismes de comunicació amb les biblioteques. 

— Els usuaris tenen un grau molt elevat de desconeixement dels objectius anuals de la 
biblioteca. 

— Dificultats per comunicar als usuaris el potencial de la biblioteca. 
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2.1. Organització 

 Analitzeu i valoreu l’organigrama de l’estructura organitzativa dels SdB, la seva 
publicitat i el coneixement del personal. 

 

El SdB està estructurat en una direcció, uns serveis centrals sota el nom d’Unitat Tècnica i 
de Projectes (UTP) i nou biblioteques repartides entre el campus de Bellaterra, el de 
Sabadell i el de Barcelona, on es troben les unitats docents que depenen de la Biblioteca de 
Medicina. També disposa d’una biblioteca general  que està situada a l’edifici Rectorat  i una 
cartoteca  general a l’edifici de la Biblioteca d’Humanitats. 

Aquest organigrama queda definit dins la plantilla teòrica elaborada per l’Àrea de Personal 
amb la col·laboració del personal de les biblioteques i que va ser aprovada pel Consell 
Social el novembre de 1998.  

El personal del SdB coneix la seva estructura organitzativa, tal com ens demostra l’enquesta 
realitzada a aquest col·lectiu. De les 99 respostes obtingudes, un 83% del personal coneixia 
l'existència de l’organigrama i el 94% manifestava que coneixia qui era el responsable de 
cada àmbit de la biblioteca. 

El personal de les biblioteques té diverses possibilitats per consultar l’organigrama:  

 Manual de qualitat del sistema d’assegurament de la qualitat segons ISO 9002. 
 Web de l’Àrea de Personal. 
 Web interna del SdB  “La carpeta del bibliotecari”. 

 
 

2. ELS PROCESSOS I LA COMUNICACIÓ 
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 Està clarament assignat tot el personal del SdB a les diferents unitats 
organitzatives? 

El personal del SdB està clarament assignat a les diferents unitats organitzatives. 

Es parteix de l’estructura bàsica de biblioteca següent: 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de biblioteques més grans s’ha optat per crear dos grans blocs, un de Suport als 
Usuaris, que comprèn tot el que fa referència als serveis i a la seva difusió, i un de Gestió de 
la Col·lecció, que engloba tots els processos relacionats amb la gestió dels fons 
bibliogràfics. Podríem esquematitzar-los en l’organigrama següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les dependències funcionals i orgàniques estan suficientment establertes? 

El SdB  té una doble dependència: funcional del Vicerectorat d’Investigació i orgànica de la  
Gerència.  

El personal de les biblioteques del SdB depèn funcionalment del director del SdB i 
orgànicament de l’administrador del centre. El personal de la UTP i de la Biblioteca General 
depèn tant funcionalment com orgànica del director del SdB.  

Cap 

Bibliotecari 
tarda 

Bibliotecari 
matí 

2 auxiliars + 1 administratiu Bidell 

Cap de Suport a Usuaris Gestor de la Col·lecció 

Gestor de recursos  
d’informació Publicacions 

periòdiques 

Adquisicions 

Catalogació 

Bidells Bibliotecaris 

Auxiliars /Administratius 

Préstec 

Cap 
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 La doble dependència, acadèmica i administrativa, ajuda a detectar necessitats i a   
satisfer-les? 

La dependència de la Gerència facilita l'encaix amb la gestió d'altres serveis de la UAB 
mentre que la dependència del Vicerectorat facilita l’impuls de polítiques per a la millora dels 
serveis. 

 Es realitzen reunions informatives i de planificació? 

Durant tot  l’any es duen a terme diferents tipus de reunions: 

 Reunions de caps de biblioteca 

Les convoca el director del SdB i es fan aproximadament cada dos mesos.  

Hi participen la subdirectora, els caps de biblioteca, el cap de projectes i el cap de la UTP.  
Són reunions amb un doble caràcter: d’una banda són informatives i de  l’altra permeten 
l’aportació de temes de discussió i la coordinació entre les diferents biblioteques en temes 
que afecten la gestió dels serveis. 

 Reunions de coordinació de serveis / seccions 

Dins d’aquests tipus de reunions podríem destacar les següents: 

Reunions de Catalogació: les convoca el cap de la Unitat Tècnica i de Projectes per tal 
d’unificar i treballar sobre els criteris del  processament tècnic dels documents. 

Reunions de Préstec: les convoca el cap de la Unitat Tècnica i de Projectes amb la finalitat 
d’analitzar i unificar criteris d’aplicació de la normativa de préstec del SdB. 

Reunions de Gestió de la Col·lecció: hi participen els gestors de la Col·lecció i estan 
dirigides a analitzar i unificar criteris d’adquisicions, polítiques de gestió del fons (intercanvis, 
donatius, obsolets, duplicats…). La seva periodicitat és mensual.   

Reunions de Suport a Usuaris:  hi participen els caps de Suport a Usuaris i estan dirigides a 
analitzar i unificar criteris referents a la formació d’usuaris, pàgines web, servei d’informació 
bibliogràfica i, en general, els diferents aspectes relatius als serveis oferts des de les 
biblioteques.   

Reunions conjuntes de Gestió de la Col·lecció i Suport als Usuaris: les convoca 
trimestralment la Direcció i serveixen per coordinar les tasques dutes a termes per aquests 
col·lectius. A banda dels gestors de Col·lecció i els caps de Suport a Usuaris hi participen 
altres membres de les unitats que no tenen aquestes figures en el seu organigrama. 

 Reunions de grups de treball i comissions 

Davant de determinades situacions i/o necessitats del SdB, i a petició de la Direcció, es 
creen grups de treball i comissions formades per personal de les diferents biblioteques. 

Aquests grups de treball i comissions poden ser puntuals, com pot ser el cas de la Comissió 
per la Revisió de la Plantilla Teòrica o el Grup de Treball sobre l’Intercanvi, o permanents, 
com el Comitè de Qualitat o el Grup de Treball sobre Formació d’Usuaris. 
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 Hi ha grups de treball, estables o ocasionals, que examinin els processos seguits i 
en determinin les millores? 

Tal com s’ha comentat en el punt anterior existeixen grups de treball i comissions per 
analitzar els processos. Dins d’aquest darrer grup hem de destacar el Comitè de Qualitat, 
que és l’òrgan en què recauen les funcions següents: 

 Vetllar perquè es dugui a terme el pla de mesures per a la correcció de les no-
conformitats. 

 Realitzar el seguiment de les accions correctives que es proposen. 

 Avaluar els indicadors de qualitat i proposar mesures correctores. 

 Vetllar perquè la documentació del sistema de qualitat estigui actualitzada. 

 Vetllar perquè es realitzin auditories internes. 

 Realitzar el seguiment i control dels proveïdors del SdB. 

Aquest Comitè està format per sis membres de les escales A i B adscrits al SdB, que es 
reuneixen mensualment, i el presideix el responsable de Qualitat. 

El personal del SdB ha participat, des de la seva creació, en diferents  grups de millora de la 
UAB, tant en millores que afectaven directament el SdB com en millores relacionades amb 
altres àmbits de l’Administració (podeu trobar més informació a l’adreça següent: 
http://blues.uab.es/spada/millora/millora.htm). 

 Tenen suficient autonomia les unitats per realitzar les seves funcions amb 
eficàcia? 

Les unitats (biblioteques) tenen un nivell d’autonomia suficient respecte a les tasques que 
els són assignades. El personal que les forma coneix clarament les seves funcions gràcies a 
la seva estructuració en processos i al procés d’adequació i definició que ha suposat 
l’aplicació del nou model de plantilla teòrica i la implantació del sistema de qualitat segons 
ISO 9002. Això ha comportat una distribució de funcions i d’adscripció  de responsabilitats. 

Això no és així pel que fa a la dependència externa per resoldre els problemes informàtics ja 
que no existeix la figura de l’informàtic de suport dins l’organigrama dels SdB, malgrat que 
compta amb  391 ordinadors. 

 Disposa cada unitat (biblioteca o servei tècnic) d’un únic responsable? 

La responsabilitat de cada  unitat recau en la figura dels caps (de biblioteca i de la  UTP). 
Aquests duen a terme reunions periòdiques, explicatives o consultives, amb el personal del 
seu àmbit per determinar els nivells d'acompliment dels objectius de la unitat i la planificació 
de noves tasques. 

 Valoreu el grau o nivell de flexibilitat–adaptabilitat de l’organització i el seu 
personal (canvi de llocs de treball, polivalència del personal, flexibilitat horària, 
etc.). 

L’aplicació del nou model organitzatiu derivat de la revisió de la plantilla teòrica ha beneficiat 
els objectius i les demandes de serveis dels usuaris,  ja que ha permès coordinar els dos 
grans àmbits de treball d’una biblioteca: l'adquisició i el processament de la documentació 
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necessària per tal de posar-la a l’abast dels usuaris i la prestació dels serveis i la seva 
atenció. 

Aquesta estructura organitzada en dos àmbits no determina, però, que hi hagi una barrera 
entre el personal adscrit a un àmbit o a l’altre. Al contrari, cal fer esment a la 
plurifuncionalitat del personal (col·lectiu molt disposat al canvi) la qual cosa determina que, 
per exemple, els bibliotecaris s’especialitzin en el processament d'una matèria, però també 
que atenguin el taulell d’informació, realitzin sessions formatives, etc.  

Per la seva banda, el personal auxiliar i administratiu també presenta una plurifuncionalitat, 
situació que afavoreix el coneixement dels processos i,  per tant, la millor atenció als usuaris 
i la garantia de la cobertura dels serveis davant de qualsevol eventualitat. 

Aquesta plurifuncionalitat està accentuada en les biblioteques més petites i està produïda, 
en part, per l’estructura bàsica de personal que la forma i que ha de cobrir els mateixos 
serveis que biblioteques molt més grans. 

El canvi de llocs de treball (per promocions o trasllat) d’una biblioteca a una altra no provoca 
grans disfuncions ja que els procediments són comuns per a totes les biblioteques. En cas 
que sigui necessari, el personal rep la formació adequada la qual, normalment, la du a terme  
personal de la biblioteca.  

El personal del SdB treballa en diferents torns horaris i cada torn disposa de diferent 
flexibilitat: 

 

Horari 
Flexibilitat 
d’entrada 

Flexibilitat 
intermitja (dinar)

Flexibilitat 
de sortida 

8–15 h 7.50–8.10 - 14.50–15.10 

9–17 h 8.30–9.30 14.00–15.30 16.30–18.00 

14.30–21.30 h 14.20–14.40 - 21.20–21.40 

14–21 h 13.50–14.10 - 20.50–21.10 

 

 Identifiqueu els punts forts i els punts febles de l’organització dels SdB. 

Punts forts: 

— Predisposició al canvi i a la millora contínua per part del personal, que s'ha adaptat molt 
bé a les noves tecnologies i als canvis organitzatius, amb tendència a l'especialització, però 
també a la plurifuncionalitat. 
 
— Organigrama definit i conegut, amb planificació i determinació de feines. 
 
— Organització interna  orientada a les necessitats dels usuaris. 
 
— Implicació i participació del personal en grups de treball i de millora. 
 
— Canals de comunicació interna molt establerts. 
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Punts febles: 

— Manca de personal informàtic dins l’organigrama del SdB dedicat en exclusiva al suport a 
la perifèria i a les aplicacions locals. 

2.2.  Els processos  

El SdB té identificats, documentats i estandarditzats els processos que componen les seves 
activitats. 

Un dels avantatges de disposar d'un sistema de la qualitat basat en la norma ISO 9002 és 
que ha estat necessari documentar tots els processos que configuren l'activitat de les 
biblioteques. La norma ISO deixa poc marge per a la improvisació i la tradició oral.  De fet, 
les biblioteques de la UAB ja disposaven, abans de la implantació de la ISO 9002, de molta 
informació escrita sobre un bon nombre de procediments. Tanmateix, si n’exceptuem els 
temes relatius al processament tècnic, no sempre s’havia arribat al nivell de detall que ara 
s’ha assolit amb la preparació d'algunes de les instruccions de treball. Ha estat, doncs, una 
bona oportunitat  per reflexionar novament sobre els processos que es realitzen en una 
organització complexa com és un servei de biblioteques. 

La reflexió ha servit per determinar les millors pràctiques, establir un control exhaustiu sobre 
els processos desenvolupats i eliminar al màxim les redundàncies i els processos paral·lels. 

La implantació del sistema de qualitat basat en la norma ISO 9002 ha suposat un repte 
important: emprendre un projecte d’aquesta envergadura d’una manera àgil, sense caure en 
el parany de crear una maquinària perfecta però que aturi la capacitat de resposta. El 
sistema preveu mecanismes de retroalimentació per tal d'adaptar-se a les necessitats 
canviants dels SdB i dels seus usuaris. Es tracta, doncs, d'un sistema viu i evolutiu, que 
s’anirà dotant de nous elements i es desfarà dels elements obsolets. 

La documentació del sistema de qualitat té tres nivells: 

 El nivell superior és el Manual de Qualitat, que és el document bàsic del sistema. El 
manual presenta la manera com el SdB ha enfocat l'assoliment de tots i cadascun dels 
requeriments de la norma UNE EN ISO 9002: 1994.  Així doncs, d’aquest document es 
deriven la resta dels documents.  

 El segon nivell està format pels Procediments Generals, que descriuen la manera com 
es duen a terme les activitats del SdB. 

 El tercer nivell està format per les Instruccions de Treball. Són documents 
complementaris d'un procediment general que descriuen aquells aspectes assenyalats 
en els procediments generals que necessiten disposar d'una descripció a un nivell de 
detall elevat. 

Els procediments i les instruccions pretenen donar resposta a les preguntes següents: 

 Què es fa al SdB 
 Qui ho fa 
 Com es fa 
 Quan es fa 
 Com es deixa constància del que està fet 

Tant els procediments generals com les instruccions de treball consten dels apartats 
següents: 
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Títol Nom de l’activitat que desenvolupa el procediment 

Objecte Definició de què es pretén amb el procediment. Identifica la 
raó de l’existència d’aquest procediment. 

Àmbit d’aplicació Delimita l’àmbit d’aplicació del procediment. 

Definicions S’hi defineixen, si és necessari, aquells termes que puguin 
resultar confusos o que requereixin aclariments. 

Referències Són els documents de referència que suporten els 
procediments. 

Descripció Definició sistemàtica del procediment: quines activitats es 
realitzen, com s’han de realitzar i quan cal que es realitzi 
l’acció requerida. 

Responsabilitats Identifica el responsable que ha de realitzar o supervisar 
l’acció demanada. 

Registres Documentació on queda constància de l’activitat. 

Annexos 
Documentació que s’adjunta com a complement del 
procediment (ex.: formularis). 

 

El sistema de qualitat també fa referència als documents complementaris, que són 
documents que se citen en els procediments i les instruccions, però que no formen part de la 
documentació del sistema. En són exemples la referència a un BOE o DOGC en què es 
legislen temes que afecten el SdB, les normes catalogràfiques que se segueixen o els 
contractes que s’han establert amb els subministradors.  

Un cop elaborada tota la documentació, ha estat revisada exhaustivament per assegurar la 
correcció de les interconnexions entre documents, i que tot el corpus reflecteix un sistema 
fiable, àgil i sense fissures. En aquests moments el sistema de qualitat consta de 25 
procediments generals i 23 instruccions de treball.  

La implantació de la ISO va fer necessària la realització d'unes sessions de formació 
intensives que van abastar tots els membres del personal del Servei. Tot el personal coneix 
tota la documentació i el seu contingut i és accessible per al seu ús dins de la intranet del 
SdB. 

El sistema de qualitat també preveu tota una sèrie d'indicadors d'eficàcia i d'eficiència.  Una 
de les instruccions de treball presenta el resum dels 13 indicadors que s'han establert de 
moment. A mesura que el sistema guanyi maduresa, s'hi aniran modificant i/o incorporant 
nous indicadors per adequar-se al màxim a una millora dels serveis oferts als usuaris i amb 
la finalitat, també, d'esdevenir,  cada vegada més,  elements de consulta per a la presa de 
decisions.  

La descripció de cada indicador consta dels elements següents: el nom de l'indicador, el 
procés que cal controlar, el document del sistema de qualitat on es descriu, el nivell 
admissible, la freqüència de control i el responsable del control. 
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En relació amb els sistemes d'arxius de dades,  cal dir que la implantació de la norma ISO 
9002  també ha unificat i determinat els diferents sistemes d’arxiu de dades, tant els 
informàtics com aquells que es guarden en suport paper. Està definit quins són, qui és el 
responsable de l’arxiu, com cal guardar-los, com es localitzen i durant quin termini d’anys es 
conserven. 

Punts forts: 

— Els processos estan ben identificats i documentats, i existeixen mecanismes per al  seu 
control i per fer-ne revisions periòdiques. 

— Aquests processos estan unificats i són els mateixos per a totes les biblioteques del 
Servei. 

— El nivell de coneixement general dels processos que té tot el personal. 

Punts febles: 

— L'estandardització de la documentació dels processos de treball és un sistema jove que 
està en ple procés de consolidació. 

 

2.3. Oferta de serveis a distància 

 

 Analitzeu i valoreu si hi ha facilitats per utilitzar els serveis de la BCCSS de manera 
remota. 

El Servei de Biblioteques de la UAB disposa de la seva Carta de serveis dins la Web: 
_http://www.bib.uab.es/avaluacio/carta.htm  (annex 5) on s'expliciten tots els serveis que 
s'ofereixen tant presencials com a distància. 

Per la seva banda cadascuna de les biblioteques presenta els seus serveis a través de la 
seva pròpia pàgina web. 

Tant el SdB com les diferents biblioteques potencien al màxim l'ús dels serveis oferts a 
distància (a través de la web o de xarxes pròpies); aquesta estratègia s'integra amb l'objectiu 
de millorar els serveis vers els usuaris. El SdB dóna suport tècnic a aquesta línia d'acció 
amb diversos serveis que els usuaris poden utilitzar directament, bé des dels punts 
informatitzats de cada biblioteca o des dels despatxos i, fins i tot, parcialment des de casa.  
En alguns casos, aquest accés es pot veure limitat per les exigències tècniques necessàries 
i inherents als sistemes de difusió emprats; en cap cas aquest fet no s'ha de considerar com 
un obstacle imposat per les biblioteques. 
 

 Tots els llibres i els materials bibliogràfics estan catalogats de manera 
automatitzada? 

Tots els llibres i els materials bibliogràfics, tant els fons antics com els que es van adquirint, 
estan catalogats de manera automatitzada pel sistema integrat d’automatització VTLS 
(Virginia Tech Library System).  
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 El catàleg es pot consultar de manera remota? 

El catàleg informatitzat del SdB es pot consultar tant a través dels ordinadors disponibles a 
les biblioteques com remotament via web, sense cap tipus de limitació. 

 Les bases de dades es poden consultar des dels despatxos o les aules 
informàtiques? 

Les bases de dades que es troben a la xarxa de CD-ROM de la UAB es poden consultar tant 
des de les biblioteques com des dels despatxos o qualsevol punt connectat a un servidor 
NT. A les escoles universitàries de Sabadell a causa d’incompatibilitats informàtiques 
pròpies del centre (utilitzen xarxes Novell en lloc de Windows NT) l’accés només és possible 
des de la Biblioteca i de manera parcial.. A les unitats docents hospitalàries també hi ha 
algunes limitacions tècniques. Dins la pàgina web del SdB s'expliciten els requisits 
indispensables per poder-ho fer. 

Altres bases de dades s'ofereixen mitjançant el sistema ERL. En aquest cas la consulta la 
pot fer qualsevol usuari via web i l'únic requeriment necessari és connectar-s'hi des d'un 
ordinador de la UAB (domini uab.es). 
 
La resta de bases de dades de què disposen les biblioteques no les poden consultar els  
usuaris de manera remota; en són una excepció algunes bases de dades de la  Biblioteca 
d’Humanitats, que també es poden consultar des dels despatxos de les facultats 
relacionades. La resta de bases de dades són consultables de manera local i monousuari o 
bé en les zones de treball o en PC d'accés lliure (a totes les biblioteques) o bé per mitjà de 
xarxes locals dins la mateixa biblioteca (només a les biblioteques de Ciències i Enginyeries, 
d'Humanitats i Universitària de Sabadell). 
 
De la mateixa manera, a través de la Biblioteca Digital de Catalunya es poden consultar 
remotament altres bases de dades; la consulta també es fa via web i l'únic requeriment és 
que cal fer-ho des d'un ordinador de la UAB (domini uab.es). 
 

 Es resolen consultes per telèfon o correu electrònic? 

Es poden resoldre consultes per telèfon i correu electrònic. Segons en quins casos les 
consultes es poder resoldre en el mateix moment de formular-les; quan això no és possible, 
el personal indica als usuaris les gestions que cal seguir per tal de resoldre-les de la manera 
més adequada. 

Per aquest mitjà es responen preguntes d'informació general, informació bibliogràfica i 
alguns aspectes relacionats amb el préstec (renovacions, etc.). 
 
A la pàgina principal de la  web del SdB hi ha una bústia oberta a les biblioteques i dins de 
cada pàgina sempre hi ha una adreça on els usuaris es poden dirigir per fer les seves 
consultes. Tanmateix, cada biblioteca relaciona dins la seva pàgina web les adreces i 
telèfons de tot el personal i les diferents seccions. 
 

 Quins són els serveis a distància que s’ofereixen? 

L'any 1990 el SdB va iniciar el procés d’informatització dels processos i serveis. Des de 
llavors s’han anat ampliant quantitativament tant els serveis com els recursos informatitzats 
de manera que anem cap a la potenciació de la biblioteca digital. Les eines que permeten 
accedir als serveis i recursos a distància per als usuaris són aquestes: 
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 Web del SdB: 
 

 Servei d’informació general sobre la biblioteca. Horaris, estructura, personal, guies, el 
reglament del SdB,  les normatives, les tarifes, etc. 

 Peticions d'informació. Els usuaris poden fer preguntes o demanar informació 
directament a les persones responsables per mitjà de les adreces de correu 
electrònic o des de la mateixa pàgina web de la biblioteca. 

 Noves adquisicions. Llistes mensuals dels nous documents que s’han incorporat al 
catàleg.  

 Guies d’informació i recursos documentals. 

 Llistes de materials especials. Bases de dades, cassets, microformes, vídeos, tesis 
doctorals, tesis i memòries de llicenciatura, treballs d'investigació, working papers, 
programes i exàmens, etc. 

 Exposicions bibliogràfiques. Versió digital de les exposicions que organitzen les 
biblioteques. 

 Recursos Internet. Agrupats per matèries segons els àmbits temàtics de les diferents 
biblioteques. 

 Pla de formació. Informació i/o inscripció a les sessions ja programades de formació 
dels usuaris o demanda d’una sessió personalitzada. 

 Revista Biblioteca Informacions. Accés a la versió electrònica de la revista del Servei 
de Biblioteques. 

 Projectes. Informació sobre els projectes en curs del Servei de Biblioteques. 

 Accés directe als altres serveis digitals. 

 Catàleg de la UAB: 

 Consulta del catàleg. Consulta de la informació bibliogràfica i disponibilitat dels 
exemplars en temps real. 

 Préstec. L’usuari pot saber quants documents té en préstec, quan els ha de tornar i 
quantes renovacions n’ha fet. També pot saber quins documents ha reservat i si ja es 
poden recollir. A més, a banda del que es pot accedir per la web, es poden reservar 
documents des de qualsevol biblioteca de la UAB i fins i tot sol·licitar el préstec de 
documents d'altres biblioteques. També es poden fer renovacions per telèfon. 

 Consulta del Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya. Consulta del 
catàleg col·lectiu de les universitats públiques catalanes i la Biblioteca de Catalunya. 
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 Consulta de bases de dades: (1) 

 Servidor ERL* 

 Xarxa CD-ROM* 

 Biblioteca Digital de Catalunya (CBUC)* 

 Fundació Biblioteca Josep Laporte* 

 Consulta de revistes electròniques a text complet: 

 Decomate*. Revistes digitals de diferents disciplines. 

 Decomate – Economia* (en fase de proves). Revistes digitals de l'Àrea d'Economia. 

 Biblioteca Josep Laporte. Revistes digitals de l'Àrea de Medicina. 

 Revistes digitals*. Accés a revistes digitals de diferents disciplines situades en 
servidors remots. 

 Sumaris electrònics de revistes. Base de dades del CBUC de sumaris electrònics de 
revistes. L'usuari pot rebre al seu propi correu electrònic els sumaris als quals se 
subscriu. 

 Obtenció de documents:  

 Préstec interbibliotecari. Es pot fer la petició per mitjà de formulari web* 

 Petició electrònica de fotocòpies d'articles de revistes. Es pot fer la petició per mitjà 
de formulari web*. 

La Biblioteca d'Humanitats disposa d'un servidor propi, anomenat HIPÀTIA, que li permet 
ampliar l'oferta de serveis a distància amb una intranet per als professors de les quatre 
facultats vinculades. A través seu hi ha les possibilitats següents: 

 Consultar la base de dades d'adquisicions.  

 Fer desiderates per adquirir material bibliogràfic.  

 Consultar bases de dades i textos de l'àmbit propi de les humanitats.  

 Consultar textos en format binari producte de l'activitat investigadora dels professors de 
les facultats adscrites a la biblioteca.    

 Demanar informació bibliogràfica sobre qualsevol temàtica de l'àmbit de les humanitats.  

 Fer sol·licituds electròniques d’altes i baixes de subscripcions de revistes. 

                                                 
(1) Els conceptes assenyalats amb un  tenen accés restringit o bé des d’uns ordinadors amb 
adreça IP de la UAB o, en el cas de serveis que estiguin subjectes a pagament, estan 
limitats a usuaris que tenen autorització per carregar les despeses a un centre de cost. 

 



 34

 Fer sol·licituds per completar col·leccions de revistes. 

La Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries també disposa d’un servidor propi, anomenat 
DEEPBLUE, que li permet ampliar l'oferta de serveis a distància amb una intranet per als 
professors de la Facultat de Ciències i de l’Escola Superior Tècnica d’Enginyeries. A través 
seu hi ha les possibilitats següents: 

 Consultar la base de dades d'adquisicions.  

 Consultar la base de dades de subscripcions de revistes. 

 Fer desiderates per adquirir material bibliogràfic.  

 Demanar informació bibliogràfica sobre qualsevol temàtica de l'àmbit de les Ciències i de 
les Enginyeries.  

 Fer sol·licituds electròniques d’altes i baixes de subscripcions de revistes. 

Per al personal del SdB s'ofereix l'accés remot a dues intranets: 

 La carpeta del bibliotecari. Documents de treball d'ús intern. 

 ISO. Documentació d'ús intern sobre el sistema de qualitat ISO 9002 del SdB. 
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3.1. El personal del SdB (taula 1) 

 Analitzeu la tipologia i distribució del personal del SdB tant pel que fa als serveis 
com pel que fa als centres bibliotecaris. Valoreu la seva suficiència en relació amb 
les fites i els objectius dels serveis i centres. 

El 13 de novembre de 1998 el ple del Consell Social de la UAB va aprovar la plantilla teòrica 
vigent del SdB (annex 6). El disseny d'aquesta plantilla és producte de les sessions de 
treball conjunt de l'Àrea de PAS i del SdB. 

Durant la darrera dècada l'àmbit de biblioteques de la UAB ha estat protagonista d'un procés 
de canvi important lligat a l'evolució de les demandes cada cop més exigents dels usuaris, 
fruit de l'entorn social general, i també de l'impacte que han tingut les tecnologies de la 
informació i de la comunicació en la gestió de les biblioteques i en els nous serveis que 
aquestes poden oferir. 

La transformació de biblioteca tradicional a biblioteca digital s'ha reflectit en l'accelerada 
incorporació de noves tecnologies, que han situat les biblioteques de la UAB en un lloc 
preferent de les biblioteques universitàries espanyoles i europees (exemple: participació en 
6 projectes europeus, tots lligats a les noves tecnologies.  Cal destacar Decomate i 
Decomate -II). 

