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Resum de les activitats del CBUC el 2010 
 
Antoni Gonzàlez Senmartí, President del CBUC 
 
 
Les activitats del CBUC les agrupem en tres àmbits. El primer gira al voltant 
dels documents impresos, el segon al voltant dels digitals i el tercer busca la 
millora dels serveis bibliotecaris i l’estalvi en la seva gestió. Els programes 
consorciats que desenvolupen aquests àmbits han crescut al llarg del temps. 
Cada un té les seves característiques, dimensions i implicacions, però tots 
contribueixen a facilitar l’accés a la informació, motiu d’existir de les 
biblioteques. 
 
El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) és el més 
antic d’aquest programes i l’eix a l’entorn del qual el CBUC ha crescut i ha 
pogut generar noves activitats. Avui són ja 60 les institucions que hi integren els 
fons de les seves biblioteques com un mitjà per visibilitzar els seus documents i 
per estalviar recursos en la catalogació.   
 
El CCUC ha viscut el 2010 la integració de quatre importants biblioteques: la de 
la Universitat Ramon Llull (URL), la del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC), la del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya (COPC) i la de l’Orfeó 
Català – Palau de la Música. Cada una ha estat una integració amb 
característiques pròpies, tal com, de fet, ho són totes les que es fan. La 
integració del catàleg de la URL es va iniciar el mes d’abril i no s’acabarà fins el 
març de l’any proper i ha estat precedida d’un gran esforç de la universitat per 
crear el seu catàleg col·lectiu a partir de quinze catàlegs automatitzats amb 
sistemes de gestió diferents. Cal destacar però que en aquesta incorporació 
s’hi inclouen els fons de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de 
Barcelona, biblioteca que en aquest procés s’ha incorporat al catàleg de la 
URL. La integració de la biblioteca de la URL ha suposat la integració de 
302.836 registres i la del MNAC de 145.009.  
 
EL CCUC va assolir el seu registre bibliogràfic 4.000.000 el mes de desembre i, 
un cop descomptats els registres eliminats per duplicats, acaba l’any, amb 
3.730.319 registres corresponents a més de 9 milions d’exemplars. El seu 
creixement enguany (402.201 registres), ha estat un dels més grans dels que hi 
ha hagut des de la seva creació, justament gràcies a la mida de les institucions 
que s’hi ha sumat el 2010. En una presentació feta als rectors de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) se’ls explicà que el CCUC, a més 
de  millorar la informació bibliogràfica i permetre el préstec interbibliotecari, 
rebaixa els costos en catalogació ja que augmenta la que es fa per còpia en 
una quantitat que per al 2010 vàrem calcular en uns 2.610.000€ any. 
 
Els treballs per millorar el préstec entre biblioteques s’han centrat el 2010 en la 
preparació del que amb el nom de PUC obrirem al servei el proper any. El PUC 
vol facilitar encara més que els llibres arribin a les persones que els necessiten 
independentment de a quina biblioteca estan o a quina institució s’adscriu 
l’usuari. Això ho han estat fent fins ara el programa de préstec 
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interbibliotecari (PI) i l’acord de préstec in-situ, però ho han fet amb algunes 
restriccions que el PUC eliminarà. Aquest es basa –com en molts dels 
programes del Consorci- en una combinació de tecnologia i confiança. 
Tecnologia perquè es fa en base a un programari desenvolupat en partenariat 
amb l’empresa Innovative i confiança perquè no podria existir si no tingués en 
els seus fonaments la voluntat de les institucions de compartir els seus 
recursos en la confiança de servir millor el bé públic i amb la seguretat de no 
vulnerar els propis de cada organització. 
 
El PI es va iniciar el 1998 i des de llavors ha anat creixent i millorant, encara 
que amb moderació. Els documents subministrats el 2010 han estat 35.496 (un 
1,90% més que l’any passat), d’aquests, un 68,45% han estat llibres i un 
31,55% còpies. Enguany s’ha seguit millorant la qualitat dels servi ja que el 
percentatge de documents subministrats en el termini de 4 o menys dies ha 
estat del 93,03% i en el termini de 9 o menys dies, del 98,42%. Si considerem 
que sense el PI els llibres obtinguts pel servei s’haurien d’haver comprat, 
podem atribuir a aquest programa uns estalvis considerables que pel 2010 
calculem que han estat de 1.074.264 € 
 
El 2010 ha estat el primer any de funcionament normalitzat del GEPA. Aquest 
equipament, fet per a emmagatzemar llibres i volums de revistes de baix ús i 
permetre així que les biblioteques recuperin espais, va inaugurar-se el 2008 i 
entrar en funcionament el 2009. El 26 de març va constituir-se la comissió de 
gestió de l’equipament formada pels departaments de Cultura i 
d’Universitats de la Generalitat de Catalunya i pel CBUC.  
 
Alhora els processos de càrrega amb els que n’havíem iniciat el funcionament 
van ser revisats i millorats per tal de fer més eficients les càrregues. Això  ha 
permès que al GEPA ingressessin 1.901 metres lineals de documents entre 
llibres i volums de revistes, procedents de vuit institucions diferents. 
Addicionalment, la Universitat de Barcelona (UB) va finançar i fer una càrrega 
extraordinària de volums de revistes de la biblioteca de Bellvitge que ja formen 
part de la col·lecció cooperativa del GEPA.  
 
Cal destacar, finalment, que l’estudi de necessitats de les institucions respecte 
documents per anar al GEPA va ser exposat als gerent de l’ACUP i se’ls va fer 
una petició de finançament extraordinari. Els gerents van acordar fer-la per un 
import de 100.000€ anuals durant els anys 2011, 2012 i 2013.  
 