D'altra banda, el concepte de qualitat de servei que té el seu precedent en la participació de 
les biblioteques en la fase pilot dels grups de millora, culmina amb l'obtenció de la 
certificació ISO -9002 d'assegurament de la qualitat per a tot el SdB. 

La plantilla del 1998 intenta, doncs, reflectir la realitat i el dinamisme de les biblioteques.  El 
realisme ve donat per les possibilitats pressupostàries de la universitat: es tracta d'una 
plantilla teòrica amb moltes possibilitats d'esdevenir real i no es tracta només d'una relació 
de bones intencions. De fet, des de la seva aprovació fins al moment de redactar aquest 
informe s'han realitzat ja una part important de les mesures recollides. 

La plantilla incorpora el concepte de plurifuncionalitat entre els components d'igual escala i 
nivell, tan necessari per poder optimitzar els recursos de cada biblioteca i fer-los el més 
flexibles possible en funció de les necessitats globals de cada moment. 

L'estructura bàsica sobre la qual es conforma l'estructura final de cada biblioteca és la 
següent: cap de biblioteca, dos bibliotecaris, tres places de suport administratiu i un auxiliar 
de serveis. Aquesta estructura bàsica assegura l'atenció als usuaris durant tota la franja 
horària mínima de 9 a 20 h de manera continuada i amb tots els serveis plenament 
operatius, i per això el personal està distribuït equilibradament en torns de matí i tarda.  

Per determinar la dotació de cada biblioteca es van tenir en compte diverses variables: 
usuaris potencials, vinculacions temàtiques, estructura dels edificis i continguts tècnics. 

Des de 1994 el nombre de persones que componen el Servei de Biblioteques s'ha 
estabilitzat a l'entorn de 150 persones. 

3. ELS RECURSOS 
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Cal fer una menció especial a les tres biblioteques de les unitats docents que són mixtes, és 
a dir, resultat de diferents convenis de la UAB amb l’Hospital del Mar, Hospital Germans 
Trias i Pujol i Escola d’Infermeria de la Vall d’Hebron. Aquestes biblioteques incrementen el 
seu personal amb una persona contractada per aquelles institucions: un bibliotecari 
contractat per l’Escola  d’Infermeria i un auxiliar per a cada un dels hospitals. 

El nombre de becaris de col·laboració (tres hores diàries durant el curs acadèmic) s'ha 
estabilitzat en 75. Els becaris, bàsicament, ajuden el personal auxiliar en les tasques 
d’atenció a l’usuari, col·locació de llibres, ordenació i revisió de prestatgeries.  

 Valoreu la pertinència de la seva tipologia i formació en relació amb la missió i els 
objectius de la unitat–servei–centre de destinació. 

 Estan definits els perfils professionals per a cada lloc? Es cobreixen els llocs de 
treball d’acord amb els seus perfils? 

La tipologia i formació del personal és pertinent en relació amb els objectius del SdB.  Els 
canvis que ha introduït la plantilla teòrica del 1998 són d'ordre qualitatiu més que no pas 
quantitatiu, és a dir,  s'ha apujat el perfil de diverses places.  

El perfils del llocs de treball els defineix l’Àrea de Personal i són genèrics per a cada escala. 
Així, de moment, no hi ha un perfil concret d’auxiliar o administratiu de biblioteca o de bidell 
de biblioteca. En el cas del personal  bibliotecari amb nivell sí que estan definits els perfils de 
cada plaça. Tots els perfils es poden consultar a la web de l'Àrea de Personal. 

A partir dels perfils genèrics, es concreten les funcions que cada lloc de treball ha de 
realitzar i les convocatòries es fan tenint en compte aquests perfils. 

El personal actual té, globalment, la formació adequada per desenvolupar les tasques en el 
seu lloc de treball i es fomenta la seva participació en els diferents àmbits de treball. Es 
procura que cada persona realitzi les tasques d’acord amb el seu perfil de treball, sense 
oblidar la importància de la plurifuncionalitat esmentada més amunt. 

De les 99 persones que han respost l’enquesta de satisfacció del personal del SdB (annex 
4), el 72% opina que totalment o parcialment el treball que desenvolupa correspon al perfil 
de la plaça que ocupa. 

 Sí Parcialment No NS/NC

El  treball que hi desenvolupes correspon al perfil 
definit per la plaça? 

42% 30% 24% 4% 

 

Quant al personal becari, cal dir que la seva formació és a càrrec del personal de les 
biblioteques i que es dedica fonamentalment a col·locar llibres i revistes que han consultat 
els usuaris. També duen a terme tasques de suport. El fet que canviïn cada curs acadèmic 
requereix una formació continuada de becaris que fa que s'hagin de dedicar esforços 
suplementaris en la seva formació. Tanmateix,  les necessitats pròpies de la seva condició 
d'estudiants (horaris de classes, exàmens, pràctiques, etc.) dificulta la planificació i gestió de 
les feines assignades. 
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 Valoreu els objectius de dotació de personal explicitats en el Pla estratègic (o 
política de personal) del SDB. 

Com ja s’ha explicat, des de l'aprovació de la plantilla teòrica i, molt especialment durant 
l’any 1999, s’ha fet un esforç important d’aplicació per tal d'aproximar-la al màxim a la 
plantilla real. 

 Existeix una política de promoció del personal? Queden definits els criteris de 
promoció? Valoreu la seva pertinència i factibilitat. 

La política de promoció la determina l'Àrea de PAS en aplicació de l'Acord de promoció en el 
lloc de treball i la disposició transitòria 5a del 3r Conveni col·lectiu del personal laboral de les 
universitats públiques de Catalunya. 

Aquesta política defineix els criteris de promoció, que se sol basar en reclassificacions 
d’escala, presentació a concursos, o be presentació a concurs–oposició. Els requisits que es 
demanen estan ben definits en les diferents convocatòries. La selecció de personal es porta 
a terme des de la Unitat de Selecció de l'Àrea de PAS d'acord amb aquestes normatives, 
que també es poden consultar a la web. 

 Assenyaleu i valoreu el volum i la tipologia de promocions fetes en el darrer 
trienni–quinquenni. 

Amb l'aplicació de la plantilla teòrica, hi ha hagut diverses promocions en el si de les 
biblioteques, tot i que encara resta per aplicar-ne una part. 

Cal destacar que s'han convocat i cobert  places de cap de Suport als Usuaris i de gestors 
de Col·leccions i  s'han reclassificat algunes places de cap. A més, diverses places d’auxiliar 
administratiu s’han requalificat com a plaça d’administratiu. 

Els temes pendents d’aplicació de la plantilla teòrica són els següents: 

 L'execució de la plantilla teòrica de la Biblioteca–Hemeroteca General. 

 La reclassificació de les dues places de bibliotecari que hi ha a les biblioteques de la  
Vall d’Hebron i de l’Hospital Germans Trias i Pujol, que estan cobertes per personal 
auxiliar quan, de fet, les dues persones que cobreixen aquestes places tenen la titulació 
de bibliotecari requerida. 

 La creació de places de comandament per al col·lectiu administratiu (préstec i 
adquisicions). 

 La finalització de l'adaptació al nou model de la Unitat Tècnica i de Projectes. 

 La reclassificació de les places de cap de biblioteca que encara estan pendents del seu 
pas al grup A. 

 La reclassificació del nivell de la plaça de Subdirecció. 

 Existeixen mecanismes formals d’avaluació del personal? Valoreu l’adequació, 
pertinència i resultats de l’avaluació. 

El personal del SdB és avaluat periòdicament, d’acord amb el sistema establert per l’Àrea de 
Personal d’Administració i Serveis. Aquest sistema preveu una entrevista, que permet, per 
les dues bandes, aportar opinions, millores per fer i, si cal, replantejar algunes de les 
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tasques recollides en el perfil, així com valorar l’acompliment dels objectius assignats a la 
plaça. Encara que l’entrevista és positiva per l’intercanvi d’opinions, els resultats de  
l’avaluació quan són positius no permeten donar cap tipus d’incentiu. És una tasca 
complexa, difícil i que fa que els resultats de l’avaluació no siguin del tot adequats, i no 
sempre ben acceptats pel personal. 

Sobre una mostra de 99 persones del SdB únicament el 13% pensa que l'avaluació resulta 
positiva. 

 Sí Parcialment No NS/NC 

Existeix un sistema formal d'avaluació del 
rendiment? 

30% 22% 28% 20% 

Creus que aquesta avaluació t'ajuda a 
conèixer les teves responsabilitats?  

13% 23% 43% 21% 

 

Actualment s’està implementant un nou sistema d’avaluació que s’ha aplicat durant els dos 
darrers anys a les places de primer nivell (caps d’àrea i administrador/res de centre), amb la 
previsió d'ampliar-ho als segons nivells de responsabilitat durant l'any 2000 (és a dir, caps 
de biblioteca en el cas del servei objecte d'avaluació). Amb aquest nou sistema es pretén 
avaluar tant l'assoliment dels perfils dels llocs de treball com de l'acompliment de les 
responsabilitats i els objectius.  

 Identifiqueu els punts forts i els punts febles de la dotació i la política de personal. 

Punts forts: 

— Plurifuncionalitat del personal (capacitat per dur a terme diferents funcions). 

—  Els perfils professionals per a cada lloc estan clarament definits.  

— Motivació, disponibilitat i dedicació del personal. 

— El personal de la biblioteca ha estat força ben qualificat.  

— L’aprovació i la progressiva implementació de la plantilla teòrica.  

— Els  llocs de treball es cobreixen d’acord amb el perfil necessari. 

Punts febles: 

— Lentitud en l'aplicació de la plantilla teòrica. 

— Manca de personal per iniciar nous projectes de gran abast. 

— Insuficiències de personal en algunes unitats. 

— És molt complicat, i de vegades impossible, cobrir les absències temporals (absències 
per malalties o per exàmens). Tampoc no hi ha un mecanisme efectiu de substitució del 
personal en cas de baixes prolongades. 
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— Manca de directrius respecte a la gestió de les absències i permisos per tasques de 
representativitat sindical. 

— L’actual regulació de la contractació del personal becari dificulta la seva gestió, la qual 
cosa repercuteix negativament en el funcionament de les biblioteques. 

— El canvi de becaris, que obliga a una  formació constant, i la seva rotació anual incideixen 
negativament en el funcionament regular del servei. 

3.1.2. Formació 

 En cas que existeixi, analitzeu i valoreu el pla específic de formació del personal 
del SdB. Si no n’hi ha, valoreu les activitats de formació que s’impulsen.  

El programa de formació del personal del SdB s’inscriu en el Pla general de formació per al 
PAS de la Universitat Autònoma de Barcelona (PGF).  

Per assolir els objectius de reduir les possibles mancances existents, optimitzar el perfil 
professional, rendibilitzar l’ocupació, millorar o ampliar el nivell de coneixements de l’individu 
i adaptar-se a les noves tecnologies, el PGF s’estructura en diferents àrees de coneixement i 
en els mòduls següents: 

  

MÒDUL 

CO Coneixement  de l’organització 

FB Formació bàsica en llengües i tècniques informàtiques 

TA Ampliació de coneixements tècnics i administratius 

TE Formació tècnica especialitzada 

CD Desenvolupament de les capacitats directives 

 

 Mòdul de coneixement de l'organització (CO)  

Dirigit al personal de nou ingrés i al personal que es trobi en un procés de selecció per  
optar a altres tasques o responsabilitats. Aquest mòdul té com a objectiu global el 
coneixement de l'organització per a una major eficàcia de la universitat.  

En el cas del personal de nou ingrés es persegueix la integració mitjançant el 
coneixement global de la institució i l’específic del lloc al qual estan destinats.  

En el cas del personal que opti per noves tasques i responsabilitats, l'objectiu principal 
és preparar-lo per a l'accés i el coneixement específic d'aquestes àrees. 

 Mòdul de formació bàsica en llengües i tècniques informàtiques (FB)  

Aquest mòdul es concep com una eina de suport a les tasques pròpies de cada 
treballador. En aquest sentit l'objectiu se centra en l'aprenentatge de llengües i tècniques 
informàtiques, cobrint diferents necessitats.  
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En el cas de la llengua catalana dirigida a tot el personal, s'organitzen diversos nivells de 
domini oral i escrit, així com tècniques específiques adreçades a aquelles persones que 
ho necessitin per al desenvolupament del seu treball. Entre aquestes tècniques 
destacarem la redacció i el llenguatge administratiu.  

En el cas de llengües estrangeres es recull la possibilitat de realitzar, fora de l'horari de 
treball, però amb una part de l'import de la matrícula a càrrec de la UAB, cursos de 
llengües en els seus diferents nivells.  

Finalment, es preveuen cursos d'informàtica segons les necessitats de la tasca que s’ha 
de desenvolupar en el lloc de treball, i que abasten un gran ventall de programes 
informàtics.  

 Mòdul d'ampliació dels coneixements tècnics i administratius (TA)  

Aquest mòdul s'adreça a un col·lectiu ampli de col·laboradors amb la voluntat de millorar 
la qualitat en el desenvolupament de les seves funcions, incorporant noves tècniques de 
treball i homogeneïtzant les actituds de servei a l'usuari, segons les directrius de la 
universitat.  

Aquest mòdul es compon d'accions generals que s'articulen al voltant de la gestió 
acadèmica, de la gestió econòmica, de la capacitació administrativa i de l'atenció a 
l'usuari i la qualitat de servei.  

 Mòdul de formació tècnica especialitzada (TE)  

Aquest mòdul es caracteritza per la heterogeneïtat dels seus receptors i està 
particularment dirigit als professionals que, pel lloc que ocupen i la tasca que 
desenvolupen dins la institució, necessiten d'un reciclatge específic relacionat amb les 
exigències concretes del seu lloc de treball.  

 Mòdul de desenvolupament de les capacitats directives (CD)  

La dinamització de les organitzacions comporta la disponibilitat de personal directiu i de 
gestió qualificat. Per tant, la formació ha d'estar orientada a desenvolupar les capacitats i 
habilitats, recollint i potenciant l'experiència dels col·laboradors, a més de proporcionar 
tècniques bàsiques per millorar l'eficàcia i la qualitat del servei. 

El cap de biblioteca / cap de la UTP supervisa les necessitats de formació dels becaris de 
col·laboració, de les noves incorporacions i reciclatges. Aquestes activitats de formació les 
du a terme el personal de la biblioteca / UTP.   

A banda d’aquestes accions, les biblioteques duen a terme diferents accions formatives de 
caràcter intern que acostumen a ser impartides pel seu propi personal: 

— Formació als becaris. 

— Formació de reciclatge (al personal que canvia de tasca dins o fora de la seva 
biblioteca). 

— Formació en cascada (en algunes biblioteques s’ha establert un sistema que permet 
que el personal que acudeix a alguna acció formativa o que per la seva especialitat 
té uns coneixements específics, els transmeti als companys mitjançant sessions 
formatives internes). 
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 L’adequació del seu contingut: relació de la formació amb els objectius dels SdB 

La formació permanent del personal de les biblioteques és una preocupació prioritària de la 
Direcció del SdB, que sempre ha comptat amb el suport de l’Àrea de Personal 
d’Administració i Serveis.  

Per aquest motiu s’ha potenciat tant la formació prevista a tots els nivells (instrumental, 
tècnic i de capacitats directives…) com la concreta relacionada amb els objectius del SdB 
(com és el cas de la formació duta a terme al llarg de l’any 1999 sobre la norma ISO 9002 
que ha abastat, en diferents nivells, tot el personal de SdB). 

 El procediment de detecció de les necessitats 

Per a una millor execució de les activitats encomanades a cada lloc de treball, i per tal de fer 
la previsió de formació que es pot considerar adequada per a la demanda dels serveis i per 
al desenvolupament professional del personal, el director del SdB detecta les necessitats 
formatives de tot el personal del SdB, en especial la dels caps de Biblioteques i cap de la 
UTP. Aquest últims són els qui analitzen les necessitats formatives del personal del seu 
àmbit i les adrecen al director del SdB. 

La detecció de les necessitats de formació es fa a través dels mecanismes següents: 

— La creació de noves necessitats per a la implantació de nous serveis. 

— A partir dels resultats de les entrevistes anuals d’avaluació del personal. 

— L’anàlisi dels comunicats i informes de no-conformitats del SdB. 

La Direcció del SdB presenta a la Unitat de Formació de la UAB una proposta anual de 
programa de formació continuada per al seu personal perquè es tingui en  compte a l’hora 
de planificar l’oferta de formació interna i externa. Aquesta proposta inclou el nombre 
aproximat de persones a les quals s’hauria de dirigir cada curs i l’objectiu que es persegueix. 

 El nivell d’assistència a les activitats de formació 

Durant l’any 1998 es van dur a terme 63 accions formatives, que van comptar amb la 
participació de 436 assistents del SdB. Sis dels cursos interns i dos dels externs els van  
impartir bibliotecaris del SdB. També es van presentar comunicacions a diversos congressos 
i seminaris. 

En aquest mateix any es van haver de desestimar en primera petició i, en general, per 
manca de places, 129 sol·licituds d’assistència a cursos.  

La mitjana de cursos per persona i any se situava l’any 1998 en 2,9 cursos amb una mitjana 
de 18,6 hores de dedicació (sense tenir en compte l’autoaprenentatge de programes 
informàtics que es realitzava fora de l’horari laboral). 

 La difusió de la informació sobre formació 

Les diferents accions formatives incloses en el Pla general de formació de la UAB arriben al 
personal de la biblioteca mitjançant els canals següents: 

— Web de la Unitat de Formació a l’adreça: 
http://blues.uab.es/spada/formacio/autoa.htm 

— Taulell d’informació per al personal a les facultats. 
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— Correu intern o electrònic dirigit als caps de biblioteca per a la seva difusió entre el 
personal. 

El personal s’hi pot apuntar voluntàriament segons les seves necessitats o bé per  
suggeriment del cap i ho pot fer a través de la sol·licitud d’inscripció que s’acompanya en la 
convocatòria del curs. En algunes accions formatives la participació és obligatòria. 

Aquestes sol·licituds es lliuren a l’administració del centre, que les prioritza abans de 
trametre-les a la Unitat de Formació. Aquesta unitat adjudica finalment les places  en funció 
de la demanda rebuda. 

 El grau de satisfacció dels assistents 

L’avaluació del grau de satisfacció dels assistents a cursos organitzats a la UAB es realitza a 
través de les enquestes, que són analitzades per la Unitat de Formació (podeu trobar un 
exemple d’aquesta anàlisi global a la memòria d’accions formatives de l’any 1998) a: 
http://blues.uab.es/spada/formacio/memno.html) 

L’any 1998 aquesta unitat va organitzar 6 cursos específics per al personal de les 
biblioteques, que es van desenvolupar en 9 sessions amb un total de 211 assistents. 
L’anàlisi del grau de satisfacció es fa a partir de 188 respostes obtingudes. Podem posar 
com a exemple la pregunta següent: 

 Excel·lent Molt bé Bé Millorable Poc Gens  

El curs, en general, ha estat 
útil per a la teva feina? 

27% 37% 19% 11% 5% 1% 

 

Segons les 99 respostes a l’enquesta de satisfacció del personal de les biblioteques veiem 
el següent: 

 Sí Parcialment No NS/NC 

La formació que s’ofereix cobreix 
adequadament les teves necessitats? 

41% 28% 30% 1% 

La difusió de la informació sobre formació és 
adequada? 

55% 27% 17% 1% 

 

 Quina és la política en relació amb el fet de facilitar l’assistència del personal a 
cursos externs de formació i a congressos? 

Dins la política del SdB quant a la realització de cursos externs, cal destacar l’existència d’un 
conveni entre el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes  i  la UAB  que ha permès, 
segons xifres de l’any 1998, l’assistència global de 20 persones a 11 dels cursos organitzats. 

La participació en congressos i jornades el mateix any va ser de 17 persones a 11 jornades i 
congressos.   

La política de la UAB sobre el fet de facilitar l’assistència a cursos i/o congressos no recollits 
dins el Pla general de formació es tradueix, en general, a donar permís per assistir-hi a les 
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persones que ho sol·liciten. Les despeses de matrícula són a càrrec del sol·licitant i, en 
general, cal recuperar les hores si estan dins l’horari laboral.  

A causa dels elevats costos de la formació especialitzada, l’any 1995 quatre universitats 
catalanes (UB, UPF, UPC i UAB) van unificar els seus esforços en l’anomenada Comissió 
Interuniversitària de Formació (CIF) per tal de compartir els recursos destinats a dur a terme 
una programació d’alt nivell per al personal bibliotecari. Des de l’any 1999, les tasques 
d’aquesta Comissió han estat integrades al Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya.   

 Identifiqueu els punts forts i els punts febles de la política de formació dels SdB. 

Punts forts: 

— Interès del personal del SdB en la seva formació continuada. 

— Existència d’un Pla general de formació. 

Punts febles: 

— L’assistència a cursos, congressos i jornades no incloses dins el Pla general de formació 
topa amb més dificultats. 

— L’oferta de cursos no cobreix la demanda. 

3.1.3. Implicació, satisfacció i motivació del personal 

Per analitzar aquest apartat es va realitzar una enquesta de satisfacció del personal de les 
biblioteques, que s’adjunta com a document (annex 4) . 

 Analitzeu i valoreu: 

 L'existència o no de reunions periòdiques de responsables de biblioteques: 

Tal com ja s’ha comentat a l’apartat 2.1, periòdicament el director del SdB convoca reunions 
amb la subdirectora, els responsables de les diferents biblioteques i el de la UTP. 
D'aquestes reunions se'n fan actes que es fan arribar a les diferents biblioteques i a la UTP 
per correu electrònic. A la vegada, els diferents responsables les difonen entre tot el 
personal mitjançant el correu electrònic, còpia al taulell d'anuncis o fent circular una còpia 
impresa entre tot el personal. 

A fi de determinar els objectius anuals i el seu assoliment, es realitzen reunions entre el 
director del SdB i els diferents responsables. Per aquest motiu  també es realitzen reunions 
amb els diferents administradors de centre. 

Els responsables de les diferents biblioteques també assisteixen a reunions periòdiques que 
els administradors de centre mantenen amb els diferents col·laboradors del seu àmbit. 

Així mateix es realitzen periòdicament reunions dels responsables tècnics de cada biblioteca 
amb el responsable de la Unitat Tècnica i de Projectes. De totes aquestes reunions també 
es fan actes, que es difonen. 

Cada biblioteca o els serveis centrals realitzen reunions periòdiques de seguiment, 
explicatives o consultives, amb el seu personal. La freqüència i les característiques 
d'aquestes depenen de l'estructura i les dimensions de cada biblioteca – serveis centrals.  
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Dins l'enquesta del PAS,  de les 99 respostes rebudes veiem el següent: 

 

 Sí Parcialment No NS/NC 

En el teu lloc de treball es fan reunions 
periòdiques? 

55% 32% 13% 0% 

 

 El funcionament dels mecanismes de comunicació interna 

Els mecanismes de comunicació interna abasten diferents nivells: 

— Entre els serveis centrals i les diferents biblioteques. 

— Entre les diferents biblioteques. 

— Dins les mateixes biblioteques/serveis centrals. 

A banda de les ja esmentades reunions a diferents nivells i la comunicació oral, els 
mecanismes de comunicació interna  més emprats són aquests: 

El correu electrònic, pel qual es fan arribar moltes comunicacions i sol·licituds a tot el 
personal.  

L’espai del servidor, on es poden trobar la majoria de documents relatius a circuits,  
procediments i tasques, dades estadístiques, etc. 

Intranet  “carpeta del bibliotecari” del SdB. 

Intranet ISO del SdB. 

Documentació escrita, que circula amb la llista del personal i que es retorna al responsable 
amb la signatura, la qual cosa assegura que ha estat llegida. 

Dins l'enquesta del PAS, de les 99 respostes rebudes veiem el següent:  

 

 Sí Parcialment No NS/NC 

La comunicació interna formal cobreix les 
teves necessitats d’informació? 

53% 32% 14% 1% 

Els canals de comunicació formals 
predominen sobre els informals? 

49% 22% 28% 1% 

 

Això ens permet concloure que la comunicació interna és molt bona i que els mecanismes 
formals estan  força establerts. La comunicació interna també va ser considerada com un 
punt fort en la relació que es demanava dels punts forts i febles de cada biblioteca/servei 
central. 
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 Les estratègies per conèixer el grau de satisfacció del personal i els seus resultats 

No existeixen estratègies definides per conèixer el grau de satisfacció. Els diferents 
responsables mantenen contactes amb el seu personal, bàsicament informals i 
interpersonals, per tal de conèixer el grau de satisfacció i d'implicació d'aquest i intentar 
afavorir la motivació i la implicació del personal. 

 Les estratègies de motivació–incentius del personal 

Malgrat que no existeixen estratègies de motivació–incentius definides, el nivell de 
comunicació i les relacions personals permeten mantenir un clima de participació i intercanvi 
de necessitat. Les úniques estratègies de motivació del personal possibles són les referents 
a manifestacions de la feina feta, i aquestes s’utilitzen poc a causa de la cultura 
predominant, més pròpia de la censura que de les lloances. Pel que fa als incentius no es 
disposa de possibilitats per dur-los a terme. 

A l'apartat de preguntes obertes de l'enquesta, quan es demanava allò que més satisfeia el 
personal en el seu lloc de treball, la motivació en la feina va ser un element mencionat. Per 
contra, la manca de promoció també es va anomenar com a motiu d'insatisfacció. 

 Valoreu el clima laboral 

En general hi ha un bon clima laboral. A l'apartat de preguntes obertes de l'enquesta, quan 
es demanava allò que més satisfeia el personal en el seu lloc de treball el segon aspecte 
més assenyalat va ser l'ambient de treball. 

 Existeix un sistema que permeti una participació activa del personal en la millora 
dels serveis? 

Es promou la participació activa de tot el personal com també les iniciatives personals que 
ajudin a millorar les feines. Aquestes es recullen en les reunions periòdiques que mantenen 
les biblioteques i la UTP, que ja han estat comentades amb anterioritat. 

Dins l'enquesta del PAS, de les 99 respostes rebudes veiem el següent: 

 

 Sí Parcialment No NS/NC 

La presa de decisions dels comandaments 
cerca majoritàriament el consens? 

38% 37% 17% 8% 

Participes en les decisions que afecten el teu 
lloc de treball? 

44% 43% 15% 0% 

 

3.2. Instal·lacions 

 Analitzeu i valoreu l’adequació de l’espai físic a les diferents tasques associades 
als diferents llocs de treball i de consulta. 

En algunes biblioteques les sales de lectura estan dividides en dues tipologies diferents: 
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— La destinada als professors i estudiants de 3r cicle (sales de recerca). 

— La destinada als estudiants de 1r i 2n cicles. 

En aquests casos els punts de lectura localitzats a les sales de recerca tenen un ús idoni ja 
que s’utilitzen com a punts de consulta del material bibliogràfic i la seva ocupació no és 
permanent. En canvi, les places de les sales de 1r i 2n cicles tenen un ús molt més elevat i 
durant algunes èpoques del curs, exàmens per exemple, són insuficients per satisfer tota la 
demanda ja que es fan servir fonamentalment com a sales d'estudi. Aquest fet s’agreuja en 
aquelles biblioteques ubicades en centres que no disposen d'alternatives per a aquest ús.  

Un altre grup de biblioteques presenta greus problemes d’infraestructura amb una adequació 
deficient dels espais,  ja que estan esperant  l'acabament de noves instal·lacions que han 
experimentat retards substancials en el calendari previst (Hemeroteca General, Ciències de 
la Comunicació i biblioteques de determinades unitats docents de Medicina). 

Un tercer grup considera que, en general, els espais físics són adequats o bé que els 
manquen fonamentalment infraestructures addicionals (per exemple, l’aire condicionat o la  
llum natural). 

Un altre problema que apareix és la manca d'espai habilitat com a magatzem, que permeti 
absorbir el creixement passiu constant dels fons bibliogràfics. Aquest material, a més, pot 
esdevenir obsolet amb una certa rapidesa en funció de l'àrea del coneixement de què es 
tracti. 

Finalment, una deficiència detectada en alguns centres està relacionada amb l'accés a les 
instal·lacions de la biblioteca pels usuaris amb minusvalideses a causa de les barreres 
arquitectòniques. 

 Valoreu la funcionalitat de les instal·lacions, tant dels punts de treball personal 
com dels punts de consulta d’usuaris. 

En termes generals, la funcionalitat dels espais es considera bona i el mobiliari també ajuda 
que les instal·lacions resultin adequades. En determinades biblioteques apareixen tipologies 
de consulta especials, a les quals s'adapta el mobiliari (taula especial per als mapes, cadires 
altes per treballar en alguns punts informatitzats, etc.). 

 Analitzeu i valoreu l’adequació dels mitjans tecnològics en cadascun dels punts de 
treball–servei. 

El nombre de punts informatizats s'ha incrementat notablement en els últims anys, tant 
d'accés a la xarxa de CD-ROM i a les bases de dades locals, com d'accés a Internet. També 
s'ha fet un esforç important per renovar l'equipament disponible i adaptar-lo a les exigències 
dels programes actuals. Tot i això, la demanda generada pels usuaris tendeix a desbordar 
l'oferta de noves prestacions, mentre que els pressupostos per a l'adquisició de material 
informàtic no s'incrementen en la mateixa proporció. 

Al campus de Bellaterra, el personal de biblioteca treballa connectat a la xarxa informàtica 
de la UAB i accedeix sense dificultat a tots els recursos. Tanmateix, a les biblioteques de les 
unitats docents hospitalàries i parcialment a la Biblioteca Universitària de Sabadell, hi ha 
problemes de difícil solució pel fet que les connexions informàtiques depenen de xarxes 
pròpies. 

En els darrers anys s'han adquirit aparells de vídeo i televisió, magnetoscopis, lectors–
reproductors de microformes i altres recursos tecnològics similars. Es detecta, però, una 
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pèrdua d’interès dels alumnes en relació amb aquest tipus de recursos, potser perquè els 
professors no els recomanen prou, la qual cosa podria ser objecte d'un replantejament 
d'aquests equipaments en el futur. 

Les biblioteques disposen de fotocopiadores a disposició dels usuaris en règim d'autoservei, 
però aquest servei es considera en general insuficient. També hi ha algunes biblioteques 
que disposen de fotocopiadores que s'utilitzen exclusivament per als encàrrecs dels 
professors. Les fotocopiadores d'autoservei que fan servir targetes amb codis han generat, 
en alguns casos, problemes en el control de les persones autoritzades, però en altres no. La 
gestió de la major part de les màquines fotocopiadores depèn d'empreses externes a la 
universitat.  

 Són adequats els recursos tecnològics del sistema d'informació? 

Per regla general, es compta amb els recursos tecnològics, generals i específics, suficients 
per poder satisfer les demandes dels usuaris, però caldria disposar d'una assignació 
pressupostària específica anual, per tal d'assegurar-ne la renovació continuada.  

El SdB disposa d’un servidor el qual, alhora que facilita el treball del personal bibliotecari, 
serveix com a eina de comunicació interna. Algunes biblioteques disposen també d’un 
servidor propi i han desenvolupat diferents intranets. 

 Com es detecten les necessitats de noves tecnologies? 

Hi ha una gran coincidència entre el professorat i l'alumnat en la necessitat de potenciar les 
infraestructures i els recursos informàtics, així com a promoure el seu ús entre tots els 
estaments universitaris.  

Els usuaris, però, no participen directament en la definició de les necessitats de noves 
tecnologies. Aquesta tasca depèn, més aviat, de la iniciativa del SdB, que s'informa de les 
novetats a través de la bibliografia professional, reunions i altres mitjans de comunicació. 

 Valoreu les bases de dades existents així com el seu mecanisme i disponibilitat 
d'accés. 

Les bases de dades existents es consideren adequades i suficients en el conjunt de la 
universitat. Tanmateix, s'experimenta una demanda creixent de recursos accessibles en 
xarxa, mentre que la consulta de les bases de dades locals presenta una certa tendència 
cap a l'estancament. De fet, els usuaris reclamen que s'incrementin els fons accessibles 
remotament (bases de dades, però també revistes electròniques). 

 Identifiqueu els punts forts i els punts febles de les instal·lacions del SdB. 

Punts forts: 

— Existència, en algunes biblioteques, d’espais diferenciats per cobrir les necessitats de 
diverses tipologies d’usuaris.  

— Punts de lectura suficients per als estudiants de 1r i 2n cicles en condicions lectives 
normals. 

— Adequació de les instal·lacions destinades al personal de la biblioteca. 

— Ús cada cop més estès de les xarxes de bases de dades en CD-ROM i dels recursos 
digitals. 
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— S’han millorat força les instal·lacions estructurals i tecnològiques destinades tant als 
usuaris com al personal de la biblioteca. 

— L'increment progressiu de les bases de dades en xarxa i d'altres recursos informàtics 
compartits. 

Punts febles: 

— Dificultats per oferir espais suficients a la Biblioteca de Ciències i d’Enginyeries. 

— Dificultats per oferir espais suficients a l’Hemeroteca General i a la Biblioteca de Ciències 
de la Comunicació. 

— Màquines fotocopiadores (empreses  externes) que només funcionen amb monedes.  

— Utilització de les biblioteques com a sales d’estudi. 

— Insuficients punts informàtics destinats a la consulta del recursos electrònics. 

— Manca de punts de lectura amb connexió a la xarxa per treballar amb ordinadors portàtils. 

— Dificultat per oferir horaris més dilatats en èpoques d’exàmens. 

— Sorolls externs a causa de l’estructura de les instal·lacions i manca de silenci dels usuaris 
propiciada per la massificació. 

— Accés parcial als usuaris amb minusvalideses. 

— Manca d’espai de dipòsit per encabir-hi els fons propis en algunes biblioteques. 

— Manca de ventilació i llum natural a les àrees de treball intern de la Biblioteca de Ciències 
de la Comunicació i a la sala de 1r i 2n cicles de la Biblioteca de Ciències i Enginyeries. 

— Manca d’aire condicionat: en algunes biblioteques de manera absoluta i en algunes, 
parcialment. 

— Dificultats informàtiques a les biblioteques de les unitats docents hospitalàries i a la 
Biblioteca Universitària de Sabadell. 

— Endarreriment del trasllat de l'Hemeroteca General i la Biblioteca de Ciències de la 
Comunicació a les noves instal·lacions. 

— Ràpida obsolescència i requeriments constants de manteniment del parc informàtic. 

3.3. Fons (taula 3) 

 Analitzeu i valoreu el procés de decisió sobre l'adquisició de fons: monografies, 
revistes, bases de dades. 

El reglament del SdB, a l'apartat del pressupost (resum que segueix a continuació), ja 
especifica com s'hauran de finançar els fons: 
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Article 33 

El finançament de les adquisicions dels fons bibliogràfics i documentals provindrà, 
fonamentalment, del pressupost de funcionament dels centres i departaments. A cada 
comissió, els centres, departaments, unitats departamentals, instituts, centres especials de 
recerca, serveis i centres d'estudis podran decidir assignar part dels seus recursos a fi 
d'incrementar el pressupost de funcionament de cada biblioteca.   

Article 34 

La UAB destinarà una partida del seu pressupost general a garantir la continuïtat de les 
subscripcions de publicacions periòdiques, en qualsevol suport, considerades d'interès 
prioritari. Així mateix, amb els fons dels pressupostos extraordinaris es podran destinar 
recursos econòmics i financers a l'adquisició de material bibliogràfic i documental per a les 
biblioteques reconegudes a l'article 3 d'aquest reglament.   

Article 37 

Per tal que sigui efectuat qualsevol pagament d'adquisicions bibliogràfiques i  documentals, 
cal que la despesa sigui adequadament codificada segons les normes comptables i que hi 
sigui assignat un número d'identificació pel SdB.   

Article 38 

La Direcció del Servei de Biblioteques, amb caràcter anual, elaborarà un informe sobre la 
despesa en fons bibliogràfics i documentals efectuada per la UAB, que trametrà a la 
comissió delegada de la Junta de Govern responsable de la política  bibliotecària i que farà 
públic a través de la memòria anual del Servei.   

Article 39 

Pel seu caràcter especial, l'Hemeroteca General  i la Cartoteca General de la UAB rebran 
dels pressupostos generals una partida per al finançament de les adquisicions 
bibliogràfiques i documentals i la seva conservació, complementària de les destinades pels 
departaments i centres que hi són adscrits.   

Article 40 

La comissió delegada de la Junta de Govern responsable de la política bibliotecària vetllarà 
perquè el pressupost global destinat a adquisicions bibliogràfiques i documentals no sigui 
inferior als percentatges estàndards nacionals i internacionals que fan referència a aquesta 
qüestió. Així mateix, vigilarà l'acompliment d'aquest model pressupostari de tal manera que 
totes les biblioteques de la UAB disposin dels recursos necessaris tant bibliogràfics com 
d'infraestructura i d'equipament. 

 Per assegurar la qualitat intrínseca i la pertinència dels fons 

El procés de decisió d'adquisició de fons documental es realitza fonamentalment i de forma 
majoritària des dels departaments que el financen. Aquests departaments, però, també les 
facultats i escoles, amb els diners que els dóna la Universitat, decideixen quin tipus de fons 
s'han d'adquirir tant pel que fa a docència com a recerca (cal tenir en compte que algunes 
vegades hi ha pressupostos que ja porten assignada una finalitat específica), tant pel que fa 
a monografies, revistes, com a bases de dades. La pertinència estarà en funció d'aquests 
criteris i de la implicació dels responsables docents en l'obtenció d'un fons de qualitat. 
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 La inclusió dels fons recomanats en els programes docents dels diferents cicles i 
ensenyaments  

Les biblioteques tenen poca capacitat decisòria en la compra, en general, i també en relació 
proporcional amb els pressupostos de què disposen. Les biblioteques intenten garantir, per 
mitjans molt diferents, que la bibliografia recomanada als programes docents estigui a 
disposició de tots els usuaris. Aquelles que tenen un pressupost que possibilita la compra de 
material bibliogràfic així ho fan; les que tenen uns recursos que ho impedeixen, passen tota 
la informació sobre novetats existents i desiderates als responsables per tal que la major 
part dels fons recomanats de tots els cicles estiguin a l'abast dels usuaris. Cal destacar, 
però, que a algunes biblioteques se'ls fa força difícil aconseguir les bibliografies 
recomanades als tres cicles, així com les noves incorporacions a bibliografies ja donades. 
Això, en alguns casos, pot endarrerir l'obtenció dels fons que les biblioteques, com ja s’ha 
dit, procuren assegurar. 

Pel que fa a les subscripcions a revistes i bases de dades ja s’ha comentat anteriorment que 
la decisió parteix del mateix departament interessat, el qual pot destinar un percentatge del 
seu pressupost per a certes subscripcions, o pot demanar que s'integri dins el pressupost 
que la UAB té destinat per a tal fi. 

 La inclusió de fons més significatius per a les línies de recerca registrades 

La recerca està estretament vinculada als departaments i als projectes que aquests 
desenvolupin, per tant, els fons de recerca de les biblioteques estan íntimament relacionats 
a aquestes necessitats. Els projectes reben un finançament que no necessàriament o 
exclusivament s'adjudicarà a la compra de fons. 

 L'estalvi de duplicitats innecessàries 

Totes les biblioteques, tant les que tenen la figura del gestor de Col·lecció com les que tenen 
un cap per dur a terme aquesta tasca, tenen molt present contraposar l'adequació i el 
manteniment del fons amb els pressupostos de què disposen. Això,  juntament amb la 
consulta del catàleg en línia, possibilita l'obtenció del nombre de documents adients segons 
cada necessitat, prescindint de l'estricta localització física dels ítems. Generalment no es 
dupliquen exemplars, llevat de bibliografia molt bàsica o per indicació del professorat, el qual 
ja ha estat prèviament advertit que ho ha de sol·licitar si ho creu necessari. 

 L'adequada política de compra: menor cost d'adquisició, menys temps entre la 
demanda dels fons i la seva disponibilitat 

Les prioritats de la política de compra són aquestes: menor cost d'adquisició i reducció de 
temps entre la demanda dels documents i la seva disponibilitat. Des dels inicis dels anys 90 
les biblioteques van establir pactes comercials amb distribuïdors nacionals i estrangers per 
tal d'aconseguir agilitar la tramesa, uns preus més ajustats i en alguns casos també valors 
afegits com la catalogació. El Servei de Biblioteques ha establert una sèrie de terminis per 
garantir la màxima eficàcia en aquests processos: 5 dies de mitjana des que arriba una 
comanda fins que es lliura al proveïdor; 35 o 55 dies de mitjana de lliurament a la biblioteca 
per part del proveïdor segons si aquest és nacional o estranger, i 10 dies de mitjana per 
processar i posar a disposició de l'usuari els documents que han arribat. Això implicarà un 
seguiment continu dels proveïdors i dels processos interns. 

 A partir de les dades recollides a la taula 3, valoreu el següent: 
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 Si apareixen desigualtats significatives entre àrees /centres 

Com ja hem dit anteriorment, la selecció dels fons recau directament en el professorat, per 
tant, segons siguin els seus interessos, projectes d'investigació, implicació en els projectes 
de les biblioteques on estan adscrits, polítiques de departaments i/o facultats davant les 
necessitats reals de les biblioteques, tant pel que fa a docència com a investigació, 
localitzarem la quantitat i qualitat dels fons. Les biblioteques més especialitzades tenen més 
facilitat per garantir que els seus fons siguin més homogenis i actualitzats; per contra, les 
biblioteques de caire més general presenten buits importants segons les àrees i els diversos 
graus d'obsolescència, atenent el que s’explicava anteriorment. Per això la biblioteca sempre 
procura garantir que el fons de docència estigui correctament cobert. 

 Com es valora el ritme d'adquisicions del darrer quinquenni 

Al llarg del quinquenni el ritme d'adquisicions presenta oscil·lacions i la valoració s'ha de fer 
a partir de l'anàlisi de si es tracta de monografies o revistes; si es tracta  de compra, donatiu 
o intercanvi. 

Pel que fa a les monografies procedents de compra,  hem de dir que la davallada ha estat 
general i molt important. La supressió de pressupostos extraordinaris per a fons bibliogràfics 
des de l'any 1996; la reducció o contenció dels pressupostos de les facultats i departaments 
i increment en altres despeses (per exemple equipament informàtic); la disminució de 
recursos públics destinats a la recerca, es poden considerar motius per explicar el fet. En 
canvi, l'obtenció de recursos per donatius i intercanvi s'ha mantingut bastant estable, fins i 
tot en alguns casos es pot haver incrementat, fruit d'una política d’algunes biblioteques per 
incentivar-ne l'obtenció.  

Pel que fa a les publicacions periòdiques, el ritme d'adquisicions procedents de compra 
s'incrementa moderadament durant aquest període, encara que s'haurien de considerar 
aquelles subscripcions que es donen de baixa; de la mateixa manera en les monografies 
s'ha incrementat l'arribada per donatiu o intercanvi. La tendència és mantenir vigents les 
revistes ja subscrites que tenen un alt cost, tant per les facultats com per la universitat, 
malgrat l'alt increment del cost que han experimentat. 

 Si es coneix el nombre de demandes insatisfetes per tipologia del document  

Aquelles biblioteques que disposen de pressupostos per a l'obtenció de la bibliografia 
recomanada no poden assolir la totalitat de l'adquisició que és necessària, tant pel que fa al 
seu conjunt com al nombre d'exemplars.  

El sistema utilitzat per dur a terme les adquisicions bibliogràfiques ens impedeix poder 
conèixer les demandes insatisfetes per tipologia del document, exceptuant-ne les 
bibliografies recomanades. Només arriben a les biblioteques les comandes que han estat 
acceptades des dels departaments per realitzar la despesa. Ja hem dit que quan les 
biblioteques reben desiderates, o bé les assumeixen o bé les traslladen al departament 
adequat i informen d'aquest tràmit a l'usuari. Una altra qüestió és que també vigilen que els 
suggeriments bibliogràfics, que els han arribat directament, tinguin efectivament una 
resposta adient. 

 Si poden explicitar-se les mancances principals 

Les mancances en general són el resultat que el procés de decisió sobre l'adquisició de fons 
pel que fa a les monografies, revistes i bases de dades, sobretot per al 2n  i 3r  cicles, recau 
en les facultats, departaments i grups de recerca, que són els que fan les propostes i 
disposen dels recursos econòmics. Notem que la majoria de biblioteques procuren vigilar les 
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bibliografies de 1r cicle, o les bibliografies més bàsiques, per tal d'assegurar-ne la compra. 
En canvi, les mancances pel que fa a l'especialització va paral·lela a l'interès, compromís i 
vinculació que el professorat mantingui amb les biblioteques. 

 De la mateixa taula 3 valoreu l'adequació de polítiques o d'objectius específics 
d'adquisició de fons en relació amb: 

 Noves titulacions 

Generalment les noves titulacions aporten injeccions més o menys substancioses, segons 
els casos, per a la compra de monografies i la subscripció de publicacions periòdiques. Hi ha 
biblioteques, també en la mesura de les seves possibilitats, que ajuden econòmicament per 
iniciar la creació de la col·lecció. 

 Grups consolidats de recerca 

També podríem confirmar el que hem dit anteriorment, concretant que la majoria de grups 
de recerca, quan reben les dotacions pertinents, també reben uns indicadors dins dels quals 
normalment hi ha apartats per a compra de bibliografia. Les biblioteques en aquest àmbit no 
hi tenen cap implicació pel que fa a adjudicar-hi pressupostos. Generalment no està ben 
definida la continuïtat del fons un cop ha acabat el temps previsible per a una investigació. 

 Col·leccions especials 

Des de fa temps les biblioteques inclouen als seus fons diferents suports, molts dels quals 
formen col·leccions especials, com per exemple les mediateques; per tant, les despeses per 
a monografies i subscripcions a revistes s'han de compartir amb aquests tipus de materials, 
alguns d’un cost força elevat i que impliquen una despesa inicial prou important, així com 
previsió de manteniment. 

 Valoreu per àrees–centres: 

 El volum de monografies per estudiant 

700.473 monografies per 36.753 alumnes representen 19,05 monografies per alumne. 

El darrer quinquenni l'increment de monografies obtingudes per a compra, intercanvi i 
donatiu és de 160.299. 

El conjunt de biblioteques de la UAB disposava l’any 1997 de 14,62 monografies per usuari 
segons l’informe sobre les adquisicions de monografies per a les biblioteques de la UAB que 
va fer la Direcció del SdB. 

El document de treball Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) recomana tenir un 
increment anual d’un volum per alumne i deu volums per professor/docent/investigador 
(PDI). L’increment de monografies l’any 1998 fou de 24.747 que, en relació amb l’alumnat, 
representa 0,67 monografies per alumne. Si hi afegim el PDI aquesta xifra baixa a 0,38 
monografies. 

 El volum de revistes vives per professor 

12.894 revistes vives per 2.795 professors representen 4,64 revistes per professor. 
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El document de treball Normas y directrices para bibliotecas universitarias y científicas de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) recomana tenir un títol de 
publicació periòdica per cada tres usuaris. 

La suma d'usuaris potencials seria de 32.487 els quals tenen un total de 12.894 revistes 
vives per consultar, que representen  2,51 revistes per usuari. 

 La qualitat i adequació dels fons disponibles en relació amb programes docents, 
línies de recerca i altres serveis especials del SdB. 

Aquesta qüestió ja ha estat contestada anteriorment.  

3.4. Els ingressos  

El recursos de les biblioteques de la UAB provenen dels fons següents: 

a) Pressupost general de la universitat: personal, funcionament, neteja, fluids, seguretat, 
manteniment, inversions, revistes centralitzades. 

b) Pressupostos dels diferents centres de cost de la universitat: facultats, departaments, 
bàsicament dedicats a les compres bibliogràfiques. 

c) Ajuts externs: CICYT, DGR, DGXIII, etc., dedicats fonamentalment a projectes. 

d) Ingressos per l’aplicació de tarifes de serveis: bàsicament tarifes de préstec 
interbibliotecari. 

Els recursos (ultra les inversions) es dediquen fonamentalment (Memòria del SdB 1998) a 
despeses de personal (597 milions) i despeses bibliogràfiques (355 milions). 

Els recursos de personal en els darrers anys creixen només de manera vegetativa (IPC, 
reclassificacions, triennis) ja que la plantilla de biblioteques està pràcticament congelada. 

Pel que fa als recursos destinats a les adquisicions bibliogràfiques, s’ha produït una 
important davallada en els recursos destinats a les compres de monografies (hem passat de 
comprar 24.000 a 9.000 monografies l’any). Quant a les publicacions periòdiques, sèries i 
bases de dades (la despesa està centralitzada en un 75%) s’ha produït un increment anual 
molt significatiu en el pressupost general de la universitat (actualment la despesa 
pressupostada és de 200 milions), cosa que ha permès mantenir el gruix de les revistes 
subscrites. 

Les possibilitats d’obtenció de recursos externs es limiten a: 

a) Recursos obtinguts de convocatòries de recerca (fonamentalment de la Unió Europea, 
Direcció General XIII, de la Comissió Interministerial de Ciències i Tecnologia i de la 
Direcció General de Recerca de la Generalitat). 

L’abast dels recursos obtinguts d’aquestes convocatòries és molt limitat per dos 
motius: 1) les biblioteques com a serveis universitaris no encaixen bé en un tipus de 
convocatòries orientades a potenciar la investigació científica i els equipaments 
tecnològics per a la recerca; 2) habitualment no s’entenen els fons bibliogràfics i 
documentals com a part de la infraestructura científica i, per tant, no s’inclouen en les 
convocatòries competitives. 



 54

b) Recursos obtinguts de donacions (fund-raising) externes. Les donacions monetàries 
són pràcticament inexistents. El fet que les biblioteques de la UAB  formin part d’una 
administració pública i els pocs incentius fiscals actualment recollits a la llei, limiten 
dràsticament aquesta font de recursos externs. 

Són molt importants, però –i cal destacar-les i potenciar-les–, les donacions, de 
particulars i institucions, de fons bibliogràfics (l’any 98 reberen 11.000 llibres i 5.000 
sèries i publicacions periòdiques). 

c) Els recursos obtinguts per l’aplicació de taxes i tarifes públiques.  Bàsicament es 
limiten als recursos pel préstec interbibliotecari. Encara que no és una xifra 
menyspreable és difícil pensar que, en qualsevol cas, puguin cobrir els costos. 

3.4.1. Política de tarifes 

 Expliciteu els serveis que estan subjectes a tarifes i el seu import. 

La majoria dels serveis que ofereix el SdB són gratuïts. En el cas d'aquells serveis que estan 
subjectes a tarifes,  aquestes han estat aprovades pel Consell Social  de la UAB. 

La relació de serveis subjectes a tarifes així com els seus preus es poden trobar a l’adreça 
següent: http://www.bib.uab.es/tarifes.htm   (annex 7) 

 Assenyaleu el seu possible caràcter polític. 

Les tarifes tenen un caràcter polític. 

Les tarifes no cobreixen tots els costos.  Únicament  tracten de recuperar els costos directes 
que generen els serveis, deixant de banda costos de personal i costos indirectes.  El fet que 
la UAB pertanyi al CBUC  també condiciona la fixació de les tarifes ja que s'apliquen les que 
acorden els membres d'aquests col·lectius.  

 Valoreu el volum total d’ingressos propis pels diferents serveis. 

Tal com recull la informació de la taula 4, el volum d'ingressos procedents de la prestació 
dels diferents serveis ha crescut de manera considerable al llarg del quinquenni. S'ha passat 
d’1.613.850 pessetes l'any 1994, a 5.604.319 pessetes l'any 1998. Aquests ingressos 
procedeixen bàsicament del servei d'obtenció de documents que es gestiona des de la 
Unitat Tècnica i de Projectes el qual ha tingut un increment molt important en aquests anys. 
Pel que fa als ingressos propis de les diferents biblioteques, la seva procedència principal 
són les impressions de microformes i les cerques en bases de dades. 

Els ingressos que s'obtenen reverteixen en el SdB tot i que, com ja s’ha dit anteriorment, 
aquests ingressos representen només una part de les despeses generades. 

 Com perceben els usuaris aquestes tarifes? 

En les enquestes de satisfacció fetes als usuaris hi havia una pregunta sobre la valoració del 
servei de fotocòpies, però no sobre les tarifes i, per tant, no es pot tenir una valoració de la 
percepció que en tenen els usuaris. 
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3.4.2. Ingressos i despeses  

La política d’inversions de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de biblioteques 
ha estat molt important. Només en el quinquenni 1994–1998, les inversions en obra civil ha 
estat de 1.300 milions de pessetes. Les inversions que, fonamentalment, han estat 
finançades pels plans d’inversions plurianuals de la Generalitat de Catalunya han permès: 

— Ampliar i renovar els espais bibliotecaris (hem passat de 18.746 m2  a 25.643 m2 l’any 
1998). 

— Equipar els nous espais bibliotecaris i també els renovats (equipament mobiliari, de xarxa, 
informàtic, audiovisual, etc.). 

Les inversions també han estat significatives pel que fa a l’equipament (maquinari i 
programari) informàtic centralitzat: programa informàtic de biblioteques, bases de dades, 
revistes electròniques, etc. Aquestes inversions han estat finançades, en bona part, amb 
recursos externs de programes de recerca (CICYT, DGR, Comunitats Europees). 

Les inversions han estat orientades correctament cap a la renovació i l’ampliació dels espais 
físics i cap a la incorporació a les biblioteques de la UAB de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (a tall d’exemple podem esmentar que el catàleg de les 
biblioteques de la universitat va ser el primer catàleg d’una biblioteca universitària espanyola 
accessible –l’any 1991– per Internet, o que va ser la primera biblioteca espanyola que va 
disposar de revistes en suport electrònic (projecte Decomate). 

S’ha procurat sempre contractar les inversions a preus molt ajustats, al preu de mercat (tant 
l’obra civil com els equipaments i les dotacions informàtiques) i que, en general, les 
inversions es rendibilitzin al màxim. 
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4.1. Grau de satisfacció dels usuaris 

 Expliciteu els mecanismes i les estratègies de què disposa el SdB per conèixer les 
expectatives i necessitats que perceben els seus usuaris, el nivell d’ús i el grau de 
satisfacció amb els serveis rebuts. 

Els mecanismes més utilitzats per conèixer les expectatives, necessitats i opinions dels 
usuaris són els següents: 

— Enquestes periòdiques adreçades als usuaris: l’objectiu és fer un sondeig sobre les 
seves necessitats reals i el seu grau de satisfacció vers els serveis oferts. La freqüència de 
la realització de les enquestes és de cada dos anys com a mínim. Tant el tipus d'enquesta 
com l'elecció de la mida de la mostra i el mètode de mostreig estan destinats a obtenir unes 
estimacions fiables. Un cop analitzats els resultats obtinguts es defineixen les accions de 
millora que s’han de desenvolupar. 

— Fulls de suggeriments i/o queixes: l'usuari pot manifestar una opinió, una queixa o fer 
un suggeriment o comentari referent a algun servei, recurs o prestació de la biblioteca. Tot i 
que la formulació de queixes o suggeriments es pot fer per mitjans com el telèfon, el correu 
electrònic, carta, fax, etc., es disposa d’un sistema normalitzat de recepció: el full de 
suggeriments i/o queixes, que és a l’abast de tots els interessats. El ventall de casuístiques 
reflectides en aquests fulls, en alguns casos, poden suplir els períodes en els quals no es 
desenvolupen campanyes d’enquestes. Tots els fulls rebuts es contesten per escrit i 
s’analitzen a la Comissió d’Usuaris de les biblioteques i al Comitè de Qualitat. 

— Fulls de suggeriments per a la compra de bibliografia: accessibles des dels diferents  
taulells de les biblioteques, permeten el coneixement directe sobre possibles mancances 
documentals que les biblioteques intenten cobrir dins les seves possibilitats. 