La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) es va posar en funcionament el 
1999 i consisteix, per una banda, en la contractació conjunta de recursos 
electrònics, i de repositoris cooperatius de documents digitals, per una altra. 
En la seva vessant de recursos comercials, la BDC consta de quasi 10.000 
revistes electròniques, uns 12.000 llibres electrònics i 22 bases de dades. 
 
Mentre que els primers deu anys de vida de la BDC han estat anys de 
creixement en contractacions, el 2010 ha estat un any de contenció i de 
desubscripcions. Les contractacions consorciades han suposat arreu del món 
un increment molt notable de la informació disponible per als usuaris i un 
anivellament substancial en la capacitat d’accedir a informació de qualitat 
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entre els membres de les institucions consorciades. Aquests efectes 
beneficiosos no han impedit però que continués el fenomen iniciat a mitjans 
dels anys 70 que el cost de la informació científica s’incrementa anualment 
més del que no ho fan els pressupostos ordinaris.  
 
Les contractacions conjuntes, encara que han suposat una contenció de la 
distància entre els increments anuals de preus i els dels pressupostos, no ha 
pogut evitar-la. En períodes de bonança econòmica ha estat difícil però 
possible trobar els recursos per fer front als increments. En el passat han estat 
fonamentals els ajuts del Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR), 
als que s’hi han sumat els dels membres del Consorci, però el 2010 es va 
decidir prendre accions de contenció cosa que ha suposat revisar la totalitat 
dels acords en vigència i fins i tot cancel·lar algunes subscripcions. Cal dir que 
algunes editorials comercials importants (si be no totes) han entès la situació 
econòmica per la que passa el CBUC i han contingut els increments anuals del 
cost de les subscripcions per sota del que s’havia fixat per contracte. 
 
Temes financers a banda, els recursos electrònics de la BDC continuen usant-
se de forma considerable. El 2010 s’han descarregat 4.791.773 articles de les 
revistes electròniques subscrites (un 5% d’increment respecte al 2009), hi ha 
hagut 1.871.383 sessions en les bases de dades contractades (quasi un 25% 
més que l’any anterior) i 309.429 accessos als llibres digitals comprats 
conjuntament (un increment del 31% respecte al 2009). 
 
Els repositoris cooperatius han assolit un parell de fites que no per simbòliques 
deixen de ser importants. El de tesis –TDX- ha passat de les 10.000 tesis 
incorporades i el de revistes –RACO- dels 100.000 articles. Això ha estat 
acompanyat d’un esforç addicional del CESCA destinat a la modernització 
dels programaris de TDX i de RECERCAT. El de TDX era el més antic dels 
usats en els repositoris i se substituirà el de la xarxa NDLTD pel DSpace, ja 
usat en altres repositoris cooperatius. El de RECERCAT serà actualitzat de 
versió, cosa que permetrà, entre altres importants millores, la de personalitzar 
la imatge institucional de les organitzacions que hi participen. 
 
El repositori TDX/TDR arriba, a finals del 2010, a les 10.020 tesis doctorals i 
experimenta un creixement del 20,65% respecte a l’any anterior. Hi participen 
18 universitats (una menys que l’any passat), les consultes han estat més de 
3,6 milions i la cerca global dóna accés a 25.500 tesis. Els ajuts de digitalització 
han permès posar en format electrònic 270 tesis.  
 
El repositori de la recerca de Catalunya RECERCAT conté 19.960 documents 
(un increment de documents del 35,92% respecte al 2009). Hi participen 21  
institucions que organitzen els documents en 340 col·leccions, 145 de les 
quals  creades de nou el 2010. Les consultes de l’any van ser més d’1 milió  
(una mica més, però no gaire, que l’any passat).  
 
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) permet la consulta de 306 títols 
de revistes editades per 58 institucions diferents amb un total de 121.890 
articles. 49 d’aquestes revistes es van incorporar de nou a RACO el 2010. Les 
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consultes de l’any han estat de més de 4 milions (amb un increment respecte 
a l’any anterior del 29%). El 2010, gràcies a un ajut del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, hem pogut fer una convocatòria de 
digitalització que ha permès posar a la xarxa 25 revistes noves (62.705 
pàgines). 
 
El repositori MDC (Memòria Digital de Catalunya) per a imatges i col·leccions 
especials ha tingut un gran creixement el 2010 especialment gràcies, entre 
d’altres, a la digitalització del setmanari Destino realitzada per la Biblioteca 
de Catalunya per incorporar-la a ARCA. MDC oferia a finals del 2010  l’accés 
a més d’un milió imatges (gairebé el doble de les accessibles a finals del 
2009). A MDC hi participen 18 institucions i hi ha 45 col·leccions (11 de les 
quals creades en el 2010).  
  
Al repositori MDX (Materials Docents en Xarxa) hi participen ja 10 Institucions 
amb 29 col·leccions (21 d’aquestes creades al 2010). Conté 1.702 documents i 
ha rebut enguany 118.952 consultes 
 
Des del CBUC s’ha treballat el 2010 fomentant la interoperabiliat dels diferents 
repositoris. L’existència de repositoris a nivell internacional ha millorat molt 
l’accessibilitat a la literatura grisa, però el gran repte d’aquest moviment és 
aconseguir que els objectes digitals que hi són dipositats puguin participar 
alhora en diversos repositoris sigui amb les dades i les metadades o només 
amb les metadades. Aquest objectiu està avançant gràcies, per una banda a la 
creació de repositoris especialitzats, i, per una altra, als treballs d’iniciatives 
internacionals com ara DRIVER o OpenAire. 
 