— L’atenció in situ als usuaris: permet un diàleg directe amb les biblioteques. En la 
majoria de casos es recullen queixes o suggeriments de caràcter puntual sobre els serveis 
que, si és possible, s’intenten resoldre al moment o bé es dirigeixen cap als responsables 
pertinents. Pot ser una fórmula no gaire ortodoxa però genera un mecanisme recíproc de 
comunicació/resposta. Les informacions i/o opinions recollides es comenten i s’avaluen en 
les diferents reunions de treball que es realitzen. 

— Avaluació de les titulacions universitàries dels centres: des de l’any 1997 s’estan 
duent a terme aquestes avaluacions i en la majoria queda recollida l’opinió dels comitès 
avaluadors sobre les respectives biblioteques. 

— Enquesta especial per a l’avaluació de la satisfacció dels usuaris del SdB: durant el 
període previ de redacció d’aquest autoestudi s’ha elaborat una enquesta de satisfacció dels 
usuaris del SdB de la UAB, que trobareu com a document annex 3.  

 

 

4. RESULTATS 
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 Com es valora la qualitat i la pertinència d’aquests mecanismes a fi d’obtenir una 
informació adequada per millorar els serveis oferts? 

La valoració que es fa d’aquests mecanismes és que són adequats i suficients per obtenir 
informació que  permeti prendre decisions de millora dels serveis oferts de manera puntual i  
directa o en forma d’objectius a termini curt, mitjà o llarg. 

 Quin tipus d’evidència avala el nivell de satisfacció dels usuaris (professors i 
alumnes) en relació amb: 

 Satisfacció general amb la prestació de servei del SdB. 

 Ús i satisfacció dels fons bibliogràfics. 

 Ús i satisfacció dels diferents serveis oferts. 

 Ús i satisfacció amb la informació sobre els SdB. 

 Ús i satisfacció amb les activitats de formació desenvolupades. 

 Ús i satisfacció amb les instal·lacions i els equipaments. 

 

En primer lloc, cal precisar de nou que els usuaris de les biblioteques de la UAB no 
componen un conjunt homogeni sinó al contrari;  hi podem distingir, com a mínim: 

a) Professors i investigadors. Caldria distingir entre sèniors i júniors (doctorands i 
postdoctorands joves);  entre el professorat dels àmbits de les humanitats, de les ciències 
socials i el de les ciències pures i experimentals; i entre el professorat més abocat a la 
investigació i el més dedicat a la docència i d’ambdues tipologies segons la seva 
dedicació professional sigui més o menys exclusivament universitària. 

b) Alumnes. Segons els cicles acadèmics: primer, segon o tercer cicles i, clarament, segons 
el nivell d’experimentalitat de les disciplines que estudien i el nivell d’ús de manuals i 
apunts. 

c) Tècnics i professionals al servei de la universitat i usuaris externs. En aquest grup 
entrarien els professors i estudiants d’instituts i escoles adscrites, instituts d’investigació 
situats al campus, professors i doctorands d’altres universitats (fonamentalment del 
CBUC), etc. 

Malgrat el que s’ha esmentat, l’estudi de satisfacció d’usuaris s’ha limitat, per raons 
purament operatives, a professors i estudiants propis de la UAB (s’han analitzat 
separadament els alumnes de 1r i 2n cicles i els de 3r cicle). 

Resum de les respostes al qüestionari 

Aquest és l'anàlisi dels resultats de les enquestes del conjunt de les biblioteques de la UAB. 
A l'Hemeroteca, per la seva singularitat, es va realitzar una enquesta específica. Els 
resultats d’aquesta enquesta es recullen a l’annex 3 i el seu anàlisi es pot consultar en 
l’informe d’autoavaluació de l’Hemeroteca. Cal dir que  no s'observen diferències entre els 
resultats de les enquestes del conjunt de les biblioteques i els de l'Hemeroteca i que les 
tendències són les mateixes.  
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L'anàlisi dels resultats de cada biblioteca per separat també cal consultar-los en els informes 
respectius. La recollida de les enquestes ha estat possible amb la col·laboració de l'alumna 
en pràctiques Sílvia Amblàs i l'explotació de les dades l’ ha realitzat el professor Joan Miquel 
Verd. Amb les matrius d'aquestes dades podrem continuar aprofundint en els resultats. 

A banda del procediment de selecció i mostra que són recollides en l'annex 3 cal prendre en 
consideració una sèrie de factors:  

Llevat dels alumnes de 3r cicle i de l'Hemeroteca, en el cas de professors i alumnes de 1r i 
2n cicle l'enquesta no s'ha realitzat sobre usuaris reals sinó sobre usuaris potencials, el que 
ha suposat, en el cas dels alumnes de 1r i 2n cicle, que un percentatge considerable utilitzés 
amb poca freqüència les biblioteques i per tant tinguessin un menor coneixement dels 
serveis ofertats. 

 

FREQÜÈNCIA D’  ÚS PROFESSORS TERCER CICLE ALUMNES 

3 a 5 cops per setmana 8,8% 34,4% 18,2%

1 o 2 cops per setmana 35,6% 37,4% 35,7%

2 o 3 cops al mes 34,4% 15,3% 22,8%

1 cop al mes 13,1% 3,1% 6,4%

Menys d’un cop al mes 8,1% 9,9% 6,1%

Només abans dels exàmens  10,8%

 

En el col·lectiu de professors cal destacar  que un 73,3 % dels enquestats manifesta utilitzar 
els serveis i recursos de les biblioteques des de l'ordinador del despatx i/o domicili. Entre els 
alumnes de tercer cicle un 50% dels enquestats manifesten utilitzar també aquesta via. 

A continuació es fa la valoració dels resultats obtinguts per tipologia d’usuari, 
independentment del ús que faci de la biblioteca. 

Professors 

Cal destacar que gairebé la totalitat del professorat coneix el catàleg de les biblioteques 
(98%), el catàleg del CBUC (90,7%), el servei de préstec i el servei de fotocòpies. Un 55,2% 
coneix el servei d’informació bibliogràfica, un 77% coneix la xarxa de bases de dades en 
CD-ROM i un 80% coneix l’existència de revistes científiques en format electrònic. En canvi, 
un 55,8% no coneix l’existència de cursos de formació especialitzats impartits per les 
biblioteques i un 53% no coneix el butlletí que publica el SdB.  

Els serveis més utilitzats són la consulta del catàleg (95,4%), el servei de préstec (92,6%), el 
servei de fotocòpies (89,5%) i la web del servei de biblioteques (80,1%). Els serveis més 
valorats són el préstec, la consulta del catàleg i la web del SdB; els pitjors valorats són el 
servei de préstec interbibliotecari, el servei de fotocòpies i el servei d’adquisicions de llibres. 
Pel que fa a aquests darrers, els qualifiquen com a dolents només en el 12,2%, el 10,2% i el 
12,5% dels usuaris professors, respectivament.  
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Tots els serveis (excepte adquisicions de llibres amb 2,87, adequació dels llibres i revistes 
amb 2,53 i 2,76) queden per sobre de 3 en una escala de satisfacció entre 1 i 5. 

Valoració global de les biblioteques: 3,46 sobre 5. 

Valoració global del tracte del personal de la biblioteca: 4,05 sobre 5. 

Alumnes de 3r cicle 

El nivell de coneixement dels serveis, prestacions i activitats de les biblioteques que tenen 
els alumnes de 3r cicle és significativament inferior al dels professors: per exemple, el 69,2% 
coneix el catàleg del CBUC, el 61,3% coneix el servei de préstec interbibliotecari, el 56,9% 
coneix el servei d’informació bibliogràfica, el 60,8% coneix les revistes científiques en format 
electrònic i el 67,2% coneix la web del Servei de Biblioteques. En canvi, el 69,2 % no coneix 
els cursos de formació especialitzada que imparteixen les biblioteques. 

L’usuari de 3r cicle està particularment descontent del servei de préstec interbibliotecari 
(2,71 sobre 5), del servei de fotocòpies (2,89 sobre 5) i de la disponibilitat de llibres adequats 
a les seves necessitats (2,9 sobre 5). 

Valoració global de les biblioteques: 3,64 sobre 5. 

Valoració global del tracte del personal de la biblioteca:  4,05 sobre 5. 

Alumnes de 1r i 2n cicles 

El nivell de desconeixement dels serveis, prestacions i activitats de les biblioteques és 
encara més alt: tot i que el  81,7% coneix el catàleg de les biblioteques, el  58,1% coneix el 
servei d’informació bibliogràfica, la web del servei de biblioteques la coneix un  57,7% dels 
usuaris alumnes i el 53,5% coneix els cursos bàsics que fan les biblioteques,  el 53,9% no 
coneix el catàleg de CBUC, el 76% desconeix la possibilitat de fer desiderates de nous 
llibres, i el 88,4% no té coneixement dels cursos especialitzats que s'hi realitzen. 

Això planteja una situació en la qual un percentatge molt alt dels alumnes de 1r i 2n cicles 
utilitza només allò que es podria anomenar els serveis bàsics de les biblioteques: sala  i 
fotocòpies. Molt sovint aquest ús tan restringit de les biblioteques ha estat atribuït al tipus 
d’ensenyament que s’imparteix a la universitat (classes magistrals i apunts) però el 
desconeixement dels serveis que s’ofereixen també es pot atribuir a dèficits de comunicació 
que són responsabilitat de les biblioteques (en termes empresarials es diria que falla el 
màrqueting). 

Allò que els alumnes valoren més negativament és el servei de fotocòpies (2,28 sobre 5), el 
nombre de llibres en préstec (2,91 sobre 5), la disponibilitat de llibres i revistes adequats a 
les seves necessitats (2,78 i 2,92 sobre 5) –és significatiu perquè contrasta amb l’opinió dels 
professors i doctorants– i l’estat de conservació dels documents (2,78 sobre 5). 

D'altra banda, hi ha un percentatge prou significatiu, un 44%, que no considera gaire 
satisfactori l’horari de les biblioteques, un 37% que no considera prou correcta la 
disponibilitat de punts de lectura i un 42% que considera dolent o regular l’equipament 
informàtic i audiovisual. 

Valoració global de les biblioteques: 3,19 sobre 5. 

Valoració global del tracte del personal de la biblioteca:  3,16 sobre 5. 
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 Amb els resultats d'aquestes dades sobre ús i satisfacció dels usuaris quina 
valoració fa el Comitè Intern? 

La valoració que fa el Comitè Intern és que en general el nivell de satisfacció és correcte /bo  
i en molt casos amb tendència cap a  la  clara consideració  de bons serveis.   

Destaca la bona valoració que es dóna a l'atenció i el tracte del personal i a les valoracions 
generals de les diferents biblioteques.   

És remarcable, tal com ha recollit l'anàlisi, el desconeixement de l'existència de determinats 
serveis i el poc ús per part d'alguns col·lectius. 

S'observen diferències entre els 3 tipus d'usuaris analitzats conseqüència de la seva pròpia 
naturalesa i de les seves necessitats. Es constata, en general, tal com s'ha recollit en 
l'anàlisi dels resultats que, els professors i els alumnes de 3r cicle  coneixen,  i sobre tot 
utilitzen i valoren més positivament tots els aspectes enquestats. 

No s'observen diferències considerables entre els nivells de coneixement, ús i valoracions 
dels usuaris de les diferents biblioteques (amb les petites diferències lògiques segons les 
dimensions de les biblioteques, els seus fons i la seva antiguitat) i per contra el que si es 
perpetua és la diferència entre les tipologies d'usuaris. 

 

 Quin tipus d'accions es consideren més urgents a fi de millorar de manera 
immediata els punts febles? 

Les accions que cal emprendre per millorar els punts febles ja estan recollits en les 
propostes de millora i se centren en: 

- Establir mecanismes pressupostaris per incrementar la despesa bibliogràfica 

- Articular mecanismes de difusió directa dels serveis que ofereix el SdB per tal 
d'augmentar el seu coneixement i ús. 

- Augmentar la difusió de les activitats de les comissions d'usuaris de les biblioteques 

- Contemplar en els futurs plans d'inversions els recursos necessaris d'infraestructura i 
equipament del SdB per tal de poder garantir la seva renovació, manteniment i 
ampliació. 

- Obertura de la nova biblioteca de la Plaça Cívica per tal d'incrementar els punts de 
lectura. 

- Mantenir contactes amb les empreses concessionàries i l'Àrea de Logística i de 
Manteniment, perquè es duguin a terme millores en la prestació del servei de fotocòpies. 
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4.2. Eficàcia en la prestació de serveis 

4.2.1. Estàndards      

 Especifiqueu si per a tots, o per a alguns serveis, s'han determinat estàndards de 
qualitat.  Indiqueu-ne quins i el perquè. 

Tal com ha quedat indicat a l'apartat 2.2 sobre processos, s'han elaborat 13 indicadors que 
mesuren el grau d'assoliment dins del serveis de biblioteques i que són imprescindibles per 
mantenir la qualitat. La relació del indicadors vigents actualment és la que segueix: 

 

INDICADOR PROCÉS A CONTROLAR FREQÜÈNCIA 
DE CONTROL 

Temps de tramitació Tramitació de la comanda Trimestral 
Temps d'arribada dels documents Proveïdors estrangers Trimestral 
Temps d'arribada dels documents Proveïdors espanyols Trimestral 
Temps  Processament tècnic de 

documents comprats 
Trimestral 

Temps de recepció Comandes sol·licitades per la 
UAB a biblioteques externes 

Trimestral 

Temps de devolució Documents prestats a la UAB 
per biblioteques externes 

Trimestral 

Temps de tramesa 
 

Tramitació de comandes de 
biblioteques externes 
sol·licitades a la UAB 

Trimestral 

Temps de devolució Documents de la UAB prestats 
a biblioteques externes 

Trimestral 

Mitjana percentual de documents 
no trobats en relació amb els 
consultats 

Localització de documents Trimestral 

Percentatge de documents perduts 
en relació amb la consulta i el 
préstec 

Inventari Cada 3 anys 
           

Temps d'arribada del document 
enquadernat 

Enquadernació Semestral 

Percentatge de documents 
retornats fora de termini respecte 
del total de prestats 

Devolucions de préstec Mensual 

Percentatge de reserves de 
préstecs no satisfetes, perquè el 
document s’ha retornat fora de 
termini, respecte del total de 
reserves 

Reserves de documents 
prestats 

Mensual 
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 Valoreu la funcionalitat d'aquests estàndards així com el nivell d'acompliment en la 
prestació del servei. 

El nivell d’acompliment dels indicadors per les biblioteques és bo i sovint se situa en el 100% 
en casos com adquisicions o processament tècnic. Altres indicadors, més nous en relació 
amb aquests, preexistents al sistema ISO, han de disposar d'un rodatge per tal d'anar-los 
adaptant i detectar les desviacions per prendre les mesures correctores quan sigui 
necessari. 

 Assenyaleu les desviacions més significatives així com les seves possibles 
causes. 

Com ja s’ha dit, encara no s’han pogut avaluar plenament els funcionament de tots els 
indicadors. De moment no disposem de prou dades per poder determinar les desviacions 
més significatives.  

 

4.2.2. Objectius 

 Especifiqueu si per a tots o per a alguns dels serveis s'han determinat objectius. 
Indiqueu el tipus d'objectius establerts i el perquè. 

L'evolució cap a l'assegurament de la qualitat del SdB en el marc de la norma ISO 9002 fa 
que la metodologia per a la fixació i seguiment d'objectius hagi quedat establerta en un 
procediment general que resumim tot seguit:  

1. Els objectius generals del SdB els proposa el director del Servei en funció dels objectius 
estratègics de la UAB i de les indicacions del Vicerectorat d'Investigació i de la Gerència, 
tenint en compte l'avaluació dels objectius de l'any anterior, la identificació de problemes, les 
necessitats i possibilitats de canvi, els suggeriments dels caps de biblioteca i els recursos 
disponibles per al seu assoliment.  

 
2. El cap de la biblioteca proposa els objectius específics de cada biblioteca en funció de: 
 

 Els objectius generals del SdB. 
 Les particularitats pròpies de cada biblioteca. 
 Els recursos disponibles per al seu assoliment. 

 

Les reunions que el cap de la biblioteca manté amb els responsables dels diferents àmbits  
són un element important en la definició dels objectius de les biblioteques, de manera que, 
dins del marc dels objectius del Servei, cada àmbit de la biblioteca en proposa els seus. Un 
cop plantejats, els objectius es consensuen tant amb la Direcció del Servei de Biblioteques 
com amb l’administrador de centre per acabar-los de definir. 

Cada objectiu ha de disposar, en la mesura que sigui possible, d'un calendari de tasques i 
activitats. Semestralment es manté una reunió de seguiment entre els caps de biblioteca i la 
direcció del Servei i anualment es prepara un informe sobre el grau d'assoliment. 

 

 

El calendari dels cicles anuals d'objectius és el següent: 
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Gener 
 Avaluació dels objectius de l'any anterior. 
 Fixació dels objectius de l'any en curs. 

Juliol  Seguiment dels objectius. 
 
 

Els objectius del SdB els difon a cada biblioteca el seu cap i, a més, es troben a l'abast de 
tot el personal del Servei a la intranet del SdB. 

A l'enquesta realitzada al PAS del SdB, sobre 99 respostes rebudes, el grau de coneixement 
dels objectius resulta més baix del que seria desitjable. 

 

ESTRATÈGIA Sí PARCIAL
MENT 

No NS/NC 

Coneixes els objectius del Servei de Biblioteques? 54% 36% 9% 1% 

Coneixes els objectius de la teva biblioteca? 72% 21% 6% 1% 

Saps si s’hi du a terme un control i un seguiment 
dels objectius de la teva biblioteca? 

67% 16% 10% 7% 

 

Com en el cas dels estàndards de servei, és molt important definir-los clarament per així 
poder avaluar si l'objectiu s'ha assolit completament o només en part. 

 Assenyaleu les raons de les possibles desviacions entre les previsions i les fites 
assolides. 

El grau d'assoliment dels objectius és molt elevat: podríem situar-lo en un 80-90%. En 
general, les desviacions s'han produït perquè no estaven del tot ben quantificats o 
periodificats. També és important ser realista a l'hora de determinar-ne el nombre i l'abast, i 
no perdre de vista els recursos de què es disposa per tirar-los endavant. 

En alguns casos el no-assoliment es deu a l'aparició de tasques imprevistes i ineludibles. 

 

4.2.3. Activitat (taula 5) 

 En relació amb l’activitat del SdB, i atenent els resultats de la taula 5, valoreu tant 
les dades absolutes com la variació observada en els darrers cinc anys. 

Obertura: la dada de 1998 de 512.432 hores d’obertura a l’any per estudiant a temps 
complet (equivalent a 1,95 hores diàries si descomptem els caps de setmana, i a 2,72 hores 
diàries si comptem només el període lectiu i d’exàmens) sembla correcte. Aquesta valoració 
semblaria especialment vàlida sempre que la biblioteca s’utilitzi com a lloc de consulta 
bibliogràfica i no tant com a sala d’estudi. Pel que fa a l’evolució, es veu un augment 
important en el nombre d’hores el 1997, any en què es va obrir la sala les 24 hores arran 
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que l’horari de nits festius i caps de setmana a la Biblioteca de Ciències Socials i Ciències 
fos eliminat per l’elevat cost econòmic que representava. 

Visita: la dada de 142 visites per usuari potencial corresponent a l’any 1998 també sembla 
un valor correcte. Pensem que això representaria 1 visita cada dos dies si descomptem els 
caps de setmana i 2,25 visites cada tres dies si comptem només els dies lectius i 
d’exàmens. Quant a l’evolució en el quinquenni analitzat, aquesta dada té un creixement 
constant, i més si es té en compte que el nombre d’usuaris potencials ha anat baixant. 

Préstec a alumnes i professors: ja que no es disposa de dades separades per professors i 
alumnes i que la tipologia de préstecs és molt diferent per als dos tipus d’usuaris (3 llibres, 
14 dies els alumnes i màxim 30 llibres un curs acadèmic, i préstecs especials per als 
professors), és fa difícil avaluar-ne el resultat. La dada de 15,59 préstecs per alumne i 
professor de l’any 1998 no sembla ser excessiva, però cal considerar que entre el col·lectiu 
de professors i estudiants de 3r cicle el material bibliogràfic més emprat són les revistes, que 
estan excloses de préstec. Pel que fa a l’evolució, s’observa un creixement sostingut en els 
darrers cinc anys, tendència que cal valorar de manera positiva.  

Consultes a bases de dades: aquestes són dades que cal prendre amb una certa 
prevenció ja que els usuaris potencials més importants, els professors, sovint tenen accés a 
bases de dades directament a través d’Internet des dels seus propis ordinadors i aquest és 
un accés no inclòs en les dades estadístiques.  

Formació a alumnes i professors: aquestes dades reflecteixen el poc ressò que tenen els 
cursos de formació entre els usuaris. D’altra banda, demostren la gran variabilitat en 
l’assistència al llarg dels anys.  

 

4.3. L’eficiència en la prestació de serveis 

4.3.1. Prestació de serveis 

 D'acord amb les dades de la taula 6, valoreu el cost de la prestació de serveis del 
personal del SdB i la seva evolució en els darrers cinc anys. 

Cal tenir en compte que per fer els càlculs s'ha considerat el cost de tot el personal (incloent-
hi els becaris) i no tan sols el cost d'aquells realment dedicats a donar cada servei; per tant 
el cost dels serveis no es pot considerar en termes absoluts ja que no és el reflex de la 
realitat, només se’n pot avaluar l‘evolució. Tanmateix, el personal s'ha dedicat de manera 
important i creixent a altres activitats i serveis que no estan recollits o dels quals no 
disposem de dades (respostes d'informació, creació i manteniment de la web, projectes, 
etc.). 

A continuació s’analitza cadascun dels indicadors de la taula 6: 

— Cost de personal per document processat: s'aprecia un fort increment al llarg del 
quinquenni, fruit de la important davallada en el nombre de documents processats (any 
1994: 77.249, any 1998: 43.638), com a conseqüència, en part, de la important reducció en 
el nombre de documents incorporats.  

— Cost de personal per préstec realitzat: s'aprecia una davallada en el cost (llevat d'un petit 
increment el darrer any), com a conseqüència de l'augment del nombre de préstecs. 
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-— Cost de personal per préstec realitzat a sala: malgrat l'increment que es produeix al llarg 
del quinquenni  en el nombre de préstecs,  hi ha un lleuger augment del cost, ja que aquest 
no compensa l'augment del cost del personal. 

— Cost de personal per hora de formació impartida: s'hi aprecia una tendència a la baixa, 
llevat del darrer any, com a conseqüència de la davallada en el nombre d'assistents als 
cursos.  

— Cost de personal per usuari potencial: s'aprecia un increment en aquest cost, a causa de 
la progressiva disminució del nombre d’usuaris potencials. 

— Cost operatiu del SdB per hora d'obertura: s'aprecia un lleuger increment en els darrers 
anys, ja que el creixement del nombre d'hores d'obertura no compensa el fort increment dels 
costos de funcionament.  

— Cost operatiu del SdB per visita rebuda: s'aprecia un increment en els darrers anys, ja 
que el creixement en el nombre de visites rebudes no compensa el fort increment dels 
costos de funcionament. 

— Despesa total en adquisicions per nombre de préstecs: s'hi aprecien oscil·lacions, ja que 
malgrat l’increment en el nombre de préstecs, les despeses en adquisicions presenten 
oscil·lacions. 

4.3.2. Distribució de la despesa en adquisicions–subscripcions (taula 7) 

 Considerant les dades de la taula 7, valoreu la distribució de la despesa de 
biblioteca en relació amb els diferents tipus de fons. 

 És adequada la despesa entre els diferents tipus de fons i àrees/centres?  

S'ha de diferenciar entre revistes i monografies i cal ressaltar el següent: 

Pel que fa a publicacions periòdiques, augmenta lleugerament la despesa, tot i tenint en 
compte l'augment de preu que algunes experimenten d'un any a l'altre; a partir de 1997 s'hi 
observa una davallada general. Pel que fa a les àrees que suporten, s'observa que els 
estudis de ciències quasi doblen el pressupost durant aquest quinquenni; en canvi, en les 
àrees d'humanitats l'increment és més discret. 

Fent referència a les monografies, cal dir que el comportament és a la baixa, exceptuant-ne 
l'any 1995. Tot i així, les àrees científiques han baixat menys que les d'humanitats,  on 
s'observa una clara davallada.  

 Com es valora la despesa mitjana per estudiant en adquisició d'informació? 

Com a conseqüència del que ja s’ha comentat i d’allò que demostra la taula 7, es fa evident 
que l'increment és molt mínim; si, a més a més, es consideren les contínues pujades que 
manifesta el món editorial, tant pel que fa a l'adquisició de monografies, com a publicacions 
periòdiques i bases de dades, ja es pot assegurar que ha començat a manifestar un 
comportament a la baixa. 
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 Considerant, també, les dades de la taula 3 (fons documentals) i de la taula 5 
(activitat) per al conjunt del quinquenni analitzat, valoreu: 

 Cost mitjà d'adquisició de cada tipus de fons 

Pel que fa a monografies, el comportament a la baixa és evident en tots els conceptes 
definits, encara que l'any 1995 hi ha un increment inapreciable respecte a la compra i quasi 
es duplica l'obtenció per donatius. Tanmateix, també és important ressaltar que el 1998 la 
suma de documents ingressats per donatiu i intercanvi torna a superar els ingressats per 
compra.  

Com ja s'ha dit quan es comentava la taula 7, les publicacions periòdiques observen una 
certa davallada, sobretot en les àrees humanístiques. Es detecten certes oscil·lacions en 
l'obtenció per donatius, al contrari que en intercanvi, que sembla tendir a la baixa. Pel que fa 
a la compra, exceptuant-ne l'any 1997, sembla que la tendència indica un augment molt 
contingut. 

 Identifiqueu els indicadors que mostren les major potencialitats i debilitats en 
relació amb l'eficiència del SdB en el quinquenni. Argumenteu la pertinència de la 
direcció de la seva evolució.   

Queda reflectit un increment important de l'ús que els usuaris fan de la biblioteca, tant pel 
que fa a l'assistència com a la utilització del préstec. També cal remarcar l'augment que 
experimenta la formació d'usuaris des dels seus inicis, i que a partir de l'any 1998 sembla 
que tendeix a baixar, tot i que és un dels objectius més consolidats del SdB. 

4.3.3.  Resum 

 Valoreu: 

 La relació entre l'augment de despesa d'adquisició de fons i el nombre de nous 
fons adquirits 

Ja s'ha afirmat que no existeix un augment en la despesa d'adquisició, sinó el contrari, per 
tant, no es poden valorar els nous fons adquirits com a resultat d'una política de gestió del 
fons. Les adquisicions només inclouen la possibilitat del que es fa més necessari, tant per a 
docència com per a recerca. Cal remarcar que hi ha biblioteques en les quals l'augment dels 
seus fons es deu, en primer lloc, a l'obtenció de documents per intercanvi i donatiu. En línies 
generals sembla que es tendeix a això. Vegeu la taula 3. 

 La relació entre l'increment de fons i l'increment en el nombre de préstecs 

Com ja s'ha advertit quan s'explicava la taula 5, activitat, el préstec va experimentant un 
increment força regular i homogeni. A partir de les dades de la taula 0 es concreta que 
representa una mitjana d'augment aproximadament de 30.000 préstecs a l'any, increment 
que no es veu recolzat per la mateixa proporció pel que fa al del fons, la despesa del qual ha 
davallat durant el quinquenni en poc menys de 36.000.000 pessetes per a monografies, que 
és el material més susceptible de ser prestat. 
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1. El SdB I LA SEVA INTEGRACIÓ EN EL MARC DE LA INSTITUCIÓ 

1.1. El Pla del sistema de 
biblioteques en el 
context del Pla estratègic 
de la institució 

 

 L'existència d'un sistema 
d'assegurament de la qualitat 
basat en la norma ISO 9002. 

 L'existència d'uns objectius 
generals com a marc de 
referència d'una política comuna 
per a totes les biblioteques que 
integren el SdB. 

 La participació del personal de les 
biblioteques en l'elaboració dels 
objectius i la millora en la 
planificació del servei que 
comporta. 

 Explicitació clara dels objectius 
que cal aconseguir cada  any en 
un document a l’abast de tot el 
personal de la biblioteca.  

 La major part dels objectius, un 
cop assolits, queden consolidats 
com una forma d’actuació 
permanent. 

 El suport institucional al SdB. 

 No sempre els objectius estan 
ben definits o ben dimensionats i 
és difícil assolir-los. 

 Alguns membres tenen un cert 
desconeixement dels objectius 
anuals del SdB. 

 

 Manca de pla estratègic 
formalitzat de llarg abast.  

 

 
 
 
 Fomentar la participació de tots 

els membres del SdB en la fixació 
d’objectius i delimitar-ne l’abast. 

 
 
 
 
 Incloure els objectius estratègics 

del SdB dins els futurs plans 
estratègics de la UAB.  

 

5. / 6. PUNTS FORTS, PUNTS FEBLES I PROPOSTES DE MILLORA 
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1.2. La planificació 
docent i la seva relació 
amb el SdB 

 Es fa un buidatge de les 
bibliografies recomanades, 
que es comunica a les 
biblioteques, i un seguiment de 
les novetats bibliogràfiques. 

 S'assoleix un percentatge de 
cobertura considerable en les 
bibliografies recomanades de 
què es disposa. 

 En algunes biblioteques hi ha 
la possibilitat de donar classes 
dins la mateixa biblioteca. 

 En algunes biblioteques hi ha 
la possibilitat d’accés als 
continguts de la biblioteca per 
mitjà de recursos informàtics i 
la seva explotació docent. 

 L’existència de les comissions 
d’usuaris. 

 

 Fons bibliogràfics: manca de 
recursos per comprar 
publicacions i dificultats 
d’actualització. 

 
 Confusió de competències en 

l’adquisició de la bibliografia 
docent. 

 
 Poques còpies de manuals i 

diccionaris segons el nombre 
d’estudiants. 

 
 Dificultats per depurar el 

material bibliogràfic obsolet i 
actualitzar-lo, adquirint  més  
monografies destinades a 
docència i a recerca. 

 
 Circuits de comunicació 

deficitaris entre els 
responsables de la docència i 
la biblioteca. 

 
 Implicació insuficient del 

personal docent en les 
activitats i planificació de la 
biblioteca. 

 
 Sistema poc àgil per conèixer  

a cada curs acadèmic quina 
és la nova bibliografia 
recomanada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Que els òrgans de govern de la UAB 

estableixin els mecanismes pressupostaris 
necessaris per garantir que s’assoleixi 
l’increment anual recomanat per a les 
universitats espanyoles (1 volum per 
alumne i 10 volums per 
professor/docent/investigador) . 

 
 
 
 
 
 
 
 Reconeixement acadèmic dels 

representants dels departaments i dels 
estudiants que participin en les comissions 
d’usuaris. 

 
 
 Establir mecanismes per assegurar 

l’obtenció de les bibliografies 
recomanades. 
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1.3. Planificació de la 
recerca i les relacions 
amb el SdB 

 Els serveis que ofereix la 
biblioteca digital, a l'abast de tots 
els investigadors, que, mitjançant 
les noves tecnologies, permeten 
l'accés immediat a cada vegada 
més recursos. 

 El servei d’obtenció d’articles: 
fotocòpia dels articles de 
publicacions periòdiques 
disponibles a la biblioteca i petició 
de fotocòpies d’articles, en l’àmbit  
intern, entre la resta de 
biblioteques del SdB. 

 Accés creixent a noves 
tecnologies de la informació: 
consulta a la xarxa de CD-ROM 
del SdB i a la xarxa local de la 
d’algunes biblioteques. 

 

 Manca una estratègia global de 
comunicació entre les biblioteques 
i els responsables de les línies de 
recerca dels departaments. 

 
  

 La insuficiència de pressupost 
dedicat a donar suport a la 
recerca en l’àmbit de les 
biblioteques. 

 

 Articular mecanismes de difusió 
directa dels serveis que ofereix el 
SdB als professors. 

 

 
 
 Que els òrgans de govern de la 

UAB estableixin els mecanismes 
pressupostaris necessaris per 
garantir que s’assoleixi l’increment 
anual recomanat per a les 
universitats espanyoles (1 volum 
per alumne i 10 volums per 
professor/docent/investigador). 

 

 

1.4. Mecanismes de 
relació entre el SdB i els 
seus usuaris 

 L’existència de comissions 
d’usuaris per la seva funció 
reguladora del Servei. 

 La quantitat de mitjans i 
procediments per fer arribar la 
informació als destinataris. 

 Poca implicació d’alguns 
col·lectius representats a les 
comissions d’usuaris. 

 La majoria d’usuaris desconeixen 
els mecanismes de comunicació 
amb les biblioteques. 

 Reconeixement acadèmic dels 
representats dels departaments i 
dels estudiants que participin en 
les comissions d’usuaris. 

 Augmentar la difusió de les 
activitats de les comissions 
d’usuaris de les biblioteques. 
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 Els usuaris tenen un grau molt 

elevat de desconeixement dels 
objectius anuals de la biblioteca.  

 Dificultats per comunicar als 
usuaris el potencial de la 
biblioteca. 

 

 Augmentar la difusió dels 
objectius anuals de les 
biblioteques i del SdB. 

 

 Articular mecanismes de difusió 
directa dels serveis que ofereix el 
SdB. 

 

2. ELS PROCESSOS I LA COMUNICACIÓ 

2.1. Organització  Predisposició al canvi i a la millora 
contínua del personal, que s'ha 
adaptat molt bé a les noves 
tecnologies i als canvis 
organitzatius, amb tendència a 
l'especialització, però també a la 
plurifuncionalitat. 

 Organigrama definit i conegut, 
amb planificació i determinació de 
feines. 

 Organització interna  orientada a 
les necessitats dels usuaris. 

 Implicació i participació del 
personal en grups de treball i de 
millora. 

 Canals de comunicació interna 
molt establerts. 

 Manca de personal informàtic dins  
l’organigrama del SdB dedicat en 
exclusiva al suport a la perifèria i 
a les aplicacions locals. 

 

 Creació d’un SID (Servei 
d’Informàtica Distribuïda) específic 
per al SdB. 
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2.2.  Els processos  Els processos estan ben 
identificats i documentats, i 
existeixen mecanismes per al seu 
control i per  fer-ne revisions 
periòdiques. 

 Aquests processos estan unificats 
i són els mateixos per a totes les 
biblioteques del Servei. 

 El nivell de coneixement general 
dels processos que té tot el 
personal. 

 

 L’estandardització de la 
documentació dels processos de 
treball és un sistema jove que 
està en ple procés de 
consolidació. 

 

 Consolidar l’estandardització dels 
processos. 

3. ELS RECURSOS 

 
3.1.1 El personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’aprovació i la progressiva 

implementació de la plantilla 
teòrica 

 Plurifuncionalitat del personal 
(capacitat per dur a terme 
diferents funcions). 

  
 Els perfils professionals per a 

cada lloc estan clarament definits. 
 
 Motivació, disponibilitat i dedicació 

del personal. 
 
 El personal de la biblioteca ha 

estat força ben qualificat. 
 
 
 

 
 Lentitud en l'aplicació de la 

plantilla teòrica. 
 
 Manca de personal per iniciar 

nous projectes de gran abast. 
 
 Insuficiències de personal en 

algunes unitats. 
 
 És molt complicat, i de vegades 

impossible, cobrir les absències 
temporals (absències per 
malalties o per exàmens). 
Tampoc no hi ha un mecanisme 
efectiu de substitució del personal 
en cas de baixes prolongades. 

 

 Fixació d’un calendari 
d’actuacions. 

 

 

 

 

 

 Incrementar el personal. 

 

 

 

 

 



 72 

 

Apartats analitzats Punts forts Punts febles Propostes de millora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.1.2 Formació  
 
 

 

 

 

 
 Els llocs de treball es cobreixen 

d’acord amb el perfil necessari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interès del personal del SdB en la 

seva formació continuada. 
 
 Existència d’un Pla general de 

formació.  
 
 
 
 

 
 Manca de directrius respecte a la 

gestió de les absències i permisos 
per tasques de representativitat 
sindical. 

 
 L’actual regulació de la 

contractació del personal becari 
dificulta la seva gestió, la qual 
cosa repercuteix negativament en 
el funcionament de les 
biblioteques. 

 
 El canvi de becaris, que obliga a 

una  formació constant, i la seva 
rotació anual incideixen 
negativament en el funcionament 
regular del servei.  

 
 
 
 
 L’assistència a cursos, 

congressos i jornades no incloses 
dins el Pla general de formació 
topa amb més dificultats. 

 
 L’oferta de cursos no cobreix la 

demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar el personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potenciar l’assitència a cursos i 
seminaris profesionals. 
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3.2. Instal·lacions  
 Existència, en algunes 

biblioteques, d’espais diferenciats 
per cobrir les necessitats de 
diverses tipologies d’usuaris. 

 
 Punts de lectura suficients per als 

estudiants de 1r i 2n cicles en 
condicions lectives normals. 

 
 
 Adequació de les instal·lacions 

destinades al   personal de la 
biblioteca. 

 Ús cada cop més estès de les 
xarxes de bases de dades en CD-
ROM i dels recursos digitals. 

 S’han millorat força les 
instal·lacions estructurals i 
tecnològiques destinades tant als 
usuaris com al personal de la 
biblioteca. 

 L'increment progressiu de les 
bases de dades en xarxa i d'altres 
recursos informàtics compartits. 

 

 Dificultat per oferir espais 
suficients a la Biblioteca de 
Ciències i d’Enginyeries.  

 Utilització de les biblioteques com 
a sales d’estudi. 

 Insuficients punts informàtics 
destinats a la consulta dels 
recursos electrònics. 

 Manca de punts de lectura amb  
connexió a la xarxa per  treballar 
amb ordinadors portàtils. 

 Dificultat per oferir horaris més 
dilatats en èpoques d’exàmens. 

 Sorolls externs a causa de 
l’estructura de les instal·lacions i 
manca de silenci dels usuaris 
propiciada per la massificació. 

 Manca d’espai de dipòsit per 
encabir-hi els fons propis en 
algunes biblioteques. 

 Manca de ventilació i llum natural 
a les àrees de treball intern de la 
biblioteca de CC. de la 
Comunicació i a la sala de 1r i 2n 
cicles de la Biblioteca de Ciències 
i Enginyeries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incloure en els futurs plans  
d’inversió els recursos 
necessaris d’infraestructura i 
equipaments del SdB. 
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   Manca d’aire condicionat: en 
algunes biblioteques de manera 
absoluta i en algunes, 
parcialment. 

 Dificultats informàtiques a les 
biblioteques de les unitats docents 
hospitalàries i a la Biblioteca 
Universitària de Sabadell. 

 Accés parcial als usuaris amb 
minusvalideses. 

 Ràpida obsolescència i 
requeriments constants de 
manteniment del parc informàtic. 

 Dificultat per oferir espais 
suficients a l’Hemeroteca General 
i a la  Biblioteca de Ciències de la 
Comunicació.  

 Endarreriment del trasllat de 
l'Hemeroteca General i la 
Biblioteca de Ciències de la 
Comunicació a les noves 
instal·lacions. 

 Màquines fotocopiadores 
(empreses externes) que només 
funcionen amb monedes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Incloure en els futurs plans  
d’inversió els recursos 
necessaris d’infraestructura i 
equipaments del SdB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Obertura en el termini més curt 

possible de la nova biblioteca de 
la plaça Cívica. 

 
 
 
 
 Mantenir contactes amb les 

empreses concessionàries i l’Àrea 
de Logística i de Manteniment 
perquè es duguin a terme millores 
en la prestació del servei. 
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Taula 0.  Dades generals 

 

SERVEI DE BIBLIOTEQUES UAB 1994 1995 1996 1997 1998  

Estudiants (dades per curs acadèmic) 35.595 36.036 35.739 35.744 36.753  

Professors (dades per curs acadèmic) 2.488 2.643 2.689 2.728 2.795  

Centres biblioteques 18 18 18 16 15  

m2 de biblioteques 18.596 18.769 20.234 24.968 25.450  

m2 de magatzem 1.920 1.920 1.920 2.312 2.321  

Punts de lectura informatitzats i multimèdia (*dades 
parcials) 

*69 *70 *104 *211 276  

Total d'entrades a la biblioteca 3.996.506 4.229.000 4.289.280 4.601.584 4.625.727  

Consultes de bases de dades per alumnes i professors (3) 27.995 47.028 36.158 40.435 32.438  

Total préstecs  per alumne i professors 369.805 416.545 430.901 477.809 494.778  

Total préstec interbibliotecari 7.046 7.088 6.247 7.856 11.832  

Total d'alumnes i prof. assistents a cursos de formació 2.326 2.557 3.118 2.246  

Total de respostes d'informació de l’equip directiu - - - - -  

Total d'hores de formació impartides  256 329 445 422  

Cost del personal dels SdB (incloent-hi becaris) 487.620.137 528.874.182 547.343.477 557.005.827 597.653.528  

Total de préstecs en sala (4) 1.488.245 1.535.450 1.564.892 1.532.322 1.554.996  



 77 

SERVEI DE BIBLIOTEQUES UAB 1994 1995 1996 1997 1998  

Despesa total adquisició monografies 140.703.587 181.206.721 147.251.478 121.024.727 104.751.102  

Despesa total adquisició revistes 162.869.174 185.298.640 203.849.749 254.407.194 250.618.442  

Despesa total adquisició bases de dades i inf. electrònica * * * * *  

Inversions totals universitat  3.179.400.000 3.954.000.000 3.795.000.000 2.626.000.000 2.721.000.000  

Inversions totals dels SdB  (2) 151.300.000 297.000.000 501.500.000 168.000.000 182.000.000  

Pressupost total universitat  (excl. Inversions) 22.376.100.000 23.876.800.000 25.466.000.000 30.401.600.000 27.356.300.000  

Pressupost total dels SdB  (excl. Inversions) 906.078.239 1.022.150.565 1.001.630.575 1.091.895.775 1.119.099.029  

Cost operatiu total (1) 114.885.341 126.771.022 103.185.871 159.458.027 166.075.957  

 

(1)  Cost operatiu dels SdB [(cost total dels SdB) - (cost de personal + cost adquisicions)]  

  

* Nota: les despeses en bases de dades i informació electrònica es comptabilitza com a monografies o com a revistes.   

(2) En l´apartat d´inversions només tenim informació de les despeses comptabilitzades específicament de biblioteques.    

No tenim informació de l´equipament i el mobiliari que s´ha adquirit i comptabilitzat en els comptes generals de tota la UAB     

desglossada per poder-los imputar a les biblioteques.   

(3) Són dades parcials, ja que alguns sistemes no permeten recollir dades estadístiques.   

(4) Ateses les singularitats d'alguns dels nostres centres (Hemeroteca, Cartoteca, etc.) s'ha comptabilitzat la consulta de monografies, revistes i altre material. 
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Taula 1. El personal del SdB (dades a 31 de desembre de 1998) 

 Personal bibliotecari Altre personal Becaris 

SERVEI DE BIBLIOTEQUES UAB Facultatiu (1) Bibliotecari (2) Administració (3) Auxiliars/Bidells (4) Nombre total Nre. equiv.  (5) 

Servei de  Bibl. i Biblioteca General 2 10 3 6 4 3 

Ciències i enginyeries 9 8 7 5,25 

C. Comunicació 5 7 6 4,5 

Hemeroteca 2 1 6 9 6,75 

C. Socials 2 10 1 14 12 9 

Humanitats 1 15 1 19 19 14,25 

Cartoteca 1 1 0 

Medicina 5 1 5 12 9 

Veterinària 3 4 3 2,25 

B.U. Sabadell 2 5 3 2,25 

I. Musicologia 1  

TOTAL 5 62 7 76 75 56,25 

 
(1) Incloent-hi els contractes laborals del grup 1. 
(2)  Incloent-hi els contractes laborals del grup 2. 
(3)  Incloent-hi els contractes del grup 3. 
(4) Incloent-hi els contractes dels grups 4 i 5. 
(5)  El nombre total de becaris convertit en l'equivalent al nombre de becaris amb una dedicació de 20 h a la setmana. 
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Taula 2. Les instal·lacions 

  

 Centres m2 locals m2 per 
usuari (1) 

Punts de 
lectura 

Punts de lectura  
per usuari (2) 

Punts informatitzats / 
punts de lectura (3) 

Percentatge m2 
de magatzem (4)

Nre. hores 
obertura anuals 

(5)  

Bibl. Gen i Serv. Tèc. 774 60  5,00% 187.200 

Ciències i enginyeries 3056 0,52 527 0,09 4,93% 0,65% 1.753.856 

C. Comunicació 697 0,29 149 0,06 19,46% 6,45% 495.872 

Hemeroteca  935 0,39 121 0,05 7,44% 62,45% 525.980 

C. Socials 6369 0,89 1079 0,15 5,00% 11,46% 5.842.990 

Humanitats* 7944 0,77 1090 0,11 8,99% 8,63% 3.466.320 

Medicina 2813 0,83 642 0,19 4,36% 7,00% 1.732.885 

Veterinària 1302 0,92 229 0,2 6,11% 0 745.472 

B. U. Sabadell 1560 0,78 260 0,1 5,77% 0 818.688 

I. Musicologia 150 16  29.120 

Total 25.600 0,73 4173 0,12 6,61% 9,07% 15.598.383 

 
(1) Quocient entre el total de m2  dels SdB i el total d'usuaris potencials (alumnes a temps complet + professors a temps complet + PAS). 
(2) Quocient entre el total d'usuaris potencials i el nombre de punts de lectura (informatitzats o no) 
(3) Percentatge entre el nombre de punts de lectura  i els punts informatitzats i multimèdia. 
(4)  Percentatge de m2 dedicats a magatzem dels SdB. 
(5) Per a un únic centre amb 200 punts de lectura que obre 60 h setmanals durant 52 setmanes, el nombre total d'hores seria: (200 x 60 x 52) = 624.000 h 
*     Les dades de la Cartoteca estan incloses en les de la Biblioteca d'Humanitats. 
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Taula 3. Fons documentals 

  

SERVEI DE BIBLIOTEQUES UAB Monografies Revistes Bases de dades  

Nombre total ítems/col·leccions: 700.473 [1] 100 36.958 379  

  

Monografies incorporades  

SERVEI DE BIBLIOTEQUES UAB 1994 1995  1996 1997 1998  

Compra 19.479  19.752 18.567 13.737 12.322  

Donatiu 10.892  20.174 13.116 11.379 10.899  

Intercanvi 2.690  2.281 2.382 1.551 1.526  

Total  33.061 42.207 33.617 26.667 24.747  

  

Publicacions periòdiques en curs de recepció  

SERVEI DE BIBLIOTEQUES UAB 1994 1995  1996 1997 1998  

Compra 5.168  5.503 5.839 6.209 5.896  

Donatiu 4.771  4.406 5.226 4.913 5.077  

Intercanvi 2.006  2.118 2.040 2.034 2.011  

Total  11.945 12.027 13.105 13.156 12.984  
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Taula 4. Dades econòmiques del SdB 

 

  1994 1995 1996 1997 1998 

 Conceptes PTA Percen-
tatge 

PTA Percen-
tatge 

PTA Percen-
tatge 

PTA Percen-
tatge 

PTA Percen-
tatge 

(1) Inversions  151.300.000 297.000.000 501.500.000 168.000.000 182.000.000  

Personal ** 487.620.137 53,82% 528.874.182 51,74% 547.343.477 54,65% 557.005.827 51,01% 597.653.528 53,40% 

Adquisició documents** 303.572.761 33,50% 366.505.361 35,86% 351.101.227 35,05% 375.431.921 34,38% 355.369.544 31,75% 

Formació ** 2.311.265 0,26% 2.922.636 0,29% 2.413.469 0,24% 1.627.269 0,15% 1.198.597 0,11% 

(2) Funcionament **  112.574.076 12,42% 123.848.386 12,12% 100.772.402 10,06% 157.830.758 14,45% 164.877.360 14,73% 

(3) Total dels SdB 906.078.239 100% 1.022.150.565 100% 1.001.630.575 100% 1.091.895.775 100% 1.119.099.029 100% 

Despesa total per 
usuari ** 

 23.791 26.426 26.065 28.382 28.297 

Despesa d'adquisició per 
usuari ** 

7.971 9.476 9.137 9.759 8.986 

Ingressos propis  1.613.850 2.218.458 4.510.784 4.634.892 5.604.319 

** Respecte  del pressupost dels SdB.    

(1) Es consideren inversions en edificis, mobiliari i tecnologies de la informació però no pas documents. Aquí només tenim informació de les 
despeses comptabilitzades en comptes específicament de biblioteques. De l'equipament i el mobiliari que s'ha adquirit i comptabilitzat en 
els comptes generals de tota la UAB no tenim informació desglossada per  poder-los imputar al SdB. 

(2) Despeses de capítol II: béns i serveis excloent-ne les adquisicions documentals. 
(3) Aquí estan sumats tots els conceptes excloent-ne les inversions. 

(4)  
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Taula 5. Activitat 

 

Indicador d'activitat 1994 1995 1996 1997 1998 

Obertura (1) 392,94 387,02 415,89 490,76 512,49 

Visita (2) 113,98 118,56 126,29 138,00 141,73 

Consultes bases de dades (3) No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades 

Préstec alumnes i professors (4) 10,79 11,93 12,93 14,63 15,59 

Consultes bases de dades prof. i alumn. (5) * 0,80 1,32 1,07 1,22 1,00 

Formació alumnes i professors (6) 6,55% 7,56% 9,39% 6,91% 

Respostes d'informació (7) No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades 

 

(1) Nombre d'hores a l'any que la biblioteca roman oberta per estudiant a temps complet. 
(2) Nombre de visites a la biblioteca per usuari potencial. 
(3) Nombre d’hores de consulta de les bases de dades 
(4) Nombre de préstecs per estuiant i professor a temps complet 
(5) El nombre de consultes a bases de dades per professor i alumnes a temps complet. * Són dades parcials ja que alguns sitemes no permeten recollir 

dades estadístiques 
(6) El percentatge d’alumnes i professors que han rebut formació específica documental 
(7) El nombre de respostes d’informació de l’staff per usuari potencial 
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Taula 6. Serveis oferts 

 

Indicador de Cost 1994 1995 1996 1997 1998 

Document processat (1) 6.312,32 7.474,83 9.040,28 12.184,58 13.695,71

Préstec (2) 1.293,93 1.248,43 1.252,08 1.146,89 1.179,71

Resposta d'informació (3) No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades 

Préstec sala (4) 327,65 344,44 349,76 363,50 384,34

Formació (5) 227.374,97 214.056,89 178.642,02 264.682,70

Usuari potencial (6) 13.906,66 14.827,47 16.115,39 16.704,44 18.311,87

Hora d'obertura (7) 8,80 9,71 7,76 10,38 10,65

Visita (8) 28,75 29,98 24,06 34,65 35,90

Adquisicions /préstec (9) 163 187 175 186 172

 
(1) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) del SdB per document processat ( monografies i revistes) 
(2) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per préstec realitzat. 
(3) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per resposta d'informació donada a l'usuari. 
(4) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per préstec realitzat a sala. 
(5) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per hora de formació impartida. El nombre d'hores es refereix al total 
(6) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per usuari potencial. 
(7) Cost operatiu dels S.B. Per hora d'obertura. 
(8) Cost operatiu dels S.B. Per visita rebuda. 
(9) Despesa total en adquisicions per nombre de préstecs. 
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Taula 7. Despeses en adquisicions–subscripcions 

 

Indicador de cost 1994 1995 1996 1997 1998 

Document processat (1) 6.312,32 7.474,83 9.040,28 12.184,58 13.695,71 

Préstec (2) 1.293,93 1.248,43 1.252,08 1.146,89 1.179,71 

Resposta d'informació (3) No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades No hi ha dades 

Préstec sala (4) 327,65 344,44 349,76 363,50 384,34 

Formació (5) 227.374,97 214.056,89 178.642,02 264.682,70 

Usuari potencial (6) 13.906,66 14.827,47 16.115,39 16.704,44 18.311,87 

Hora d'obertura (7) 8,80 9,71 7,76 10,38 10,65 

Visita (8) 28,75 29,98 24,06 34,65 35,90 

Adquisicions/préstec (9) 163 187 175 186 172 

 

(1) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) del SdB per document processat (monografies i revistes). 
(2) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per préstec realitzat. 
(3) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per resposta d'informació donada a l'usuari 
(4) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per préstec realitzat a sala 
(5) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per hora de formació impartida. El nombre d'hores es refereix al total d'hores rebudes pel conjunt 

dels assistents a la formació: en un curs de 10 h i 20 assistents, el nombre d’hores rebudes és 200. 
(6) Cost de personal (inclou la totalitat del PAS i  becaris) per usuari potencial 
(7) Cost operatiu dels SdB per hora d'obertura 
(8) Cost operatiu dels SdB per visita rebuda. 
(9) Despesa total en adquisicions per nombre de préstecs. 
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AUTOINFORME D’AVALUACIÓ DEL 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES 

ANNEX 1 

 

COMITÈS INTERNS PER A L'AVALUACIÓ DEL SERVEI 
DE BIBLIOTEQUES 
 

COMITÈ INTERN GENERAL 
 

M. Carme Picallo Vicerectora d'Investigació, Presidenta 

Joan Ramón Gómez  Director del Servei de Biblioteques, Secretari 

Núria Balagué Subdirectora del Servei de Biblioteques 

Àlvar Martínez  Coordinador de  biblioteca   

Josep Santaló Coordinador de biblioteca 

Mercè Bausili  Membre de la Comissió General de Biblioteques 

Montse Catafal Benito Cap de biblioteca 

Montse Mallorquí Graupera Cap de biblioteca 

  

COMITÈS INTERNS DE BIBLIOTEQUES 
 
 
 BIBLIOTECA D’HUMANITATS 
 

Marina Tomàs Facultat de Ciències de L’educació 

Sílvia Carrasco Facultat de Filosofia I Lletres 

Santiago Estaún Facultat de Psicologia 

Joan Fontcuberta Facultat de Traducció I Interpretació 

Maria Contijoch  Administradora de Centre 

M.Dolors Dilmé Cap de La Biblitoeca 

Montse Gutiérrez Bibliotecària 

Anna López Auxiliar Administrativa 

Meritxell Gisbert  Alumne, Fac. de Ciències de L’educació 

Laura Aguilar Alumne, Fac. de Filosofia I Lletres 

Carles Sans Alumne, Fac. de Traducció I Interpretació 

  
 



 BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ  
 

Àngel Rodríguez Coordinador de biblioteca 

Esther Martí Administradora del Centre 

Santiago Ramentol Vicedegà de la Facultat  

Rosa Roma Alumne 

Carme Besson Bibliotecària 

Maravillas Castillo Auxiliar administrativa  

M. Antònia Galceran Cap de la biblioteca 

 
 
 BIBLIOTECA DE CIÈNCIES I D'ENGINYERIES 
   

Josep Santaló  Coordinador de biblioteca, President 

Roser Juan  Administradora del Centre 

Joan Sorribes  Escola Tècnica Superior d'Enginyeries 

Marià Baig   Facultat de Ciències 

Cristina Canal  Alumne 

Eugènia León Auxiliar administrativa  

Montse Mallorquí  Cap de biblioteca, Secretària 

Montse Monge  Bibliotecària 

  
 
 BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS 
  

Salvador  Cardús Coordinador de biblioteca, President 

Glòria García Administradora del Centre 

Joan Manel Abril Facultat de Dret 

Valeri Sorolla Facultat d' Econòmiques 

Sílvia Amblàs Alumne 

Ramon Borras  Alumne 

Christian Navarro  Alumne 

Marta Sanjosé Administrativa  

Montse Catafal Cap de biblioteca 

Elisa Campos Bibliotecària 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 BIBLIOTECA DE VETERINÀRIA 
 

Elvira Torre Coordinadora de la biblioteca 

Montserrat Balgueró Administradora del Centre 

Jesús Piedrafita Dep. de Patologia i produccions animals 

Reyes Plà Planta de tecnologia dels aliments 

Moisés Alaminos Alumne 

Cristina Andreu Bibliotecària 

Anna Venancio Biblitoecària 

Vicenç Allué Cap de la biblioteca 

 
 
 BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA DE SABADELL 
 

J.M. Martínez-Carrasco Pignatelli Coordinador de biblioteca 

Anna Barragan Administradora del Centre 

Gregori Guasp Escola Universitària d'Informàtica 

Albert Puig Escola Universitària d'Estudis Empresarials 

Antoni Castelló Alumne 

M.Teresa Vives Auxiliar administrativa  

Àngels Carles Cap de la biblioteca 
 
 
 HEMEROTECA GENERAL 
 

Antoni Reig Coordinador de l’Hemeroteca general 

Santiago Ramentol Vicedegà de serveis de la Fac. de CC de la Com. 