També hem treballat per la promoció de l’accés obert (OA) i en aquest cas els 
nostres esforços han permès contribuir a resultats importants. Un ha estat la 
celebració a Granada del seminari Open access in Southern European 
Countries, organitzat per la FECYT i el CBUC. S’hi van reunir uns seixanta 
especialistes entre autors, editors de revistes, entitats finançadors de la 
recerca i bibliotecaris de Turquia, Grècia, Itàlia, França, Espanya i Portugal 
que van analitzar la situació de l’OA a cada un dels països representats i 
debatre i acordar mesures de foment de l’accés obert. Considerem també com 
a molt important que l’1 de juliol, la Junta del Consell Interuniversitari de 
Catalunya aprovés el document marc del mandat d'accés obert de la recerca 
de les universitats de Catalunya, mandat que havia estat elaborat pel 
Consorci. 
 
El 2010 ha presentat també millores en la infrastructura informàtica amb la que 
el CBUC dóna suport als serveis bibliotecaris dels seus membres. En primer 
lloc cal mencionar que la instal·lació de maquinari i programari que permet la 
gestió automatitzada de les biblioteques ha ampliat  les institucions que s’hi 
acullen. Dos museus, el MNAC i el MACBA, han decidit usar el programari de 
gestió consorciat i passar a formar part del clúster Millennium. Això s’ha 
completat en el cas del MNAC i es farà per al MACBA el 2011. 
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El creixement de continguts de l’MDC havia disminuït les prestacions del 
repositori i a finals del 2010 es va decidir la instal·lació d’un segon servidor 
finançat per la Biblioteca de Catalunya. Això permetrà que un servidor es 
dediqui a les col·leccions d’imatges i l’altre a les de text i, en general, millorar 
les condicions i velocitat de l’accés al repositori. 
 
A finals d’any es va acordar, conjuntament amb el CESCA, entrar a formar 
part de la xarxa internacional de preservació de tesis doctorals en línia 
MetaArchive. Aquesta xarxa funciona amb el programari LOCKSS que 
distribueix còpies fosques de les tesis de les institucions participants en 
diferents servidors i en fa comprovacions periòdiques i sistemàtiques de la 
integritat de les dades per tal de detectar-ne qualsevol possible corrupció i 
restablir, si és el cas, la integritat dels fitxers. Per millorar la preservació dels 
documents del repositoris cooperatius, des d’enguany es conserva una còpia 
de totes les dades emmagatzemades als servidors del CBUC al GEPA. 
 
També s’ha coordinat la gestió de catàlegs locals amb el programari lliure 
Koha a través d’una empresa externa. Aquesta instal·lació, feta complint les 
directrius del CBUC, permet que institucions petites tinguin un sistema 
automatitzat a un cost molt reduït però amb força prestacions i en 
sincronització amb el CCUC. Quatre institucions han començat a treballar en 
aquest projecte: el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Casa 
Amèrica, el Col·legi de Psicòlegs de Barcelona i el Museu Tèxtil de 
Terrassa. 
 
El 2010 hem organitzat quatre cursos cooperatius de formació, el 2n Espai 
CBUC d’intercanvi de coneixements i experiències i tres sessions de 
formació sobre productes inclosos a la BDC. Els cursos han estat impartits per 
Charles Oppenheim (Loughborough University), Josep Matas (Legalment), 
Antoni Cosculluela (Universitat de Barcelona) i Hans Geleijnse (Universitat 
de Tilburg). El programa de traduccions ha comptat amb quatre textos 
professionals vessats al català. La número 43 i la 44 tenien d’autors Wendy 
Lougee (Minessota University) i Lorcan Dempsey (OCLC); la traducció 45, 
Winnie Tam, Andrew M. Cox i Andy Bussey (University of Sheffield), i la 46, 
Cathy Maskell, Jennifer Soutter i Kristina Oldenburg (University of 
Windsor). 
  
L’any que ha passat hem dedicat importants esforços a millorar la gestió fiscal 
del Consorci. Una part importantíssima dels pressupostos dels consorcis de 
biblioteques es dediquen a l’adquisició d’informació electrònica. Aquesta 
activitat  actualment va gravada amb un IVA d’un 18% mentre que la compra 
dels mateixos documents en format imprès té un impost del 4%, cosa que 
grava negativament les compres consorciades de materials digitals. Els 
consorcis i grups de compres espanyols de biblioteques universitàries vàrem 
acordar demanar a la FECYT un estudi de com es podia millorar la fiscalitat 
d’aquestes compres i el CBUC ha encarregat un estudi complementari al 
gabinet García-Hoffman-Bertrán. Aquests informes han indicat quina és la 
millor manera de gestionar les aportacions dels consorciats, cosa que ha 
comportat canvis en la gestió de la facturació del 2010 i en comportarà més per 
l’any proper. 
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Al llarg del 2010 hem estat treballant per reformar els estatuts del CBUC amb la 
intenció d’aconseguir una major implicació dels responsables del sistema 
universitari de Catalunya en les activitats del Consorci i per adaptar-los 
tècnicament als canvis de l’entorn. Malgrat la feina feta, el moment polític de 
canvi de legislatura no ha permès consolidar les propostes que teníem 
preparades. El Ple de la Comissió Interdepartamental de Recerca i 
Innovació (CIRI), en la seva reunió del 22 de juliol va aprovar “que el CBUC 
passi de ser una infrastructura del sistema universitari català a ser una 
infrastructura del sistema d’R+D+I català amb el mandat de racionalitzar i 
incrementar l’accés del sistema de recerca i innovació català a la informació 
científica mitjançant la biblioteca digital de Catalunya”. Aquest important acord 
ha de facilitar l’extensió de la BDC a altres institucions i implicar-les en el 
sosteniment financer de les contractacions i fa més necessària que abans la 
reforma d’estatuts mencionada. 
 
Acabem aquest resum de les activitats de l’any relacionant els canvis que hem 
tingut en les institucions associades al CBUC. El Departament d’Educació, 
després de cinc anys de ser membre associat, va considerar que només volia 
participar en el CCUC i va renunciar a la seva condició que li permetia treballar 
per tenir una col·laboració més intensa amb les biblioteques universitàries. 
Alhora han passat a ser membres associats al Consorci el MNAC, el MACBA i 
s’ha aprovat que en sigui el Departament de Salut, els dos primers amb 
l’objectiu principal de participar en el clúster de Millennium i el darrer amb el de 
participar en les compres conjuntes de recursos electrònics. 
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CCUC: estat a 31.12.10
• 3.730.319 títols corresponents a 9.323.318 

exemplars
• 101.705 registres d’autoritat (62.906 CÀNTIC)
• 91 institucions integrades:

- 1r nivell: 15 institucions del CBUC (5 membres 
associats)

- 2n nivell: 45 institucions del CCUC
- 3r nivell:  31 institucions integrades a través dels 

catàlegs locals
• 174 biblioteques
• 616 catalogadors

CCUC: Creixement

En el període 2007-2008 s’observa una davallada a causa del nou sistema automatitzat que comptabilitza 
registres reals i no com l’anterior sistema que comptabilitzava segons un número identificador correlatiu  que 
incloïa registres donats de baixa. 
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CCUC. Registres nous

Total 402.201

10.123
31.418

275.108

85.552

21%

3%

68%

8%

Catalogació original
(institucions)

Catalogació original
(empreses)

Per catàlegs remots Per carrega

Percentatge de documents del CCUC 
segons lloc de publicació

Alemanya
4%

UK
7%

USA
9%

França
9%

Altres
13%

Espanya
24%

Catalunya
30%

Itàlia
4%
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Percentatge de documents del CCUC 
segons llengua de publicació

Altres
2%

Portuguès
1%

Italià
4%

Alemany
4%

Català
12%

Llati
2%

Francès
10%

Castellà
43%

Anglès
22%

Percentatge per tipus de materials 
del CCUC, excepte llibres

Música impresa
6%

Documents gràfics
2%

Mapes 
3%

Música (CD)
23%

Vídeos, DVD
9%

Altres
1%

Articles
17%

Revistes impreses
15%

Tesis 
9%

Recursos electrònics
8%

Material manuscrit no 
editat
7%
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Percentatge de documents del CCUC 
segons data de publicació

Total de registres 
posteriors al 1981

62%

Total de registres 
entre 1951 i 1980

20%

Total de registres 
anteriors al 1901

9%Total de registres 
entre 1901 i 1950

9%

CCUC: Consultes

1.674.419

3.796.655
3.058.260

3.828.524
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CCUC: Pla de qualitat 2010 
Depuració periòdica manual Depuració automàtica

Títols unif icats; 
512

Matèries unif icades;
 1.241

RE actualitzats (SFX);
 1.165

Noms unif icats; 
9.755

Duplicats solucionats; 
11.305

Registres adequats a 
MARC21; 7.661.218

Registres adequats a les 
pautes del CCUC; 1.500

Tipus de material 
assignats; 463

Registres adequats al 
nivell CÀNTIC; 3.121

Errors de catalogació 
corregits; 152.197

Actuacions post-càrrega 
d'institucions; 75.033

Títols unif icats; 
512

Matèries unif icades;
 1.241

RE actualitzats (SFX);
 1.165

Noms unif icats; 
9.755

Duplicats solucionats; 
11.305

Registres adequats a 
MARC21; 7.661.218

Registres adequats a les 
pautes del CCUC; 1.500

Tipus de material 
assignats; 463

Registres adequats al 
nivell CÀNTIC; 3.121

Errors de catalogació 
corregits; 152.197

Actuacions post-càrrega 
d'institucions; 75.033

Integració de biblioteques al CCUC
• Universitat Ramon Llull: 

• 302.836 títols carregats
• Museu Nacional d ‘Art de Catalunya: 

• 145.009 títols carregats
• Orfeó Català - Palau de la Música Catalana:

• 60.000 títols que s’integraran manualment
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya: 

• 6.000 títols que s’integraran manualment
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CCUC: evolució de les integracions

.
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S’observa un increment anual del numero d’institucions integrants al Catàleg durant el període 1998-2010 amb una
Mitjana de creixement anual de 3,58 integracions/any. Se’n destaca l’any 2010 com un any positiu en el que el nombre 
d’integracions donat que ha superat la mitjana arribant, aquest darrer a un total de 4 integracions. 

CCUC: Catalogació per còpia

47% 48%
53% 54% 52% 52%

45%

56%

46%
50%

46% 49% 51% 51%

69% 71% 71% 67% 69% 67%
63%

67% 67% 75% 69% 70% 72% 73%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% de còpia de bibliogràfic % de còpia de volums
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Serveis de valor afegit a l’adquisició de llibres

6.289

23.149

38.191

44.066

39.075
42.78444.065

55.400 54.811 55.114 55.017 55.576
53.590

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Documents catalogats externament

Préstec interbibliotecari i
accés a les col·leccions

• El nombre de documents subministrats 
s’incrementa 

• Els subministraments amb termini inferior a 4 
dies i els de resultat positius, augmenten

• Destaca l’augment de sol·licituds de les 
institucions consorciades als altres integrants del 
CCUC

• Mantenim alts nivells de qualitat
• Es renova l’acord de préstec in situ
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PI: Temps de durada en el 
subministrament de peticions
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94%
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PI: Subministraments dins del CBUC
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PI: Tipus de documents subministrats