Àngel Rodríguez Departament de Comunicació audiovisual i pbl. 

Ester Martí Administradora de Centre 

M. José Borras Cap de l’Hemeroteca general 

Àngels López Bibliotecària 

Montserrat Vicente Auxiliar administrativa 

Rosa Romà Alumne 
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ESDEVENIMENT EMISSOR RECEPTOR CANAL

Configuració del Comitè UAB Vicerectorat d'Investigació Membres Comitè UAB Telèfon

Caps Biblioteca Reunió de caps
Oficina de Suport a la 
Docència Telèfon

Convocatòria Jornada de formació 
pels membres dels Comitès de totes 
les Universitats Agència Catalana Membres Comitè UAB

Sessió 
informativa a 
UB

Convocatòria Jornada de formació 
pels membres bibliotecaris dels 
Comitès de totes les Universitats Formació

Membres bibliotecaris del 
Comitè UAB Carta

Difusió de la Guia d'avaluació Direcció Reunió de Caps Reunió de caps

Vicerectorat d'Investigació Coordinadors de Bib. Reunió C.G.

Informació sobre l'Avaluació Direcció Caps Biblioteca Reunió

Caps de Biblioteca Comissions Biblioteca Reunió

Personal Biblioteques Reunió

Direcció Tota la Comunitat Web

Vicerectorat d'Investigació Coordinadors de Bib. Reunió C. G.

Gerència/Direcció 1r nivells PAS Reunió

Informació sobre inici procés Direcció Caps Biblioteca Reunió

Direcció Tot el personal SB Carta 

Caps de Biblioteca Personal biblioteques Reunió

Vicerectorat d'Investigació Degans i Caps de Dept. Carta 

Presidents Comitès Bibl Carta 

Direcció Adminstradores de C. Reunió

Vicerectorat d'Investigació Associacions estudiants Carta 

Administradors Centre Tot el personal àmbit Reunió

Comité Intern UAB Tota la Comunitat Web

Direcció Tota la Comunitat Biblioteca Infor

L'Autònoma

Formació  metodologia de treball Comitè Intern UAB Caps Biblioteca Reunió

Convocatòria 1r reunió Comitè UAB Presidenta Comitè UAB Membres Comitè UAB Carta 

Difusió Acta 1r reunió Comitè UAB Comitè Intern UAB Membres Comitè UAB Carta

Comitès Biblioteques Carta

Difusió del calendari de treball Comitè Intern UAB Tota la Comunitat Web

Direcció Caps Biblioteca Reunió de caps

Configuració del Comitès de Bibl. Caps de Biblioteca Comitè Intern UAB Mail /Carta

Convocatòria 1r reunió Comitès Bibl Presidents Comitès Bibl. Membres Comitès Bibl. Mail /Carta

PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA DE L'AVALUACIÓ INTERNA

SERVEI DE BIBLIOTEQUES  -   ANNEX 2

FASE PRELIMINAR

INICI AVALUACIÓ INTERNA



ESDEVENIMENT EMISSOR RECEPTOR CANAL

Informació sobre les enquestes Direcció Caps Biblioteca Reunió

i recollida suggeriments

Difusió enquestes professorat Presidenta Comitè UAB Tot el professorat Carta

Difusió enquestes alumnes Personal suport Estudiants Explicació àula

Difusió enquestes alumnes 3r cicle Biblioteques Estudiants Explicació oral

Difusió enquestes PAS SB Director Tot personal biblioteca Carta

Tramesa informes amb els resultats Presidenta Comitè UAB Presidents Comitès de Carta

a ls Comitès de cada Biblioteca de cada Biblioteca

Difusió dels esborrany d'autoinforme Presidents Comitès de Degans / Directors Carta

de cada Biblioteca de cada Biblioteca Caps de Departament Carta/Mail

Professors Carta/Mail

Consells d'estudiants Carta/Mail

PAS de l'àmbit Carta/Mail

Comunitat de l'àmbit WEB 

Cartells

Caps de Biblioteca Personal de la Biblioteca Reunió

Informació sobre els sugg proposats Comitè  Intern de cada Persones que han Mail / Carta

Biblioteca aportat suggeriments Telèfon

Recollida de suggeriments Tota la Comunitat Comitès de cada Bibl. Carta / Mail

Lliurament dels esborranys de cada Presidents Comitès de Presidenta del Comitè Carta

Biblioteca al Comitè Intern UAB de cada Biblioteca UAB

Difusió del esborrany d'autoinforme Presidenta Comitè UAB Presidents Comitès de Mail 

de la UAB de cada Biblioteca Mail 

Presidenta Comitè UAB Rector / Vicerectors Mail 

Consell Social Mail 

Degans / Directors Mail 

Caps de Departament Mail 

Gerència Mail 

1r nivells PAS Mail 

Professsors Mail 

Personal biblioteques Mail 

Consells d'estudiants Mail 

Presidenta Comitè UAB Tota la Comunitat Cartells

WEB 

Recollida de suggeriments Tota la Comunitat Comitè  Intern UAB Carta / Mail

Informació sobre els sugg proposats Comitè  Intern UAB Persones que han Mail / Carta

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ PER MITJÀ D'ENQUESTES

REDACCIÓ DE L'ESBORRANY D'AUTOINFORME DE CADA BIBLIOTECA

REDACCIÓ DE L'ESBORRANY D'AUTOINFORME DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES UAB



ESDEVENIMENT EMISSOR RECEPTOR CANAL

aportat suggeriments Telèfon

Difusó de l'autoinforme final Presidenta Comitè UAB Presidents Comitès de Mail

de cada Biblioteca Mail

Presidenta Comitè UAB Rector / Vicerectors Mail

Consell Social Mail

Degans / Directors Mail

Caps de Departament Mail

Gerència Mail

1r nivells PAS Mail

Professsors Mail

Personal biblioteques Mail

Consells d'estudiants Mail

Tota la Comunitat Cartells

WEB 

Trames de l'autoinforme SB UAB Presidenta Comitè UAB Vicerectorat de Qualitat Carta

Trames de l'autoinforme SB UAB Vicerectorat de Qualitat Agència Catalana Carta

TRAMESA  DE L'AUTOINFORME DEL SB UAB A L'AGÈNCIA  PER A LA QUALITAT....

REDACCIÓ  DE L'AUTOINFORME  DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES  UAB



CALENDARI

Febrer

05.02.99

Febrer

Febrer

Març

28.04.99

24.02.99

28.04.99

Abril-Setembre

Abril/Setembre

Juny

24.02.99

2.06.99

Setembre

Octubre

Octubre

Novembre

Novembre

Octubre

Novembre

Oct/Nov

Octubre

Gener/Febrer

Gener/Febrer

Setembre

Setembre

Desembre

Desembre

Octubre 

Setembre

Set/Oct

Set/Oct

A DEL 



CALENDARI

Setembre

Set/Novembre

Oct/Desembre

Nov/Desembre

Novembre

Gener

Març

Març

Març

Març

Març

Març

Març

Març

17 Març 

17 Març 

15 Març 

17 Març 

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

14 Abril

2 Maig

5 Maig



CALENDARI

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

8 Maig

12 maig



 
 
 
 

 
 
1. Marqueu la Biblioteca  que utilitzeu més i contesteu el qüestionari amb 
relació a ella (marqueu amb una X) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   5 Biblioteca de Medicina (*)  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   6 Biblioteca de Veterinària  
3 Biblioteca de Ciències Socials   7 Biblioteca Universitària de Sabadell  
4 Biblioteca d'Humanitats      

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom:                      
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Dades Personals 
 
2.1. Departament al qual pertanyeu (escriviu el nom) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................  
 
2.3. Quants anys fa  que treballeu a la UAB ? (escriviu el nombre dins les caselles)   
 
 
3. ÚS DE LA BIBLIOTECA 
 
3.1.  Amb quina freqüència utilitzeu la biblioteca ? (marqueu amb una X) :  
 

NOMBRE DE DIES  FRANJA HORÀRIA D'ÚS 

1 Menys d'un cop al mes   1  Habitualment al matí  

2 1 cop al mes   2  Habitualment a la tarda  

3 2 o 3 cops al mes   3  Indistintament matins i tardes  

4 1 o 2 cops per setmana   

5 de 3 a 5 cops per setmana   

 
3.2.  Utilitzeu els serveis i recursos de la Biblioteca des de l'ordinador del vostre despatx i/o domicili? 
(marqueu amb una X) 
 

1 Sí   2 No  

 
3.3. Utilitzeu altres biblioteques de la UAB ?(marqueu amb una X, màxim dues) : 
 

1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   6 Biblioteca d'Humanitats  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   7 Biblioteca de Medicina (*)  
3 Hemeroteca General   8 Biblioteca de Veterinària  
4 Biblioteca de Ciències Socials   9 Biblioteca Universitària de Sabadell  
5 Biblioteca General   10 Cartoteca General  

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom:                       
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. OPINIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA 

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB - PROFESSORS  



 
4.1. A continuació us donem una llista dels serveis,  la formació i la informació que us ofereix la 
vostra biblioteca. Us preguem que ens assenyaleu amb una X,  primer  si els coneixeu (sabeu que 
existeixen) i segon si els utilitzeu. En cas d'utilitzar-los us 
demanem que els valoreu.  (marqueu amb una X ) 
 El Conec 

L' 
Utilitzo 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA 
1 Consulta del Catàleg de la biblioteca sí no sí no      
2 Consulta del Catàleg de biblioteques universitàries catalanes  sí no sí no      
3 Servei de préstec: terminis de devolució dels documents  sí no sí no      
4 Servei de préstec: nombre de documents que pot tenir sí no sí no      
5 Servei de préstec interbibliotecari sí no sí no      
6 Servei d'Informació Bibliogràfica sí no sí no      
7 Consulta a la xarxa de CD-ROM UAB sí no sí no      
9 Consulta de revistes electròniques sí no sí no      
10 Servei de fotocòpies sí no sí no      
11 Servei d'adquisicions (llibres)  sí no sí no      
12 Servei de gestió de revistes sí no sí no      
ACTIVITATS DE FORMACIÓ        
13 Cursos de formació especialitzats sí no sí no      
INFORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA        
14 Guies i fulls informatius de la biblioteca sí no sí no      
15 Web del Servei de Biblioteques sí no sí no      
16 Revista Biblioteca Informacions del Servei de Biblioteques sí no sí no      
17 Comissió d'usuaris de la biblioteca sí no sí no      
 
4.2.  A continuació  us donem una  llista  d'aspectes  relacionats amb  el fons,  els  equipaments  i les  
instal·lacions de la vostra biblioteca. Us preguem que els valoreu (marqueu 
amb una X) No el 

conec 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS 
1 Localització dels documents dins la biblioteca        
2 Es disposa dels llibres adequats a les vostres necessitats       
3 Es disposa de les revistes adequades a les vostres necessitats       
4 Estat  de conservació dels documents       
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT   
5 Horaris de la biblioteca        
6 Disponibilitat de punts de lectura       
7 Equipament informàtic i audiovisual        
8 Rotulació i senyalització d'espais       
9 Condicions de treball (silenci, respecte...)       
10 Confort (il·luminació, temperatura, neteja…)       
11 Qualitat del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries…)       
SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI   
12 Atenció i tracte del personal de la biblioteca       
13 Valoració global de la biblioteca       
 
4.3  Per finalitzar, si ho desitgeu, podeu anotar els vostres suggeriments i/o opinions: 
 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................  

 
 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
RECORDEU RETORNAR EL QÜESTIONARI ABANS DEL 15 D'OCTUBRE 



 
 
 
 

 
 
1. Marqueu la Biblioteca  que  utilitzeu més i contesteu el qüestionari amb 
relació a ella (marqueu amb una X) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   5 Biblioteca de Medicina (*)  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   6 Biblioteca de Veterinària  
3 Biblioteca de Ciències Socials   7 Biblioteca Universitària de Sabadell  
4 Biblioteca d'Humanitats      

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom:                      
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Dades Personals 
 
 
2.1. Departament al qual pertanyeu (escriviu el nom) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................  
 
 
3. ÚS DE LA BIBLIOTECA 
 
3.1.  Amb quina freqüència utilitzeu la biblioteca ? (marqueu amb una X) :  
 

NOMBRE DE DIES  FRANJA HORÀRIA D'ÚS 

1 Menys d'un cop al mes   1  Habitualment al matí  

2 1 cop al mes   2  Habitualment a la tarda  

3 2 o 3 cops al mes   3  Indistintament matins i tardes  

4 1 o 2 cops per setmana   

5 de 3 a 5 cops per setmana   

 
3.2.  Utilitzeu els serveis i recursos de la Biblioteca des d'ordinadors de fora de la Biblioteca ? 
(marqueu amb una X) 
 

1 Sí   2 No  

 
3.3. Utilitzeu altres biblioteques de la UAB ?(marqueu amb una X, màxim dues) : 
 

1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   6 Biblioteca d'Humanitats  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   7 Biblioteca de Medicina (*)  
3 Hemeroteca General   8 Biblioteca de Veterinària  
4 Biblioteca de Ciències Socials   9 Biblioteca Universitària de Sabadell  
5 Biblioteca General   10 Cartoteca General  

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom:                       
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. OPINIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA 

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB - TERCER CICLE  



 
4.1.  A continuació us donem una llista dels  serveis,   la formació  i  la informació que  us  ofereix  la  
vostra biblioteca. Us preguem que ens assenyaleu amb una X,  primer  si els coneixeu  (sabeu que  
existeixen) i segon si els utilitzeu. En cas d'utilitzar-los us 
demanem que els valoreu.  (marqueu amb una X ) 
 El Conec 

L' 
Utilitzo 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA 
1 Consulta del Catàleg de la biblioteca sí no sí no      
2 Consulta del Catàleg de biblioteques universitàries catalanes  sí no sí no      
3 Servei de préstec: terminis de devolució dels documents  sí no sí no      
4 Servei de préstec: nombre de documents que pot tenir sí no sí no      
5 Servei de préstec interbibliotecari sí no sí no      
6 Servei d'Informació Bibliogràfica sí no sí no      
7 Consulta a la xarxa de CD-ROM UAB sí no sí no      
9 Consulta de revistes electròniques sí no sí no      
10 Servei de fotocòpies sí no sí no      
11 Servei d'adquisicions (llibres)  sí no sí no      
12 Servei de gestió de revistes sí no sí no      
ACTIVITATS DE FORMACIÓ        
13 Cursos de formació especialitzats sí no sí no      
INFORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA        
14 Guies i fulls informatius de la biblioteca sí no sí no      
15 Web del Servei de Biblioteques sí no sí no      
16 Revista Biblioteca Informacions del Servei de Biblioteques sí no sí no      
17 Comissió d'usuaris de la biblioteca sí no sí no      
 
4.2.  A continuació  li donem una  llista  d'aspectes  relacionats amb  el fons,  els  equipaments  i les  
instal·lacions de la seva biblioteca. Li preguem que els valori (marqueu amb 
una X) No el 

conec 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS 
1 Localització dels documents dins la biblioteca        
2 Es disposa dels llibres adequats a les vostres necessitats       
3 Es disposa de les revistes adequades a les vostres necessitats       
4 Estat  de conservació dels documents       
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT   
5 Horaris de la biblioteca        
6 Disponibilitat de punts de lectura       
7 Equipament informàtic i audiovisual        
8 Rotulació i senyalització d'espais       
9 Condicions de treball (silenci, respecte...)       
10 Confort (il·luminació, temperatura, neteja…)       
11 Qualitat del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries…)       
SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI   
12 Atenció i tracte del personal de la biblioteca       
13 Valoració global de la biblioteca       
 
4.3  Per finalitzar, si ho desitgeu, podeu anotar els vostres suggeriments i/o opinions: 
 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................  

 
 
 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 



 
 
 
 
 
1. Indiqueu la vostra tipologia d'usuari (marqueu amb una X) : 
 
1 Professor de la UAB 1,0  4 Personal de la UAB (PAS i Laboral) 1,0
2 Alumne de 1r  o 2n cicles UAB  81,1  5 Membre de l'Associació d'Amics de la UAB  
3 Alumne de 3r cicle UAB 5,0  6 Altres usuaris, externs a la UAB (*) 11,9

 
(*) Escriviu la vostra procedència ( per exemple: Professor de la UB, alumne de 3r cicle de la UPC,…)                               
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Dades Personals ( contesteu les que us corresponguin) 
 
2.1.  Alumnes : Curs en  què realitzeu més crèdits (marqueu amb una X) : 
 

1 Segon Curs 16  2 Tercer Curs 37  3 Quart Curs 38,9  4 Tercer cicle 8

  
2.2. Alumnes : Estudis que realitzeu (escriviu la titulació, o el curs de 3r cicle) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................  
 
2.3. Professors : Departament al qual pertanyeu (escriviu el nom) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................  
 
2.4. Professors : Quants anys fa  que treballeu a la UAB ? (escriviu el nombre dins les caselles)   
 
 
3. ÚS DE L'HEMEROTECA 
 
3.1. Amb quina freqüència utilitzeu l'Hemeroteca ? (marqueu amb una X) :  
 

NOMBRE DE DIES  FRANJA HORÀRIA D'ÚS 

1 Menys d'un cop al mes 20,8  1  Habitualment al matí 44 

2 1 cop al mes 11,9  2  Habitualment a la tarda 26 

3 2 o 3 cops al mes 25,8  3  Indistintament matins i tardes 30 

4 1 o 2 cops per setmana 32,7  

5 de 3 a 5 cops per setmana 8,8  

 
 
3.2. Utilitzeu altres biblioteques de la UAB ?(marqueu amb una X, màxim dues) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries 4,1  6 Biblioteca d'Humanitats 21,6
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació 34,2  7 Biblioteca de Medicina (*) 1,5
3 Hemeroteca General  8 Biblioteca de Veterinària  

4 Biblioteca de Ciències Socials 
33,5  

9 
Biblioteca Universitària de 
Sabadell 

3,0

5 Biblioteca General 1,9  10 Cartoteca General   
 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS DE 
L' HEMEROTECA GENERAL -UAB  



4. OPINIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA 
 

4.1. A continuació et donem una llista dels serveis, la formació i la informació que ofereix  la teva biblioteca.  Et preguem que ens assenyalis amb una X, primer 
si els coneixes (saps que existeixen)  i 
segon si els  utilitzes. En el cas de que els utilitzis et demanem 
que els valoris (marqueu amb una X ) 

Ho Conec Ho Utilitzo 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

M
itjana 

G
lobal 

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA SI NO SI NO 1 2 3 4 5  

1 Consulta del Catàleg de l’hemeroteca 80,4 19,6 76,9 23,1 0 7,4 46,8 37,2 8,5 3,50

2 Consulta del Catàleg de biblioteques universitàries catalanes  61,2 38,8 44,8 55,2 2,3 15,9 34,1 43,2 4,5 3,34

3 Coneixement consulta de publicacions periòdiques a la sala  78,8 21,2 80,7 19,3 2,2 14,6 44,9 30,3 7,9 3,35

4 Servei d'Informació bibliogràfica 59,0 41,0 76,3 23,8 0 11,5 45,9 36,1 6,6 3,40

5 Consulta a fitxers i  revistes electròniques (cd-rom, Decomate...) 68,0 32,0 42,6 57,4 0 22,9 37,5 33,3 6,3 3,30

6 Consulta microfitxes i microfilms 69,8 30,2 35,0 65,0 0 19,4 30,6 38,9 11,1 3,43

7 Servei de fotocòpies  96,7 3,3 90,6 9,4 20,7 27,6 33,6 18,1 0 2,60

ACTIVITATS DE FORMACIÓ       

8 Curs de formació "Vine a conèixer l’Hemeroteca" 57,0 43,0 11,8 88,2 0 11,1 33,3 44,4 11,1 3,56

9 Cursos de formació especialitzats 17,4 82,6 4,0 96,0 50,0 0 50,0 0 0 2,0 

INFORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA       

10 Guies i fulls informatius de la Biblioteca 47,9 52,1 41,9 58,1 3,8 15,4 42,3 19,2 19,2 3,30

11 Web del Servei de Biblioteques 61,9 38,1 36,3 63,8 3,4 6,9 34,5 44,8 10,3 3,63

12 Revista Biblioteca Informacions del Servei de Biblioteques 14,5 85,5 21,1 78,9 0 0 50,0 25,0 25,0 3,80

13 Comissió d'usuaris de la Biblioteca 5,6 94,4 42,9 57,1 33,3 0 0 0 66,7 3,67

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. A  continuació  et donem una  llista  d'aspectes  relacionats amb  el fons,  els  equipaments  i les  
instal·lacions de la teva biblioteca. Et demanem que el  valoris. (marqueu 
amb una X) 

Ho 
conec 

No ho 
conec 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

M
itjana 

G
lobal 

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS 1 2 3 4 5 

1 Localització dels documents  89,0 11,0 2,3 12,3 51,5 28,5 5,4 3,28 

2 Es disposa de les publicacions adequades a les vostres necessitats 95,2 4,8 5,8 15,8 30,9 38,1 9,4 3,35 

3 Temps d’espera per una publicació al dipòsit  81,4 18,6 7,6 29,7 37,3 21,2 4,2 2,97 

4 Estat  de conservació de les publicacions 97,3 2,7 0 14,0 37,1 39,9 9,1 3,51 

INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT     

5 Horaris de l’Hemeroteca 94,6 5,4 2,2 15,1 32,4 42,4 7,9 3,43 

6 Disponibilitat de punts de lectura 93,9 6,1 3,6 19,6 44,2 28,3 4,3 3,16 

7 Equipament informàtic i audiovisual  93,2 6,8 8,0 30,7 45,3 14,6 1,5 2,80 

8 Retolació i senyalització d'espais 95,2 4,8 2,9 17,1 52,9 23,6 3,6 3,17 

9 Condicions de treball (silenci, respecte...) 99,3 0,7 5,4 27,2 39,5 23,8 4,1 3,02 

10 Confort (il·luminació, temperatura, neteja…) 99,3 0,7 2,7 8,9 43,2 37,0 8,2 3,43 

11 Qualitat del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries…) 100 0 4,1 15,9 42,1 31,0 6,9 3,23 

SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI     

12 Atenció i tracte del personal de la Biblioteca 98,6 1,4 0,7 8,2 28,1 45,2 17,8 3,80 

13 Valoració global de la Biblioteca 99,3 0,7 0,7 4,8 40,4 47,9 6,2 3,61 
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AUTOINFORME D’AVALUACIÓ DEL 

SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
ANNEX 3

 
 
INFORME-RESUM SOBRE EL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LA 
MOSTRA I LA REALITZACIÓ DE LES ENQUESTES D’USUARIS 
Joan Miquel Verd 
 
 
1. Selecció de la població 
 
 La gran dificultat a l’hora de realitzar una enquesta de satisfacció dels 
usuaris de les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat 
l’absència d’un registre de la població, és a dir la inexistència d’un llistat dels usuaris 
de cada una de les biblioteques. Aquest fet, impossibilita ja d’entrada la realització 
d’un mostreig sobre la població d’usuaris. Com a alternativa a la utilització d’una 
hipotètica població d’usuaris s’ha optat per prendre com a població sobre la qual 
realitzar el mostreig els diferents col·lectius d’alumnes, professors/es i estudiants/tes 
de tercer cicle. Per aquests col·lectius sí que existeix un registre sobre el qual 
realitzar el mostreig.  De totes maneres, finalment només s’ha calculat una mostra 
estadísticament representativa entre els col·lectius de professors/es i alumnes, 
mentre que pel col·lectiu d’estudiants/tes de tercer cicle s’ha utilitzat un mètode de 
recollida no basat en una mostra probabilística.  

Cal assenyalar que els col·lectius indicats són potencials usuaris de les 
biblioteques, i que només a posteriori s’ha pogut conèixer amb certesa si són usuaris 
o no, i de quina biblioteca en concret. Una de les mesures que s’ha pres per tenir la 
seguretat que els enquestats coneixien a bastança les biblioteques ha estat la 
d’eliminar de la població els alumnes de primer curs (tingui’s en compte que 
l’enquesta s’ha realitzat durant el primer trimestre del curs). Un altre element a 
considerar és que a pesar que els informes s’han organitzat per biblioteques, la 
recollida de dades s’ha organitzat per centres (facultats i escoles universitàries), 
agrupant a aquelles que tenen una mateixa biblioteca de referència. L’adscripció 
dels centres a les biblioteques s’ha fet seguint l’esquema recollit en el següent 
quadre: 

 
Quadre 1. Centres docents assignats a cada biblioteca 
 

Biblioteca Centre docent 

- Biblioteca de Medicina - Facultat de Medicina 
- Biblioteca de Ciències - Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

- Facultat de Ciències 
- Biblioteca d’Humanitats - Facultat de Filosofia i Lletres 

- Facultat de Traducció i Interpretació 
- Facultat de Psicologia 
- Facultat de Ciències de l’Educació 

- Biblioteca de Ciències de la 
Comunicació 

- Facultat de Ciències de la Comunicació 
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Biblioteca Centre docent 

- Biblioteca de Ciències Socials - Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials 

- Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia 

- Facultat de Dret 
- Biblioteca de Veterinària - Facultat de Veterinària 
- Biblioteca Universitària de Sabadell - Escola Universitària d’Informàtica de 

Sabadell 
- Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials de Sabadell 
 
 
 

2. Determinació de la mostra i de l’error de la mostra 
 
En el Quadre 2 es recullen les dades de la població d’alumnes i professorat  i 

del mostreig i l’error de la mostra associada.  
 

Quadre 2. Alumnes i professors enquestats pel conjunt de centres assignats a 
cada biblioteca 

 
   

Tipus d’usuari 
Nombre 
global 

Mostra d’usuaris 
enquestats 

Error de la 
mostra 

Alumnes* 26359 3056 1,70 

Professors** 2795 648 3,44 
 
* Correspon als alumnes del curs 98-99 matriculats excloent els alumnes matriculats de primer any. 
** Estan inclosos tots els professors i professores independentment de la seva dedicació. 
 

Per calcular la grandària de la mostra el nivell de confiança adoptat ha estat 
del 95,5%; és a dir, es té un 95,5% de probabilitat d’encertar en les estimacions 
realitzades (una vegada establert l’interval de confiança corresponent en funció de 
l’error de la mostra). Com es pot comprovar aquest error de la mostra (és a dir, el 
grau de divergència existent entre les estimacions basades en la mostra i els 
paràmetres reals de la població) és considerablement baix, especialment entre els 
alumnes. 

 L’objectiu inicial era el d’aconseguir un error mínim del 4% per tots els usuaris 
potencials de cada una de les biblioteques per separat. Aquest error ha estat fins i 
tot inferior en el cas dels alumnes assignats a la biblioteca de Ciències Socials i a la 
d’Humanitats. 

La grandària de la mostra s’ha calculat considerant un mostreig aleatori 
simple per poblacions finites1. No obstant, la selecció de cada unitat de la mostra 
no ha estat estrictament aleatòria. En el cas dels alumnes, el procediment utilitzat ha 

                                                 
1 Considerem que no hi ha una heterogeneïtat significativa entre les diferents facultats com per 
considerar el tipus de mostreig a nivell de tota la Universitat Autònoma de tipus estratificat. Per tant, 
per calcular l’error de la mostra per tota la UAB s’ha utilitzat la fórmula del  mostreig aleatori simple.  
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estat el d’acudir als diferents cursos de cada facultat assignada a la biblioteca en 
qüestió i enquestar a tots els alumnes dins el curs escollit (aquest procediment ha 
procurat fer-se proporcionalment tant per facultat com per titulació) fins que s’obtenia 
el nombre desitjat. En el cas dels professors, s’han tramés qüestionaris a tots els 
professors dels departaments assignats a cada biblioteca, fins aconseguir el nombre 
desitjat.  