68%70%69%67%65%63%
58%52%47%44%39%35%30%30%

32%30%31%33%35%37%42%48%53%
56%61%65%

70%70%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fotocòpies

Originals

Estalvis del PI
Any Llibres per PI Estalvi

1998 2.380 121.380,00 €

1999 4.038 205.935,00 €

2000 6.740 343.755,00 €

2001 9.712 495.289,00 €

2002 11.323 577.491,00 €

2003 12.821 653.878,00 €

2004 15.114 770.814,00 €

2005 17.176 875.976,00 €

2006 19.066 972.366,00 €

2007 19.825 1.011.075,00 €

2008 20.158 1.028.058,00 €

2009 20.507 1.045.857,00 €

2010 21.064 1.074.264,00 €
 1998  1999  2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Si considerem que el cost de compra d’un llibre acadèmic és de 60€ i el cost de processament d’un préstec
Interbibliotecari és de 9€, podríem dir que l’estalvi en obtenir aquest llibre a través del préstec, seria de 51 € per llibre. 
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Préstec in situ
Renovació de l’acord un any més amb les mateixes condicions

L’any 2008 es produeix un decrement d’usuaris donat que amb el canvi de sistema les institucions van fer 
una actualització dels usuaris.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UB 425 1.213 1.675 2.028 2.443 2.175 2.200 2.389 1.388 1.269 1.344

UAB 488 236 408 499 594 712 799 866 77 267 275
UPC 36 55 106 207 220 235 312 386 171 92 188
UPF 200 606 836 1.105 684 952 1.122 1.127 596 779 887
UdG 1 26 38 39 50 68 76 85 98 27 36
UdL 8 9 7 15 5 11 70 10 89 12 95
URV 0 23 40 48 60 65 79 99 8 34 47
UOC 3 10 7 15 14 16 18 22 9 6 13

BC 2 11 15 13 20 21 0 0 22 15 20
UJI 0 0 2 0 1 1 1

UVic 10 15 18 22 6 16 36
UdA 0 0 0

Total 1.163 2.189 3.132 3.969 4.100 4.270 4.696 5.006 2.465 2.518 2.942

Memòria d’activitats 2010
1. El CCUC i el PI
2. Equipament GEPA

• Càrregues
• Processos 
• Finançament 

3. Recursos de la Biblioteca Digital de Catalunya
4. Repositoris i Base de Dades de Sumaris
5. Serveis informàtics
6. Formació i altres activitats
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GEPA 
Càrregues del pla 2010

Inst. Metres %
UB 218 11,44%

UAB 422 22,20%
UPC 523 27,54%
UPF 327 17,23%
UdG 146 7,66%
UdL 126 6,65%
URV 0 0,00%
UOC 3 0,18%
BC 135 7,10%

1901 100%

Realitzat

Millora dels processos
• Hem incrementat l’eficiència dels processos 

de les càrregues, amb una disminució dels 
costos:

– del 25% en el transport i el peonatge
– del 50% en el tractament tècnic

• Hem millorat l’esquema de processos 
– S’han traspassat part de les tasques a les institucions 

d’origen, 
– el GEPA assumeix les tasques que la institució no pot fer 

(transport, creació del topogràfic i emmagatzematge).
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Finançament extraordinari
• L’estudi de necessitats fet el 2009 revelava 

que existeixen uns 12.000 metres de 
documentació acumulada a les institucions 
que esperava ser transferida al GEPA

• Els gerents de les universitats de l’ACUP van 
acordar un finançament extraordinari de 
100.000 € anuals per als anys 2011, 2012 i 
2013
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Estadístiques d’ús
• Nombre d’institucions que han carregat documentació

durant l’any: 8
• Serveis:

– Consultes a sala: 0
– Subministrament d’originals per PI: 5
– Subministrament de còpies en la consulta a sala: 0
– Subministrament de còpies electròniques: 39

• Metres de prestatgeries GEPA totals ocupats amb 
documentació: 2.477 (el 10,1% de la capacitat)

Memòria d’activitats 2010
1. El CCUC i el PI
2. Equipament GEPA
3. Recursos de la Biblioteca Digital de Catalunya

• Usos i contractacions
• SFX i MetaLib
• Acord de la CIRI d’extensió de la BDC

4. Repositoris i Base de Dades de Sumaris
5. Serveis informàtics
6. Formació i altres activitats
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BDC 2010: dades d’ús
• Revistes electròniques

– 4.791.773 articles descarregats
– Un 4% més que el 2009

• Bases de dades
– 1.871.383 consultes
– Un 17% més que el 2009

• Llibres e- (2 recursos nous: Ebrary i MyiLibrary)
– 309.429 accessos
– Un 31% més que el 2009

BDC ús revistes electròniques:
Evolució Emerald 2001-2010 
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BDC ús revistes electròniques:
Evolució SpringerLink 2004-2010 
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BDC ús revistes electròniques:
ScienceDirect 2003-2010 
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BDC ús bases de dades 2010:
1.871.383 de consultes

453.051

291.604

243.795 240.077

173.388 171.300

84.374
62.455 48.202

31.656 25.300 19.678 16.324 6.956 3.223

ISI W
OK
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MATHSCINET

PSYCINFO

FACTIVA

REFWORKS

MEDLINE  (E
BSCO VLEX

ERIC

ECONLIT
FSTA

TSD
LISTA

ZB MATH

MEDLINE  (P
ROQUEST

BDC ús llibres electrònics 2010:
309.429 accessos

143.842

82.614

36.991

15.571 14.878
7.282 5.249 3.002

GVRL Springer e-
books/LNCS

Ebrary MyiLibrary ORO HOL Safari netLibrary
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BDC 2010: contractacions
RENOVACIONS
• S’han negociat els següents acords pluriannuals:

- Oxford Journals 2011-2013
- Oxford Reference Online Premium Collection 2011-
2013
- Royal Society of Chemistry 2011-2013

CANCEL·LACIONS
• S’ha cancel·lat la base de dades Business Source

Elite

Gestor d’enllaços i metabuscador
• Gestor d’enllaços (SFX)

– Hi ha activats més de 56.000 revistes i llibres a text 
complet, 1.000 més que l’any passat

– S’han gestionat 8.000 altes i 300 baixes de 
recursos 

• Metabuscador (MetaLib)
– Hi ha activats 72 recursos (47 metacercables i 25 

cercables i enllaçables), 6 més que l’any passat
– S’han activat: Ebrary, Informa Healthcare i 3 bases 

de dades catalanes (IDESCAT, ICC i Endrets)
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Ús del botó SFX del CBUC

Al febrer de 2009 es 
restringeix l'accés dels robots 
a les consultes i és per aquest
motiu que hi ha una devallada
tan important en aquestes.
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Acord de la CIRI
• Acord (Ple de 22.07.10)

– que el CBUC passi de ser una infrastructura del sistema universitari 
català a ser una infrastructura del sistema d’R+D+I català com un

– mandat per racionalitzar i incrementar l’accés del sistema de recerca i 
innovació català a la informació científica mitjançant la biblioteca digital 
de Catalunya

Amb 2 components:
Extensió de l’accés a la BDC
Difusió de la informació científica a través d’un Recercat millorat 

(personalització institucional, filtres de qualitat...)

Memòria d’activitats 2010
1. El CCUC i el PI
2. Equipament GEPA
3. Recursos de la Biblioteca Digital de Catalunya
4. Repositoris i Base de Dades de Sumaris

• TDX, RECERCAT, RACO, MDC, MDX
• Base de dades de sumaris
• Foment de l’Accés Obert

5. Serveis informàtics
6. Formació i altres activitats
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• 10.020 tesis, 
• 1.715 més que l’any passat

• 18 universitats participants 
• baixa de la Universidade da Coruña

• 3,6 milions de consultes
• Ajuts de digitalització per a 270 tesis

• La cerca global dóna accés a 25.500 tesis

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Tesis incorporades vs. consultades 

2010 3.666.219
Total 23.377.106

2010 1.715
Total 10.020
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Tesis llegides vs. incorporades
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El 40% de les tesis llegides en les 18 universitats participants a TDX/TDR 
des del curs acadèmic 2000-2001 al 2008-2009 estan introduïdes a TDX

Tesis per matèria i universitat
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• 19.960 documents, 
• 5.275 més que l’any passat

• 340 col·leccions 
• 145 creades en el 2010

• 21 institucions participants. Noves incorporacions:
• Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
• Institut Català Internacional per la Pau
• Escola Superior de Música de Catalunya
• Institut de Seguretat Pública de Catalunya

• Més d’1 milió de consultes

RECERCAT 
(Dipòsit de la recerca de Catalunya)

Documents incorporats vs. consultats
Consultes Documents
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Evolució de les consultes per institució

• 306 revistes, 
• 49 més que l’any passat

• 58 institucions editorials participants
• 121.890 articles (26.753 introduïts en el 2010) en 

9.048 números de revista
• Un 84% dels articles a RACO estan a text complet 
• Més de 4 milions de consultes
• Un ajuts del Departament de Cultura ha permès la 

digitalització de 25 revistes (62.705 pàgines)

RACO 
(Revistes Catalanes amb Accés Obert)
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• Associació Arqueològica de Girona 
• Associació del Llibre de la Festa Major de Torroella de Montgrí
• Institut Internacional d’Estudis Borgians
• Institut Ramon Llull
• Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural - Museu 

de Gavà
• Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
• Arxiu Històric de Sabadell
• Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 

Catalunya 
• Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 

Institucions incorporades enguany a 
RACO

Articles incorporats vs. consultats
ArticlesConsultes
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MDC 
(Memòria Digital de Catalunya)

• 1.139.496 imatges, 
• 486.491 més que l’any passat

• 18 institucions participants
• 45 col·leccions (11 creades en el 2010)
• El contingut de MDC s’ha integrat a EUROPEANA 

a través de la Biblioteca de Catalunya
• S’ha elaborat un format per a la importació

automàtica de metadades i/o dades

• Coorganització de la III Reunió d'usuaris
espanyols de CONTENTdm

• Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana 

• Institut d'Estudis Ilerdencs
• Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
• Centre de Lectura de Reus 
• Arxiu Històric de Girona 
• Arxiu Històric de Sabadell
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Institucions incorporades enguany a 
MDC
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Imatges incorporades

45.000
97.614

294.568

653.005

1.139.496

2006 2007 2008 2009 2010

MDX 
(Materials Docents en Xarxa)

• Hi participen 10 institucions amb 29 col·leccions
• Inici de la recol·lecció de documents de la UdL i la UOC

• Conté 1.702 documents
• 118.952 consultes
• Implementat el mòdul d’estadístiques 

• globals del repositori 
• per universitat
• per subcomunitat
• per col·lecció
• per document
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Documents incorporats

826

1.702

2009 2010

BDS (Base de Dades de Sumaris)
• La Fundación Dialnet contacta amb el CBUC per a oferir-

nos la possibilitat de participar a Dialnet
• S’exploren les condicions, compromisos i avantatges i 

inconvenients d’aquesta participació
• Es decideix assolir els objectius de servei a través de la 

participació en la base de dades de sumaris de Dialnet 
alhora que s’abandona la BDSE

• Se signa el conveni amb la Fundación Dialnet el 29.03.10
• S’ha fet formació de les primeres institucions (UPC, UPF, 

UdG, UOC i BC) i s’ha introduït el primer sumari a Dialnet
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Evolució de les consultes
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781.880763.865

30.199
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23.449.21223.449.212 de consultes acumulades

Foment de l’Accés Obert
• La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya

(CIC) ha aprovat el document marc del mandat 
d'accés obert de la recerca de les universitats de 
Catalunya

• El CBUC ha coorganitzat el seminari 
• Open Access in Southern European Countries 

• El CBUC ha coorganitzat les 
• 4as Jornadas OS-REPOSITORIOS
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Memòria d’activitats 2010
1. El CCUC i el PI
2. Equipament GEPA
3. Recursos de la Biblioteca Digital de Catalunya
4. Repositoris i Base de Dades de Sumaris
5. Serveis informàtics