La selecció dels usuaris de l’hemeroteca i els estudiants de tercer cicle no 
s’ha fet mitjançant cap tipus de mostra probabilística. Tant en un cas com en l’altre 
s’han repartit els qüestionaris entre els usuaris dins del mateix recinte de la biblioteca 
corresponent fins que s’ha arribat a un nombre que s’ha considerat significatiu. Es va 
desestimar el mètode de recollida a les aules donada la multiplicitat d'espais i de 
dates i horaris de les classes. La grandària de la mostra pel cas dels usuaris de 
l’Hemeroteca ha estat de 201 persones, i pel conjunt d’estudiants de tercer cicle de 
totes les biblioteques de 133 sobre un total de 2862 alumnes matriculats en el 
moment de la realització de l'enquesta (dues primeres setmanes de desembre de 
1999) el que suposa un 4,7 dels potencials usuaris. En el cas dels alumnes de 3r 
cicle les dates van dificultar la recollida d'enquestes. En aquests dos casos és 
impossible calcular qualsevol tipus d’error de la mostra.  
 
 El nombre d’informes elaborats sobre la satisfacció dels usuaris ha arribat a 
14. Són els següents: Biblioteca de Ciències, Biblioteca de Comunicació, Biblioteca 
de Socials, Biblioteca d’Humanitats, Biblioteca de Veterinària, Biblioteca de Sabadell, 
Biblioteca de Medicina del Campus, Biblioteca de la UDH Vall d’Hebron, Biblioteca 
de la UDH Sant Pau, Biblioteca de la UDH Hospital del Mar, Biblioteca de la UDH 
Can Ruti, Conjunt de les biblioteques de Medicina (agrupades), Conjunt de 
biblioteques de la UAB (totes les anteriors agrupades) i Hemeroteca.  

L’heterogeneïtat de mètodes a l’hora de seleccionar els casos enquestats fa 
difícil assignar un error concret a les estimacions extretes per cada una de les 
biblioteques (és a dir, a les informacions recollides en cada un dels informes 
elaborats), ja que els resultats agrupats són el fruit de la suma dels diferents 
col·lectius. El que sí es pot afirmar és que les dades presentades en l’informe 
conjunt per totes les biblioteques que fan referència als col·lectius de professors/es i 
alumnes tenen, amb un 95,5% de confiança, un error extremadament baix2 (1,7 pels 
alumnes i 3,4 pels professors). Aquest error pels dos col·lectius assenyalats puja en 
cada un dels informes específics de cada biblioteca. Igualment, cal assenyalar que 
és impossible conèixer l’error de les dades referides al col·lectiu de tercer cicle.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tot i que s’ha d’apuntar l’heterodòxia de la recollida de les dades.  
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3. ÚS DE LA BIBLIOTECA 
 
 
3.1. Amb quina freqüència utilitzeu la biblioteca ? (marqueu amb una X) :  
 
 
 
NOMBRE DE DIES  NOMBRE D'HORES PER SETMANA 

1 Només abans dels exàmens 10,8  1 Menys de 5 hores per setmana 72,4

2 Menys d'un cop al mes 6,1  2 De 6 a 10 hores per setmana 20,1

3 1 cop al mes 6,4  3 Més de 10 hores per setmana 7,5 

4 2 o 3 cops al mes 22,8  

5 1 o 2 cops per setmana 35,7   

6 De 3 a 5 cops per setmana 18,2     
 
 
 
FRANJA HORÀRIA D’ÚS 

1 Habitualment al matí 39,5

2 Habitualment a la tarda 26,4

2 Indistintament matins i tardes 34,2
 
 
 
 
3.2. Utilitzeu altres biblioteques de la UAB ?(marqueu amb una X, màxim dues) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries 4,5 6 Biblioteca d'Humanitats 24,4 

2 
Biblioteca de Ciències de la 
Comunicació 

7,8 7 Biblioteca de Medicina (*) 6,9 

3 Hemeroteca General 10,3 8 Biblioteca de Veterinària 1,1 

4 Biblioteca de Ciències Socials 35,2 9 
Biblioteca Universitària de 
Sabadell 

2,8 

5 Biblioteca General 3,5 10 Cartoteca General  2,7 
 

RESULTATS DEL QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DELS 
USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB – ALUMNES   
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4. OPINIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA 

 
4.1. A continuació et donem una llista dels serveis, la formació i la informació que ofereix  la teva biblioteca.  Et preguem que ens 
assenyalis amb una X, primer si els coneixes (saps que existeixen)  i 
segon si els  utilitzes. En el cas de que els utilitzis et demanem 
que els valoris (marqueu amb una X ) 

Ho Conec Ho Utilitzo 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

M
itjana 

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA SI NO SI NO 1 2 3 4 5  

1 Consulta del Catàleg de la biblioteca 81,7 18,3 78,4 21,6 1,4 11,8 47,2 35,5 4,1 3,29 
2 Consulta del Catàleg de biblioteques universitàries catalanes 46,1 53,9 29,8 70,2 2,5 15,0 48,9 30,5 3,1 3,17 
3 Servei de préstec: terminis de devolució dels llibres  97,7 2,2 94,8 5,2 4,5 19,4 45,4 27,2 3,6 3,06 
4 Servei de préstec: nombre de llibres que pots tenir 91,0 9,0 94,4 5,6 8,2 22,9 41,2 24,8 2,9 2,91 
5 Servei d'Informació bibliogràfica 58,1 41,9 66,4 33,6 2,7 15,7 50,7 28,5 2,4 3,12 

6 
Consulta a fitxers i  revistes electròniques (cd-rom, 
Decomate...) 

61,3 38,7 21,5 78,5 6,0 20,5 49,4 22,7 1,4 2,98 

7 
Consulta de material audiovisual  (vídeos,àudios, 
microformes...) 

73,6 26,4 30,8 69,2 7,4 20,5 43,4 25,3 3,5 2,97 

8 Servei de fotocòpies  98,2 1,8 93,6 6,4 24,9 35,3 27,3 11,4 1,0 2,28 
9 Suggeriments de compra de nous llibres 24,0 76,0 26,9 73,1 22,6 29,2 27,7 15,0 5,5 2,51 

10 
Sala d´Estudi UAB( 24hr/dia, 365 dies/any a la Bib. 
CC.Socials) 

84,0 16,0 59,1 40,9 3,6 12,2 27,6 36,2 20,5 3,58 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ         
11 Curs de formació "Vine a conèixer la teva Biblioteca" 53,5 46,5 14,9 85,1 5,0 14,7 40,1 31,0 9,1 3,24 
12 Cursos de formació especialitzats 11,6 88,4 5,9 94,1 3,0 18,2 54,5 16,7 7,6 3,08 

INFORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA         
13 Guies i fulls informatius de la Biblioteca 45,5 54,5 33,4 66,6 2,9 11,7 59,9 22,9 2,6 3,11 
14 Web del Servei de Biblioteques 57,7 42,3 35,2 64,8 3,6 17,1 49,3 26,4 3,6 3,09 
15 Revista Biblioteca Informacions del Servei de Biblioteques 9,7 90,3 15,7 84,3 8,1 19,8 52,3 12,8 7,0 2,91 
16 Comissió d'usuaris de la Biblioteca 4,4 95,6 14,0 86,0 7,7 25,0 59,6 3,8 3,8 2,71 



 
 

 6 

4.2. A  continuació  et donem una  llista  d'aspectes  relacionats amb  el fons,  els  equipaments  i les  
instal·lacions de la teva biblioteca. Et demanem que el  valoris. 
(marqueu amb una X) 

No ho 
conec 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

M
itjana 

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS 1 2 3 4 5 

1 Localització dels documents dins la biblioteca  7,1 3,2 21,2 49,3 24,7 1,7 3,0 

2 Es disposa dels llibres adequats a les vostres necessitats 1,5 8,9 33,4 32,4 21,8 3,4 2,78 

3 Es disposa de les revistes adequades a les vostres necessitats  17,3 5,9 25,5 42,9 22,4 3,3 2,92 

4 Estat  de conservació dels documents 3,4 5,7 32,2 41,5 19,2 1,4 2,78 

INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT   

5 Horaris de la Biblioteca  1,7 13,1 21,7 30,3 27,4 7,6 2,95 

6 Disponibilitat de punts de lectura 12,6 9,2 28,1 42,6 18,0 2,0 2,76 

7 Equipament informàtic i audiovisual  11,7 11,0 31,3 39,1 17,6 1,0 2,66 

8 Rotulació i senyalització d'espais 3,2 3,7 20,1 49,2 24,7 2,3 3,02 

9 Condicions de treball (silenci, respecte...) 0,5 9,0 22,4 37,6 26,4 4,6 2,95 

10 Confort (il·luminació, temperatura, neteja…) 0,4 6,2 17,4 33,4 35,0 8,1 3,21 

11 Qualitat del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries…) 0,4 3,8 13,2 35,7 37,6 9,7 3,36 

SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI   

12 Atenció i tracte del personal de la Biblioteca 1,3 5,7 16,2 41,2 30,4 6,5 3,16 

13 Valoració global de la Biblioteca 0,4 1,6 14,2 49,6 33,1 1,5 3,19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
1. Marqueu la Biblioteca  que utilitzeu més i contesteu el 

qüestionari amb relació a ella (marqueu amb una X) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   5 Biblioteca de Medicina (*)  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   6 Biblioteca de Veterinària  
3 Biblioteca de Ciències Socials   7 Biblioteca Universitària de Sabadell  
4 Biblioteca d'Humanitats      

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom:                                      
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
2. Dades Personals 

 
2.1. Departament al qual pertanyeu (escriviu el nom) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................................  
 
2.3. Quants anys fa  que treballeu a la UAB ? (escriviu el nombre dins les caselles)   
 
 
3. ÚS DE LA BIBLIOTECA 
 
3.1.  Amb quina freqüència utilitzeu la biblioteca ? (marqueu amb una X) :  
 

NOMBRE DE DIES  FRANJA HORÀRIA D'ÚS 

1 Menys d'un cop al mes 8,1  1  Habitualment al matí 20,3 

2 1 cop al mes 13,1  2  Habitualment a la tarda 12,2 

3 2 o 3 cops al mes 34,4  3  Indistintament matins i tardes 67,5 

4 1 o 2 cops per setmana 35,6  

5 de 3 a 5 cops per setmana 8,8  

 
3.2.  Utilitzeu els serveis i recursos de la Biblioteca des de l'ordinador del vostre despatx i/o domicili? (marqueu 
amb una X) 
 

1 Sí 73,3  2 No 26,7 

 
3.3. Utilitzeu altres biblioteques de la UAB ?(marqueu amb una X, màxim dues) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries 8,8  6 Biblioteca d'Humanitats 17,8 
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació 13,8  7 Biblioteca de Medicina (*) 12,8 
3 Hemeroteca General 9,5  8 Biblioteca de Veterinària 3,1 
4 Biblioteca de Ciències Socials 20,8  9 Biblioteca Universitària de Sabadell 5,2 
5 Biblioteca General 6,6  10 Cartoteca General 0,9 

 

RESPOSTES AL QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DELS 
USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB - PROFESSORS  





 

 

4. OPINIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA 
 

4.1. A continuació us donem una llista dels serveis,  la formació i la informació que us ofereix la 
vostra biblioteca. Us preguem que ens assenyaleu amb una X,  primer  si els coneixeu (sabeu que 

existeixen) i segon si els utilitzeu. En cas d'utilitzar-los us demanem que 
els valoreu.  (marqueu amb una X ) 

 El Conec L' Utilitzo 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

M
itjana 

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA SI NO SI NO 1 2 3 4 5  

1 Consulta del Catàleg de la biblioteca 98,0 2,0 95,4 4,6 0,9 8,8 32,9 47,9 9,5 3,56 

2 Consulta del Catàleg de biblioteques universitàries catalanes 90,7 9,3 76,9 23,1 0,7 7,4 37,9 42,1 11,9 3,57 

3 Servei de préstec: terminis de devolució dels documents 93,2 6,8 92,6 7,4 2,7 9,2 29,6 40,4 18,1 3,62 

4 Servei de préstec: nombre de documents que pot tenir 84,9 15,1 91,5 8,5 3,6 8,2 28,4 38,0 21,8 3,66 

5 Servei de préstec interbibliotecari 86,6 13,4 53,5 46,5 12,2 17,0 31,5 34,1 5,2 3,03 

6 Servei d'Informació Bibliogràfica 55,2 44,8 65,8 34,2 1,9 8,4 42,5 38,8 8,4 3,43 

7 Consulta a la xarxa de CD-ROM UAB 77,0 23,0 54,5 45,5 5,1 17,5 29,9 38,5 9,0 3,29 

9 Consulta de revistes electròniques 80,0 20,0 59,6 40,4 5,0 23,2 28,6 33,2 10,0 3,20 

10 Servei de fotocòpies 95,9 4,1 89,5 10,5 10,2 21,3 32,4 27,6 8,6 3,03 

11 Servei d'adquisicions (llibres) 79,0 21,0 73,7 26,3 12,5 24,0 32,1 26,8 4,7 2,87 

12 Servei de gestió de revistes 62,2 37,8 70,1 29,9 7,3 18,8 35,9 30,8 7,3 3,12 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ         

13 Cursos de formació especialitzats 44,2 55,8 18,9 81,1 3,9 3,9 39,2 39,2 13,7 3,55 

INFORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA         

14 Guies i fulls informatius de la biblioteca 72,7 27,3 52,1 47,9 1,9 9,4 39,9 43,7 5,2 3,41 

15 Web del Servei de Biblioteques 88,7 11,3 80,1 19,9 1,0 8,3 31,2 47,6 11,8 3,61 

16 Revista Biblioteca Informacions del Servei de Biblioteques 47,0 53,0 59,2 40,8 1,8 4,9 41,7 43,6 8,0 3,51 

17 Comissió d'usuaris de la biblioteca 39,0 61,0 29,7 70,3 5,8 13,0 44,9 30,4 5,8 3,17 

 
 



 

 

 
 

4.2.  A continuació  us donem una  llista  d'aspectes  relacionats amb  el fons,  els  equipaments  i les 
instal·lacions de la vostra biblioteca. Us preguem que els valoreu (marqueu amb una 

X) 

No el 
conec 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

M
itjana 

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS 1 2 3 4 5  

1 Localització dels documents dins la biblioteca 3,3 5,7 23,8 36,7 31,0 2,8 3,01 

2 Es disposa dels llibres adequats a les vostres necessitats 0,8 14,2 39,2 27,2 17,4 1,9 2,53 

3 Es disposa de les revistes adequades a les vostres necessitats 1,6 14,3 29,6 27,8 22,3 6,0 2,76 

4 Estat  de conservació dels documents 1,4 2,2 11,9 40,2 39,9 5,8 3,35 

INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT   

5 Horaris de la biblioteca 1,6 3,3 8,4 29,8 42,5 15,7 3,64 

6 Disponibilitat de punts de lectura 4,3 4,8 14,1 34,5 37,3 9,3 3,32 

7 Equipament informàtic i audiovisual 9,1 7,4 24,8 37,4 25,8 4,6 2,95 

8 Rotulació i senyalització d'espais 2,5 3,7 17,7 39,8 33,3 5,5 3,19 

9 Condicions de treball (silenci, respecte...) 2,2 7,1 19,1 38,5 30,0 5,3 3,07 

10 Confort (il·luminació, temperatura, neteja…) 2,0 3,5 11,4 32,5 41,7 10,9 3,45 

11 Qualitat del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries…) 1,6 2,3 8,6 37,7 42,3 9,1 3,47 

SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI   

12 Atenció i tracte del personal de la biblioteca 0,8 0,8 2,8 18,1 47,3 30,9 4,05 

13 Valoració global de la biblioteca 0,9 1,7 10,1 34,4 47,7 6,0 3,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
1. Marqueu la Biblioteca  que utilitzeu més i contesteu el 

qüestionari amb relació a ella (marqueu amb una X) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   5 Biblioteca de Medicina (*)  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   6 Biblioteca de Veterinària  
3 Biblioteca de Ciències Socials   7 Biblioteca Universitària de Sabadell  
4 Biblioteca d'Humanitats      

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom:                                      
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

 
2. Dades Personals 

 
2.1. Departament al qual pertanyeu (escriviu el nom) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................................  
 
2.3. Quants anys fa  que treballeu a la UAB ? (escriviu el nombre dins les caselles)   
 
 

3. ÚS DE LA BIBLIOTECA 
 
3.1.  Amb quina freqüència utilitzeu la biblioteca ? (marqueu amb una X) :  
 

NOMBRE DE DIES  FRANJA HORÀRIA D'ÚS 

1 Menys d'un cop al mes 9,9  1  Habitualment al matí 17,2 

2 1 cop al mes 3,1  2  Habitualment a la tarda 33,6 

3 2 o 3 cops al mes 15,3  3  Indistintament matins i tardes 49,1 

4 1 o 2 cops per setmana 37,4  

5 de 3 a 5 cops per setmana 34,4  

 
3.2.  Utilitzeu els serveis i recursos de la Biblioteca des de l'ordinador del vostre despatx i/o domicili? (marqueu 
amb una X) 
 

1 Sí 50  2 No 50 

 
3.3. Utilitzeu altres biblioteques de la UAB ?(marqueu amb una X, màxim dues) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries 6,0  6 Biblioteca d'Humanitats 23,2 

2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació 15,2  7 Biblioteca de Medicina (*) 6,0 

3 Hemeroteca General 7,9  8 Biblioteca de Veterinària 3,3 

4 Biblioteca de Ciències Socials 24,5  9 Biblioteca Universitària de Sabadell 2,6 

5 Biblioteca General 9,3  10 Cartoteca General 2,0 

 

RESULTATS QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS 
DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB – TERCER CICLE 

 





 

 

4. OPINIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA 
 

4.2. A continuació us donem una llista dels serveis,  la formació i la informació que us ofereix la 
vostra biblioteca. Us preguem que ens assenyaleu amb una X,  primer  si els coneixeu (sabeu que 
Existeixen) i segon si els utilitzeu. En cas d'utilitzar-los us demanem que 

els valoreu.  (marqueu amb una X ) 
 El Conec L' Utilitzo 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

M
itjana 

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA SI NO SI NO 1 2 3 4 5  

1 Consulta del Catàleg de la biblioteca 95,2 4,8 94,0 6,0 - 8,0 33,9 35,7 22,3 3,72 

2 Consulta del Catàleg de biblioteques universitàries catalanes 69,2 30,8 69,8 30,2 2,9 14,7 26,5 33,8 22,1 3,57 

3 Servei de préstec: terminis de devolució dels documents 95,9 4,1 95,4 5,2 2,7 9,8 25,9 34,8 26,8 3,73 

4 Servei de préstec: nombre de documents que pot tenir 89,4 10,6 93,9 6,1 2,0 13,9 28,7 29,7 25,7 3,63 

5 Servei de préstec interbibliotecari 61,3 38,7 34,7 65,3 28,9 13,2 26,3 21,1 10,5 2,71 

6 Servei d'Informació Bibliogràfica 56,9 43,1 74,6 25,4 8,5 10,2 25,4 30,5 25,4 3,54 

7 Consulta a la xarxa de CD-ROM UAB 77,3 22,7 49,4 50,6 7,3 10,9 25,5 41,8 14,5 3,45 

9 Consulta de revistes electròniques 60,8 39,2 56,9 43,1 2,1 19,1 34,0 38,3 6,4 3,28 

10 Servei de fotocòpies 94,3 5,7 90,3 8,8 13,3 22,9 34,3 21,0 8,6 2,89 

11 Servei d'adquisicions (llibres) 43,8 56,2 60,4 39,6 10,5 7,9 34,2 28,9 18,4 3,37 

12 Servei de gestió de revistes 46,7 53,3 59,3 40,7 2,6 7,9 26,3 50,0 13,2 3,63 

ACTIVITATS DE FORMACIÓ         

13 Cursos de formació especialitzats 30,8 69,2 10,8 89,2 9,1 9,1 54,5 9,1 18,2 3,18 

INFORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA         

14 Guies i fulls informatius de la biblioteca 57,5 42,5 68,3 31,7 3,8 7,5 35,8 37,7 15,1 3,53 

15 Web del Servei de Biblioteques 77,2 22,8 72,7 27,3 5,9 8,8 23,5 36,8 25,0 3,66 

16 Revista Biblioteca Informacions del Servei de Biblioteques 23,1 76,9 44,4 55,6 6,3 6,3 25,0 56,3 6,3 3,50 

17 Comissió d'usuaris de la biblioteca 11,7 88,3 30,8 69,2 9,1 9,1 27,3 36,4 18,2 3,45 

 
 



 

 

 
 

       4.2.  A continuació  us donem una  llista  d'aspectes  relacionats amb  el fons,  els  equipaments  i les 
instal·lacions de la vostra biblioteca. Us preguem que els valoreu (marqueu amb 

una X) 

No el 
conec 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

M
itjana 

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS 1 2 3 4 5  

1 Localització dels documents dins la biblioteca 2,3 3,1 11,7 35,9 37,5 11,7 3,43 

2 Es disposa dels llibres adequats a les vostres necessitats 0,8 10,2 32,0 26,6 20,3 10,9 2,90 

3 Es disposa de les revistes adequades a les vostres necessitats 6,2 5,9 26,9 32,8 25,2 9,2 3,05 

4 Estat  de conservació dels documents 1,6 3,2 18,4 35,2 29,6 13,6 3,32 

INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT   

5 Horaris de la biblioteca 0,8 7,8 16,4 19,5 37,5 18,8 3,43 

6 Disponibilitat de punts de lectura 4,7 3,3 20,5 25,4 36,9 13,9 3,38 

7 Equipament informàtic i audiovisual 7,8 9,3 26,3 22,9 33,1 8,5 3,05 

8 Rotulació i senyalització d'espais 0,8 3,2 12,7 34,9 38,9 10,3 3,40 

9 Condicions de treball (silenci, respecte...) 0 7,8 14,7 35,7 31,0 10,9 3,22 

10 Confort (il·luminació, temperatura, neteja…) 0 4,7 7,8 26,6 40,6 20,3 3,64 

11 Qualitat del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries…) 0 3,9 10,2 28,1 37,5 20,3 3,60 

SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI   

12 Atenció i tracte del personal de la biblioteca 0 2,3 4,7 20,2 31,8 41,1 4,05 

13 Valoració global de la biblioteca 0 2,3 9,3 21,7 55,0 11,6 3,64 

 
 



 
 
 

 
 
1. Marqueu la Biblioteca  que utilitzeu més i contesteu el qüestionari amb  
relació a ella (marqueu amb una X) : 
 
1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   5 Biblioteca de Medicina (*)  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   6 Biblioteca de Veterinària  
3 Biblioteca de Ciències Socials   7 Biblioteca Universitària de Sabadell  
4 Biblioteca d'Humanitats      

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom:                      
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Dades Personals 
 
2.1. Curs en què  realitzeu més crèdits (marqueu amb una X) : 
 

1 Segon Curs   2 Tercer Curs   3 Quart Curs      

  
2.2. Estudis que realitzeu (escriviu la titulació) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................  
 
3. ÚS DE LA BIBLIOTECA 
 
3.1. Amb quina freqüència utilitzeu la biblioteca ? (marqueu amb una X) :  
 

NOMBRE DE DIES  NOMBRE D'HORES PER SETMANA 

1 Només abans dels exàmens   1 Menys de 5 hores per setmana  

2 Menys d'un cop al mes   2 De 6 a 10 hores per setmana  

3 1 cop al mes   3 Més de 10 hores per setmana  

4 2 o 3 cops al mes   

5 1 o 2 cops per setmana   FRANJA HORÀRIA D´ÚS 

6 De 3 a 5 cops per setmana   1 Habitualment al matí  

    2 Habitualment a la tarda  

    2 Indistintament matins i tardes  

 
3.2. Utilitzeu altres biblioteques de la UAB ?(marqueu amb una X, màxim dues) : 
 

1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   6 Biblioteca d'Humanitats  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   7 Biblioteca de Medicina (*)  
3 Hemeroteca General   8 Biblioteca de Veterinària  
4 Biblioteca de Ciències Socials   9 Biblioteca Universitària de Sabadell  
5 Biblioteca General   10 Cartoteca General   

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB - ALUMNES  



4. OPINIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA 
 

4.1. .  A continuació us donem una llista dels serveis,  la formació i la informació que us ofereix la 
vostra biblioteca. Us preguem que ens assenyaleu amb una X,  primer  si els coneixeu (sabeu que 
existeixen) i segon si els utilitzeu. En cas d'utilitzar-los us 
demanem que els valoreu.  (marqueu amb una X ) 
 El Conec 

L' 
Utilitzo 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA 
1 Consulta del Catàleg de la biblioteca sí no sí no      
2 Consulta del Catàleg de biblioteques universitàries catalanes  sí no sí no      
3 Servei de préstec: terminis de devolució dels llibres  sí no sí no      
4 Servei de préstec: nombre de llibres que pots tenir sí no sí no      
5 Servei d'Informació Bibliogràfica sí no sí no      
6 Consulta a fitxers i  revistes electròniques (CD-ROM, DECOMATE) sí no sí no      
7 Consulta de material audiovisual  (vídeos,àudios, microformes...) sí no sí no      
8 Servei de fotocòpies  sí no sí no      
9 Suggeriments de compra de nous llibres sí no sí no      
10 Sala d´Estudi UAB( 24h/dia, 365 dies/any a la Bib. CC.Socials) sí no sí no      
ACTIVITATS DE FORMACIÓ        
11 Curs de formació "Vine a conèixer la teva biblioteca" sí no sí no      
12 Cursos de formació especialitzats sí no sí no      
INFORMACIÓ SOBRE LA BIBLIOTECA        
13 Guies i fulls informatius de la biblioteca sí no sí no      
14 Web del Servei de Biblioteques sí no sí no      
15 Revista Biblioteca Informacions del Servei de Biblioteques sí no sí no      
16 Comissió d'usuaris de la biblioteca sí no sí no      
 
 
4.2. A  continuació  us donem una  llista  d'aspectes  relacionats amb  el fons,  els  equipaments  i les  
instal·lacions de la vostra biblioteca. Us demanem que els  valoreu. 
(marqueu amb una X) No el 

conec 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS 
1 Localització dels documents dins la biblioteca        
2 Es disposa dels llibres adequats a les vostres necessitats       
3 Es disposa de les revistes adequades a les vostres necessitats        
4 Estat  de conservació dels documents       
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT   
5 Horaris de la biblioteca        
6 Disponibilitat de punts de lectura       
7 Equipament informàtic i audiovisual        
8 Rotulació i senyalització d'espais       
9 Condicions de treball (silenci, respecte...)       
10 Confort (il·luminació, temperatura, neteja…)       
11 Qualitat del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries…)       
SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI   
12 Atenció i tracte del personal de la biblioteca       
13 Valoració global de la biblioteca       
 
 
4.3. Per finalitzar, si ho desitgeu, podeu anotar els vostres suggeriments i/o opinions: 
 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................  
 

 
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 



 
 
 

 
 
1. Indiqueu la vostra tipologia d'usuari (marqueu amb una X) : 
 
1 Professor de la UAB   4 Personal de la UAB (PAS i Laboral)  
2 Alumne de 1r  o 2n cicles UAB    5 Membre de l'Associació d'Amics de la UAB  
3 Alumne de 3r cicle UAB   6 Altres usuaris, externs a la UAB (*)  

 
(*) Escriviu la vostra procedència ( per exemple: Professor de la UB, alumne de 3r cicle de la UPC,…)                               
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Dades Personals ( contesteu les que us corresponguin) 
 
2.1.  Alumnes : Curs en  què realitzeu més crèdits (marqueu amb una X) : 
 

1 Segon Curs   2 Tercer Curs   3 Quart Curs   4 Tercer cicle  

  
2.2. Alumnes : Estudis que realitzeu (escriviu la titulació, o el curs de 3r cicle) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................  
 