• Clúster Millennium
• Preservació i altres activitats

6. Formació i altres activitats

Serveis informàtics
• Ampliació del clúster Millennium

- El MNAC i el MACBA, han decidit usar el programari de 
gestió consorciat i passar a formar part del clúster 
Millennium

• Un nou servidor per a l’MDC
- El creixement de continguts de l’MDC ha requerit la 

instal·lació d’un segon servidor 
- Finançat per la Biblioteca de Catalunya
- Un servidor es dedicarà a les col·leccions d’imatges i 

l’altre a les de text
- Millorarem les condicions i velocitat de l’accés al 

repositori

36



Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Memòria del 2010

Clúster Millennium
• S’hi ha integrat el Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (MNAC): 25 de novembre
• Iniciades les primeres tasques d’integració al 

Clúster del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

Catàleg del MNAC dins el Clúster 
Millennium
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Preservació de documents digitals
Incorporació a MetaArchive
• És una xarxa internacional de preservació de tesis doctorals
• Funciona amb el programari LOCKSS
• Distribueix còpies fosques de les tesis de les institucions 

participants en diferents servidors 
• Fa comprovacions periòdiques i sistemàtiques de la 

integritat de les dades per restablir, si és el cas, la integritat 
dels fitxers

Nous serveis amb altres empreses
Coordinació amb Ilertec per oferir el sistema Koha
(programari lliure) per automatitzar biblioteques amb 
un baix cost però altes prestacions. 

Inici dels treballs amb:
• Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
• Casa Amèrica  
• Col·legi de Psicòlegs de Barcelona 
• Museu Tèxtil de Terrassa
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Memòria d’activitats 2010
1. CCUC i el PI
2. Equipament GEPA
3. Recursos de la Biblioteca Digital de Catalunya
4. Repositoris i Base de Dades de Sumaris
5. Serveis informàtics
6. Formació i altres activitats

• Activitats de formació i traduccions i 
• Difusió
• Funcionament 

Cursos i sessions de formació
Cursos
• Open access and the future of scholarly publishing / Charles Oppenheim
• Els documents i la informació de la biblioteca des de la perspectiva de la 

propietat intel·lectual / Josep Matas
• Disseny d’enquestes i estadística inferencial / Antoni Cosculluela
• Re-inventing the library / Hans Geleijnse

Sessions de formació
• Celebració del 2n Espai CBUC d’intercanvi de coneixements i 

experiències
• Funcionament i possibilitats de les plataformes d’accés a llibres e-

Ebrary i MyiLibrary
• Normes i procediments d’elaboració de registres d‘autoritat CÀNTIC 
• Funcionament i noves prestacions de la base de dades d'humanitats 

PIO/PAO
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Traduccions fetes el 2010
• Núm. 43:  “La biblioteca difusa de nou: alineant la biblioteca 

com a actiu estratègic”
• Lougee, Wendy

• Núm. 44: "Sempre connectats: les biblioteques en un món 
de connectivitat permanent"  
• Lorcan Dempsey

• Núm. 45: “Les preferències dels usuaris estudiants per les 
prestacions dels OPACs de pròxima generació”
• Winnie Tam, Andrew M. Cox, Andy Bussey

• Núm. 46:  “Repositoris col•laboratius de documents 
impresos: un estudi de cas de les opinions dels directors de 
biblioteca”
• Cathy Maskell, Jennifer Soutter, Kristina Oldenburg

Difusió d’activitats 2010
Evolució de les activitats de difusió

4 7 5 5 3 5
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12
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Grups de treball actius el 2010
• Interlocutors de catalogació
• Comissió estratègica per al 

PUC (préstec consorciat)
• Préstec interbibliotecari
• Comissió de tècnics del 

GEPA
• Recursos electrònics

Relectro Plus
• Repositoris cooperatius

• MDX
• TDX-TDR
• Sumaris-Dialnet
• Interlocutors de Millennium
• Informàtics de Millennium
• Referència virtual
• RefWorks
• Màrqueting BDC

Millora de la gestió de la fiscalitat del 
CBUC

• S’han emprès accions amb la resta de consorcis de 
biblioteques universitàries d’Espanya
– La FECYT fa un informe sobre la gestió fiscal de les compres de 

recursos digitals per part de consorcis

• El CBUC demana un informe sobre la subjecció a IVA de les 
relacions consorci-consorciats i sobre la deducció de l’IVA 
suportat per compra de recursos electrònics
– El fa el Gabinet García-Hoffmann-Bertran
– Finalitat: optimitzar la gestió de l’IVA

• Recomanacions dels informes
– Facturació d’alguns programes del CBUC amb IVA
– Per exemple: Compres consorciades (BDC) o suport informàtic
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Contractacions segons 
LCSP 30/2007

14

1

8

4

1 1

Menors per
addicional

12a

Negociat
amb

Publicitat

Negociats
Exclusivitat

Negociats
amb 3
ofertes

Acord Marc Informes

Treballs fets per modificar els estatuts 
del CBUC

• La reforma dels estatuts persegueix tres 
finalitats:
– Fixar la forma de participació de la Generalitat en el 

Consorci de manera que faciliti l’execució de l’acord de la 
CIRI

– Incrementar la participació de les universitats i de la BC en 
els òrgans de govern del Consorci (CG i CE)

– Adaptar tècnicament els estatuts als canvis normatius i a 
l’evolució de la mateixa institució.
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Membres associats
• Nous membres

- MNAC
- MACBA
- Departament de Salut (aprovat)

• Baixes
- Departament d’Ensenyament
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Membres del CBUC, òrgans de govern i personal  
 