2.3. Professors : Departament al qual pertanyeu (escriviu el nom) : 
 

  ..............................................................................................................................................................................  
 
2.4. Professors : Quants anys fa  que treballeu a la UAB ? (escriviu el nombre dins les caselles)   
 
 
3. ÚS DE L'HEMEROTECA 
 
3.1. Amb quina freqüència utilitzeu l'Hemeroteca ? (marqueu amb una X) :  
 

NOMBRE DE DIES  FRANJA HORÀRIA D'ÚS 

1 Menys d'un cop al mes   1  Habitualment al matí  

2 1 cop al mes   2  Habitualment a la tarda  

3 2 o 3 cops al mes   3  Indistintament matins i tardes  

4 1 o 2 cops per setmana   

5 de 3 a 5 cops per setmana   

 
3.2. Utilitzeu altres biblioteques de la UAB ?(marqueu amb una X, màxim dues) : 
 

1 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries   6 Biblioteca d'Humanitats  
2 Biblioteca de Ciències de la Comunicació   7 Biblioteca de Medicina (*)  
3 Hemeroteca General   8 Biblioteca de Veterinària  
4 Biblioteca de Ciències Socials   9 Biblioteca Universitària de Sabadell  
5 Biblioteca General   10 Cartoteca General   

 
(*) En el cas de fer referència a la Biblioteca d'una Unitat Docent Hospitalària, si us plau escriviu-ne el nom: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. OPINIÓ SOBRE L'HEMEROTECA 

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DELS USUARIS DE 
L' HEMEROTECA GENERAL -UAB  



 
4.1. A continuació us donem una llista dels serveis, la formació i la informació que us ofereix  
l'Hemeroteca.  Us  preguem que ens assenyaleu amb una X, primer si els coneixeu (sabeu que  
existeixen)   i segon si els  utilitzeu. En el cas d'utilitzar-los us 
demanem que els valoreu (marqueu amb una X ) 

El Conec 
L' 

Utilitzo 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

SERVEIS DE L' HEMEROTECA 
1 Consulta del Catàleg de l'Hemeroteca sí no sí no      
2 Consulta del Catàleg de biblioteques universitàries catalanes  sí no sí no      
3 Consulta de publicacions periòdiques a la Sala de lectura sí no sí no      
4 Servei d'Informació Bibliogràfica sí no sí no      
5 Consulta a fitxers i  revistes electròniques (CD-ROM,DECOMATE) sí no sí no      
6 Consulta de microfitxes i microfillms sí no sí no      
7 Servei de fotocòpies  sí no sí no      
ACTIVITATS DE FORMACIÓ        
8 Curs de formació "Vine a conèixer l'Hemeroteca" sí no sí no      
9 Cursos de formació especialitzats sí no sí no      
INFORMACIÓ SOBRE L'HEMEROTECA        
10 Guies i fulls informatius de l'Hemeroteca sí no sí no      
11 Web del Servei de Biblioteques sí no sí no      
12 Revista Biblioteca Informacions del Servei de Biblioteques sí no sí no      
13 Comissió d'usuaris de l'Hemeroteca sí no sí no      
 
 
4.2. A  continuació  us donem una  llista  d'aspectes  relacionats amb  el fons,  els  equipaments  i les  
instal·lacions de l'Hemeroteca. Us demanem que els  valoreu. (marqueu amb 
una X) No el 

conec 

D
olent 

R
egular 

C
orrecte 

B
o 

M
olt  B

o 

FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS 
1 Localització dels documents dins l'Hemeroteca        
2 Es disposa de les publicacions adequades a les vostres necessitats       
3 El temps d'espera  quan una publicació està al dipòsit        
4 Estat  de conservació de les publicacions       
INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT   
5 Horaris de l'Hemeroteca        
6 Disponibilitat de punts de lectura       
7 Equipament informàtic i audiovisual        
8 Rotulació i senyalització d'espais       
9 Condicions de treball (silenci, respecte...)       
10 Confort (il·luminació, temperatura, neteja…)       
11 Qualitat del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries…)       
SATISFACCIÓ GENERAL AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI   
12 Atenció i tracte del personal de l' Hemeroteca       
13 Valoració global de l' Hemeroteca       
 
 
4.3. Per finalitzar, si ho desitgeu, podeu anotar els vostres suggeriments i/o opinions: 
 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................................  
 

 
GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 



AUTOINFORME D’AVALUACIÓ DEL 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES 

ANNEX 4
 
 
 
 

ENQUESTA AL PERSONAL DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB 
Joan Miquel Verd 
 
 L’objectiu d’aquesta enquesta era obtenir respostes de tot el personal de les 
biblioteques de la UAB. La distribució de la població i de les enquestes finalment 
contestades en funció de la grandària de la biblioteca es presenta en el quadre. Com 
es pot comprovar hi ha hagut deu persones que no han especificat la grandària de la 
seva biblioteca.  
 
 
Treballadors/es enquestats/des pel conjunt de les biblioteques de la UAB   
 

 Treballadors/es * Enquestats/des 

Més de 25 treballadors  63 35 
De 10 a 25 treballadors  54 27 
Menys de 10 treballadors  33 27 
Sense especificar  10 
Totes les biblioteques 150 99 

  
           *Imputació teòrica 
 Tot i que no era aquest l’objectiu, si apliquéssim la fórmula del mostreig 
aleatori simple a les dades del quadre, l’error de mostra obtingut seria, amb un 
95,5% de confiança, del 5,9%, per tant prou bo com per poder considerar com a 
representatives les dades obtingudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
1. A la teva biblioteca treballen (llevat dels becaris): 
 
1 Més de 25 persones 36%   
2 De 10 a 25 persones 27%   
3 Menys de 10 persones 27%   
4 No contesta 10%   

 
2.  Respon les següents qüestions utilitzant la casella ns/nc (no sap / no contesta) només 
quan sigui imprescindible.  

  

sí 

p
arcialm

en
t 

n
o 

n
s/n

c  

 1. ESTRATÈGIA      

 Coneixes els objectius del Servei de Biblioteques? 54 36 9 1 1 
 Coneixes els objectius de la teva biblioteca? 72 21 6 1 2 
 Saps si s’hi du a terme un control i un seguiment dels objectius de la teva biblioteca? 67 16 10 7 3 
 2. PERSONES      

 En el teu lloc de treball es fan reunions periòdiques? 55 32 13  4 

 La comunicació interna formal cobreix les teves necessitats d'informació? 53 32 14 1 5 

 Els canals d'informació formals predominen sobre els informals? 49 22 28 1 6 

 El  treball que hi desenvolupes correspon al perfil definit per la plaça? 42 30 24 4 7 

 La plantilla està ajustada a les funcions i als objectius de la biblioteca? 27 32 37 4 8 

 Hi ha una orientació vers el treball en equip més que vers el treball individual? 49 23 25 3 9 

 Se't comuniquen correctament les tasques que tens assignades? 69 18 13  10 

 Participes en les decisions que afecten el teu lloc de treball? 44 43 15  11 
 La presa de decisions dels comandaments cerca majoritàriament el consens? 38 37 17 8 12 
 Existeix un sistema formal d'avaluació del rendiment? 30 22 28 20 13 
 Creus que aquesta avaluació t'ajuda a conèixer les teves responsabilitats?  13 23 43 21 14 
 La formació que s’hi ofereix cobreix adequadament les teves necessitats? 28 41 30 1 15 
 La difusió de la informació sobre formació és adequada? 55 27 17 1 16 
 3. EQUIPAMENTS      

 L'espai físic on treballes és adient a les teves necessitats laborals? 42 17 41  17 

 Els aspectes ergonòmics  (mobiliari, llum, etc.) del teu lloc de  treball són adequats? 24 32 44  18 

 Els equipaments informàtics de què disposes són els adequats per a dur a terme el teu 
treball? 

58 15 26 1 19 

 
 
 
 
 
 
 

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ DEL PERSONAL DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES DE LA UAB  

  



  

sí 

p
arcialm

en
t 

n
o 

n
s/n

c  

 4. PROCEDIMENTS  

 Els procediments estan degudament descrits i documentats? 63 26 8 3 20 

 S'han definit indicadors de qualitat dels procediments? 70 13 10 7 21 

 La descripció i la documentació sobre els procediments s'actualitzen quan és necessari? 69 16 5 10 22 

 Creus que la web i el servidor del Servei de Biblioteques són una bona eina per a 
garantir l'accessibilitat a la descripció de procediments interns? 

81 14 5  23 

 A totes les tasques se’ls ha assignat una persona responsable? 56 22 13 9 24 
 5. ESTRUCTURA      

 Existeix un organigrama formalitzat de la biblioteca? 77 6 3 14 26 

 Saps qui és responsable de cada àmbit de la biblioteca? 88 6 5 1 27 

 Creus que l’organització de la teva biblioteca està pensada per a fer les funcions amb 
eficàcia? 

56 22 20 2 29 

 Creus que hi ha la polivalència suficient entre els treballadors per a cobrir qualsevol 
funció si falla part de la plantilla?  

41 32 25 2 30 

 La coordinació entre les biblioteques de la UAB creus que funciona sense problemes? 25 43 10 22 31 
 La coordinació entre les biblioteques de la UAB i el Servei de Biblioteques creus que 

funciona sense problemes? 
23 37 14 26 32 

 La coordinació entre la biblioteca i el professorat i/o els seus representants creus que 
funciona correctament? 

17 46 15 22 33 

 La coordinació entre la biblioteca i altres àrees de la UAB creus quefunciona 
correctament? 

12 41 14 33 34 

 Creus que pot millorar la qualitat en la prestació dels serveis que ofereix la biblioteca? 78 16 1 5 35 

 
 
3.  Indica les dues coses que més et satisfan del teu lloc de treball i les dues que, si 
poguessis, canviaries de manera immediata. 
 
 

 
 
 
 

SATISFACCIÓ GENERAL

29%

2%

15%
1%26%

14%

13%

Tipus de feina Horari de la feina Contacte amb usuaris

Treball en equip Ambient treball Polivalència de tasques

Motivació en la feina



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Indica quins són, al teu parer, els dos principals punts forts i els dos principals punts 
febles de la biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 

INSATISFACCIÓ GENERAL

19%

3%

7%

25%12%

24%

5% 5%

Volum de feina (manca personal) Horari de la feina

Equips informàtics Espai físic / mobiliari

Temperatura/ventilació incorrecte Organització/jerarquització

Manca de promoció Relació amb professorat

PUNTS FORTS GENERAL

30%

20%6%6%

16%

22%

Equip de treball (RRHH) Motivació predisposició a la feina

Polivalència dels treballadors Comunicació interna

Equips tècnics Servei a l'usuari

PUNTS FEBLES GENERAL

27%

19%
8%13%

17%

5%
3% 8%

Manca de personal (volum de feina) Manca de pressupost

Manca d'espai Equip tècnic insuficient

Ordenació i localització de documents Llibres obsolets

Temperatura/ventilació incorrecte Soroll
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CARTA DE SERVEIS 
 
       
La UAB compta amb 10 biblioteques (9 al campus de Bellaterra i 1 al campus 
de Sabadell). A cadascuna d’aquestes biblioteques s’hi adscriuen els centres, 
departaments i serveis de la UAB, segons àrees de coneixement,  recollits en el 
Reglament del SERVEI DE BIBLIOTEQUES.  Les biblioteques de la UAB són 
les següents: 
   
Campus Bellaterra 
 

 Biblioteca General 
 Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries 
 Biblioteca de Ciències de la Comunicació 
 Hemeroteca General 
 Biblioteca de Ciències Socials 
 Biblioteca d’Humanitats 
 Biblioteca de Medicina 
 Biblioteca de Veterinària 
 Cartoteca General 

 
Sabadell 
 

 Biblioteca Universitària de Sabadell 
 
 
A la web de cada biblioteca es pot trobar la informació detallada dels seus 
serveis i de les àrees temàtiques en què s’especialitzen. 
 
Les biblioteques de la UAB estan obertes en horari de matí i tarda 
ininterrompudament, llevat dels períodes de vacances durant els quals se'n 
restringeix l’horari d'obertura. La llista d’horaris de cada biblioteca es pot 
consultar a la pàgina web del SERVEI DE BIBLIOTEQUES  
Els serveis oferts des de les biblioteques de la UAB van adreçats als usuaris 
definits al Reglament i són els següents: 
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1. Consulta a Sala 
 

1.1 Sales de Lectura 
 
El SERVEI DE BIBLIOTEQUES ofereix a totes les seves biblioteques la 
infrastructura necessària per localitzar, accedir i consultar els fons 
documentals, la majoria dels quals estan disponibles en lliure accés. 
 
1.2. Sala 24 hores 
 
El SERVEI DE BIBLIOTEQUES facilita als seus usuaris un servei de 
lectura, consulta i accés a recursos documentals. Es tracta d’un espai 
situat a les dues plantes inferiors de la Biblioteca de Ciències Socials 
que obre 24 hores durant tots els dies de l’any.  
 
1.3. Consulta al Catàleg 

 
A cada biblioteca l’usuari disposa de punts de consulta del catàleg 
informatitzat del SERVEI DE BIBLIOTEQUES, que permet la identificació 
i localització dels documents. En el cas de fer les consultes externament 
a les biblioteques de la UAB, es pot accedir al catàleg informatitzat des 
de les següents adreces electròniques: 
 via el protocol telnet (text): telnet://babel.uab.es 
 via el protocol http (gràfic): http://www.babel.uab.es. 

 
 
2. Préstec 
 

La major part dels documents de les biblioteques són susceptibles de ser 
prestats. El préstec està subjecte a una normativa interna que en regula tots 
els aspectes. Aquestes normes es troben especificades a la Normativa de 
Préstec del SERVEI DE BIBLIOTEQUES. Per poder fer ús d’aquest servei 
cal ser membre de la comunitat universitària, estar en possessió del carnet 
acreditatiu i adreçar-se al taulell de préstec de cada biblioteca. 

 
 
3. Reproducció de documents 
 

Les biblioteques de la UAB posen a disposició dels usuaris equipaments 
perquè puguin reproduir determinats documents dels seus fons amb finalitats 
docents, discents i de recerca amb les restriccions que disposa la legislació 
vigent. Aquest servei està subjecte a unes tarifes aprovades pel Consell 
Social de la UAB. Per demanar aquest servei cal adreçar-se als punts 
d’autoservei  de reprografia habilitats a cada biblioteca 
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4. Biblioteca electrònica 
 

Les biblioteques de la UAB posen a disposició dels usuaris un conjunt de 
recursos documentals en format electrònic que constitueixen la col·lecció 
digital del SERVEI DE BIBLIOTEQUES. 
 
L’accés a aquests documents pot fer-se pels següents procediments: 
 
 per accés remot a través dels equips connectats a la xarxa informàtica de 

la UAB o bé des d'equips externs a la UAB connectats a la xarxa Internet: 
Bases de dades de Sumaris Electrònics del CBUC, Biblioteca Digital de 
Catalunya, EBSCO Online i tots aquells serveis als quals els editors 
ofereixen accés pel fet de ser subscriptors d’algunes de llurs 
publicacions. 

 per accés local des dels equips que cada biblioteca habilita per a la 
consulta dels recursos propis: Decomate, Xarxa de CD-ROM, Bases de 
dades en servidor central (ERL) i totes aquelles bases de dades i 
programari  propis de cada especialitat i ubicades a cada biblioteca. 

 
Totes les biblioteques tenen com a mínim un punt de connexió als recursos 
documentals remots i l’equipament propi per consultar els documents 
electrònics locals. 

 
5. Préstec interbibliotecari 
 

És un servei que permet l’obtenció de documents –originals o reproduïts- 
que no es troben als fons de les biblioteques de la UAB i que facilita els fons 
propis a d’altres institucions. Aquest servei està sotmès a unes tarifes 
aprovades pel Consell Social de la UAB. 
 
La sol·licitud d’aquest servei es fa directament a través d’un formulari 
electrònic o d’un full de sol·licitud imprès tramès per correu intern. L’usuari 
pot rebre directament la reproducció dels documents que ha sol·licitat, però 
per a la consulta de documents originals cal anar a la biblioteca a la qual 
s'adscriu el seu centre o departament.  

 
6. Adquisició de documents 
 

És un servei que s’encarrega de gestionar l’adquisició del fons documental 
de les biblioteques UAB. Els usuaris de ple dret del Servei de Biblioteques 
poden proposar noves adquisicions. 
Els membres de la comunitat universitària que vulguin sol·licitar l’adquisició 
de nous documents hauran de complimentar una desiderata o formulari de 
suggeriment de compra que els subministrarà la Biblioteca. 
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Els professors que desitgin sol.licitar la compra de de fons documental ho 
hauran de fer a través dels canals habituals establerts per la seva biblioteca i 
seguint els processos determinats en el sistema comptable de la UAB i 
especificats al Reglament del SERVEI DE BIBLIOTEQUES.  

 
 
7. Informació documental 
 

Aquest és un servei que satisfà les necessitats informatives dels usuaris del 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES. L’usuari hi pot accedir personalment als 
taulells d’informació o taulells de préstec de les biblioteques de la UAB. 
 
A  les Biblioteques de la UAB hi ha personal qualificat que atén les diferents 
qüestions que se li plantegen i orienta vers les fonts documentals adients.  

 
 
8. Formació d’usuaris 
 

Les biblioteques de la UAB ofereixen cursos per tal que els seus usuaris 
obtinguin els coneixements necessaris per a treure el màxim de profit dels 
recursos documentals i serveis del SERVEI DE BIBLIOTEQUES. L’usuari 
pot demanar informació als taulells d’informació o taulells de préstec de les 
biblioteques de la UAB. 
 
S’organitzen cursos generals i introductoris (com consultar eficaçment el 
catàleg informatitzat, saber com està organitzada una biblioteca), cursos 
especialitzats o monogràfics propis de cada biblioteca (com trobar recursos 
sobre una determinada matèria, funcionament de bases de dades locals i en 
xarxa) i, en alguns casos, cursos a la carta, a partir de les necessitats de 
grups determinats d’usuaris.  

 
 
9. Difusió 
 

 Web del SERVEI DE BIBLIOTEQUES: http://www.bib.uab.es 
 Fulls Informatius de cada Biblioteca 
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ATENCIÓ ALS USUARIS 
 
El SERVEI DE BIBLIOTEQUES està format per les següents biblioteques: 
 
 
 
Biblioteca General 
Tel.: 93 581 12 27 
Fax:  93 581 32 19 
E-mail:  bib.general@uab.es  
 

 
Biblioteca d'Humanitats 
Tel.: 93 581 29 72 
Fax: 93 581 29 00  
E-mail: bib.humanitats@uab.es 

 
Biblioteca de Ciències i d'Enginyeries 
Tel.: 93 581 19 06 
Fax: 93 581 20 10 
E-mail: bib.ciencies.enginyeries@uab.es 

 
Biblioteca de Ciències de la Comunicació 
Tel.: 93 581 14 92  
Fax: 93 581 23 39  
E-mail: bib.comunicacio@uab.es 
 

 
Biblioteca de Ciències Socials 
Tel.:  93 581 18 19 
Fax: 93 581 20 09 
E-mail: bib.socials@uab.es  
 

 
Biblioteca de Medicina. Campus 
Tel.: 93 581 19 18 
Fax: 93 581 12 43 
E-mail: bib.medicina@uab.es 
          Biblioteques Unitats Docents :  
 

 
Biblioteca de Veterinària 
Tel.: 93 581 15 49 
Fax: 93 581 20 06 
E-mail:bib.veterinaria@uab.es 
 

Biblioteca de Medicina. U.D. Vall 
d’Hebron 
Tel. : 93 428 50 12 
Fax : 93 428 27 10 
E-mail : ikvb0@cc.uab.es 
 

 

 
Hemeroteca General 
Tel.: 93 581 11 46 
Fax:  93 581 20 05 
E-mail: hemeroteca@uab.es 
 

 
Biblioteca de Medicina. Hosp. Del 
Mar 
Tel. : 93 221 10 10 
Fax : 93 221 52 01 
E-mail : ikab0@cc.uab.es 
 

 

 
Cartoteca General 
Tel.: 93 581 20 45 
Fax: 93 581 29 00 
E-mail: cartoteca@cc.uab.es 
 

Biblioteca de Medicina. U.D. Sant 
Pau 
Tel. : 93 456 19 00 
Fax : 93 347 81 60 
E-mail : ikbi1@cc.uab.es 

 
 

 
Biblioteca Universitària de Sabadell 
Tel.: 93 728 77 01 
Fax : 93 728 77 26 
E-mail : bib.sabadell@uab.es 
 

Biblioteca de Medicina. Hosp. Univ. 
Germans Trias i Pujol 
Tel. : 93 497 88 99 
Fax : 93 497 89 00 
E-mail : bhugtip@sb.uab.es 
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HORARIS DE LES BIBLIOTEQUES 

 
 

Horaris de sala 
Biblioteca De dill. a div. Nadal Setmana Santa Juliol Agost 

Humanitats 
(edifici L) 

 
8.30 - 21 9.00-14.30 9.00-14.30 8.30 - 19.30 8.30 - 13.30 

Humanitats 
(edifici B) 

8.30 - 21 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30 - 19.30 8.30 - 13.30 

Ciències i 
Enginyeries 

8.30 - 21.15 8.30-14.45 8.30-14.45 8.30 - 19.45 8.30 - 13.45 

Ciències de la 
Comunicació 

(sala de 
lectura) 

9.00 - 20.30 TANCAT TANCAT 

1a quinzena : 
8.30 - 19.45 
2a quinzena : 
8.30 – 13.45 

 

8.30 – 13.45 

Ciències de la 
Comunicació 
(Mediateca) 

9.30 - 13.30 
15.30 - 
19.30 

TANCAT TANCAT 9.00 – 13.45 TANCAT 

Ciències 
Socials 

8.30 - 21.00 

1ª setmana 
8.30-14.45
2ª setmana 
8.30-20.45

8.30-14.45 8.30 - 19.45 8.30 - 19.45 

Ciències 
Socials (sala 

de lectura  
24 h.) 

0-24 hores tot l'any 

Medicina. 
Campus 

9.00 - 20.00 TANCAT TANCAT 

1a quinzena : 
9.00 - 19.30 
2a quinzena : 
8.30 – 14.00 

 

9.00 - 13.30 

Medicina. U.D. 
Vall d’Hebron 

9.30-19.45 TANCAT TANCAT 8.15-14.45 TANCAT 

Medicina. 
Hosp. del Mar 

 
9.30-19.45 

1ª setmana 
9.00-15.00
2ª setmana
8.30-20.45

TANCAT 8.30-14.45 TANCAT 

Medicina. U.D. 
Sant Pau 

8.00-20.00 
h. 

Disabtes :  
8.00-13.00 

TANCAT TANCAT 8.00-19.30 8.00-14.00 

Medicina. 
Hosp. Univ. 
Germans Trias 
i Pujol 

 

8.30-18.45 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.45 8.30-14.30 
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Veterinària 9.00 - 20.00 TANCAT TANCAT 

3 primeres 
setmanes 

9.00 - 19.30 
Ultima setmana  
9.00 - 13.30 

 

3 primeres 
setmanes 

9.00 - 13.30 
Ultima setmana 
9.00 - 19.30 

 
Biblioteca 
General 

9.00 - 20.45 TANCAT TANCAT 9.00 - 14.00 9.00 - 14.00 

Cartoteca 
General 

9.30 - 20.30 TANCAT TANCAT 9.30 – 19.00 TANCAT 

Hemeroteca 
General 

9.00 - 20.30 TANCAT TANCAT 

1a quinzena : 
8.30 - 19.45 
2a quinzena : 
8.30 – 13.45 

 

8.30 - 13.45 

B. Universitària 
de Sabadell 

8.30 - 20.45 TANCAT TANCAT 8.30 - 19.45 

1a quinzena :  
TANCAT 

3a setmana 
9.00 - 14.00 
4ª setmana : 
9.00 - 19.45 

 
 

 
 
HORARIS DE PRÉSTEC.  L'horari de préstec sol coincidir amb l'horari 
d'obertura de les biblioteques, amb un interval de mitja hora després de 
l'obertura i abans del tancament. 
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SUGGERIMENTS I QUEIXES 
 
El Servei de Biblioteques disposa d'un procediment perquè els usuaris puguin 
manifestar els seus suggeriments i/o queixes sobre els serveis, recursos i 
prestacions de les biblioteques. 
 
L'usuari té a la seva disposició els fulls de reclamació i/o suggeriment a les 
biblioteques, consergeries, serveis i administracions de Centre; aquests punts 
són també els de lliurament del full de reclamació i/o suggeriment. L'usuari en 
rebrà una còpia en lliurar-la i el director del Servei de Biblioteques, si li 
correspon a ell resoldre-la, li comunicarà la resposta en el termini de 30 dies. 
 
 
 

 

 
 
 
 







































Tarifes del Servei de

Biblioteques

Préstec Interbibliotecari

A. Peticions a l'exterior, usuaris interns

Préstec de llibres
Fotocòpies d'articles Tesis

Peticions urgents
Bloc d'1 a 10 fotoc. Pàgina addicional UMI

Espanya - CBUC 750 700 50

11.000 Segons despeses

Espanya 1.000 700 50

Regne Unit 4.000 1.600 Cal un nou bloc

Resta d'Europa 4.000 1.600 100

Altres països 6.000 3.000 100

B. Peticions de fons propis de la UAB,usuaris externs

Préstec de
llibres

Fotocòpies d'articles 
(bloc d'1 a 10 fotoc.)

Microfilms Peticions urgents 

Universitats
Entitats
privades

Espanya 1.000 700 1.100 Microfilmació:
fotogrames segons

despeses
impressió:

45 ptes./unitat

Segons despeses
En cas de les peticions per fax, els preus vigents a

la UAB més el cost dels blocs de fotocòpies

Europa 3.000 1.600 1.800

Altres
països

4.800 2.500 3.000

Consultes a bases de dades

Suport CD-ROM i /o magnètic i bases de
dades pròpies

Bases de dades externes en línia

Perfil bibliogràfic gratuït

Cerca
bibliogràfica

gratuïta
segons despeses (tipus de base de dades, temps de connexió,

quantitat d'informació extreta)

Comunicacions No aplicable
en funció de les tarifes vigents de la xarxa emprada (IBERPAC,

IBERTEX, línia bàsica...)

Impressió 6 pessetes/full

Gravació cal portar disquet

Microformes (microfilms i microfitxes)

A) USUARIS INTERNS. Professors, alumnes i PAS de la UAB Fotogrames segons despeses
d'1 a 10 còpies:
25 ptes./unitat

a partir de la 11a: 15ptes./unitat

B) USUARIS EXTERNS Fotogrames segons despeses de realització i de tramitació 45 ptes./unitat

Reproducció de cintes d'àudio i video

Còpies de cintes d'àudio i video segons despeses 

Intercanvi de duplicats de publicacions periòdiques

Biblioteques UAB. Tarifes file:///I:/AA DIVERSOS DOCUMENTACIO/AQU-Agencia Qualitat...
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Cada exemplar  500 ptes.

Despeses de tramesa a càrrec de la institució receptora

NOTA: La Direcció del Sevei podrà autoritzar l'intercanvi sense aplicar tarifes quan es tracti de donacions recíproques de
valor equivalent.

Cursos de formació

A) USUARIS INTERNS
Professors, alumnes i PAS de la UAB

Cursos programats per les biblioteques gratuït

Cursos especials, prèvia demanda (per alumnes de mestratges, etc.) 2.500 ptes/persona/hora

B) USUARIS EXTERNS
Cursos programats per les biblioteques 2.500 ptes/persona/hora

Cursos especials, prèvia demanda 4.000 ptes/persona/hora

Biblioteques UAB. Tarifes file:///I:/AA DIVERSOS DOCUMENTACIO/AQU-Agencia Qualitat...
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