 
Institucions que formen el CBUC 
• Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (a 

través del Comissionat per a Universitats i Recerca) 
• Universitat de Barcelona 
• Universitat Autònoma de Barcelona 
• Universitat Politècnica de Catalunya 
• Universitat Pompeu Fabra 
• Universitat de Girona 
• Universitat de Lleida 
• Universitat Rovira i Virgili 
• Universitat Oberta de Catalunya 
• Biblioteca de Catalunya 
 
Membres associats al CBUC 
• Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
• Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (fins el 07.10.10) 
• Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (des del 07.10.10) 
• Universitat d’Andorra 
• Universitat de les Illes Balears 
• Universitat de Vic 
• Universitat Jaume I 
• Universitat Ramon Llull 
• Universitat Internacional de Catalunya 
• Museu Nacional d’Art de Catalunya (des del 31.05) 
• Museu d’Art Contemporani de Catalunya (des del 13.10) 
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Consell de Govern  
• Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

Representants: Sr. Josep Ribas i Seix i Lluís Rovira i Pato. 
• Universitat de Barcelona . Representants: Sra. Carina Rey Martín,  (secretària)  i 

Sra. Adelaida Ferrer Torrents. 
• Universitat  Autònoma de Barcelona. Representants: Sr. Joan Gómez Pallarès 

(vice-president) i Sr. Joan Gómez Escofet. 
• Universitat Politècnica de Catalunya. Representants: Xavier Colom Fajula, i Sr. 

Dídac Martínez Trujillo.  
• Universitat Pompeu Fabra. Representants: Sr. Daniel Serra de la Figuera i Sra. 

Mercè Cabo i Rigol.  
• Universitat de Girona. Representants: Sr. Joaquim Maria Puigvert Solà i Sra. M. 

Antònia Boix i Angelats. 
• Universitat de Lleida. Representants: Sra. Núria Llevot i Calvet i Sra. Loli 

Manciñeiras Vaz-Romero. 
• Universitat Rovira i Virgili. Representants: Sr. Antoni González Senmartí 

(president) i Sra. Mariantònia Aloguín i Pallach. 
• Universitat Oberta de Catalunya. Representants: Sra. Begoña Gros  i Sra. Adoració 

Perez Alarcón. 
• Biblioteca de Catalunya. Representants: Dolors Lamarca i Morell i Sra. Eugènia 

Serra Aranda. 
 
El Consell de Govern del CBUC es va reunir els dies 18 de febrer, 8 de juliol i 23 de 
desembre. 
 
 
Comissió Executiva    
• Sr.   Antoni Gonzàlez Senmartí  
• Sr.   Joan Badia i Pujol  
• Sra. Dolors Lamarca  
• Sr.   Dídac Martínez Trujillo 
• Sr.   Josep Maria Puigvert Solà 
• Sra. Adoració Perez Alarcón 
 
La Comissió Executiva del CBUC es va reunir els dies 25 de març, 27 de maig,  7 
d’octubre, i 9 de desembre. 
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Comissió Tècnica  
Membres:  
• Sra. Adelaida Ferrer Torrents  
• Sr.   Joan Gómez Escofet 
• Sr.   Dídac Martínez Trujillo  
• Sra. Mercè Cabo i Rigol 
• Sra. M. Antònia Boix i Angelats 
• Sra. Loli Manciñeiras Vaz-Romero 
• Sra. Mariantònia Aloguín i Pallach 
• Sra. Adoració Pérez Alarcón 
• Sra. Eugènia Serra Aranda  
 
Convidats: 
• Sra. Anna Andreu (UVic) 
• Sr.   Vicenç Falomir (UJI) 
• Sr.   Miquel Pastor (UIB) 
• Sra. Mercè Yll (URL, des de l’01.07)  
 
La Comissió Tècnica de Govern del CBUC es va reunir els dies 28 de gener, 22 d’abril, 
1 de juliol, 28 d’octubre i 25 de novembre. 
 
 
Grups de treball 
Al si del CBUC funcionen diferents grups de treball que tenen per finalitat posar en 
funcionament, avaluar i millorar els programes d’actuacions. Molts d’aquests grups són 
estables, però alguns són temporals i s’han creat per a la realització específica d’una 
tasca.  
 
Es relacionen a continuació els grups que han estat en funcionament el 2010 i les 
dates de les seves reunions.  
• Interlocutors Catalogació: 16.02, 16.06 i 16.12 
• Comissió estratègica per al PUC (préstec consorciat): 24.03, 28.04, 11.05, 01.06, 

15.06, 14.09, 05.10, 04.11 i 19.11 
• Préstec interbibliotecari: 09.02 
• Comissió de tècnics del GEPA: 14.01, 08.04 i 15.07 
• Recursos electrònics Relectro Plus: 04.02, 18.03 i 14.09 
• Dipòsits cooperatius : 16.03, 22.06 i 02.12 
• MDX: 13.04 i 19.10 
• TDX-TDR: 26.05 
• Interlocutors Millenium: 24.02 
• Informàtics Millenium: 26.01 
• Grup de referència virtual: 22.04 
• Grup de RefWorks: 22.02 i 16.04 
• Grup de Màrqueting BDC: 28.04, 16.06 i 06.07 
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Oficina del CBUC  
 
Director  tècnic: 
Sr.   Lluís M. Anglada i de Ferrer  
 
Accessibilitat (CCUC, Pi I GEPA) 
Sr.   Santi Balagué Linares  
Sr.   Joan Bolumar i González de Molina (des del 2 de març) *  
Sra. Marta Bussot Barber *  
Sra. Joana Roig i Equey 
Sra. Elisabet Teixidó Cassà  
Sra. Marta Tort i Pascual 

 
Biblioteca digital 
Sra. Núria Comellas i Gaya  
Sra. Noelia Martínez Delgado  
Sra. Sandra Reoyo Tudó  
Sra. Gemma Torrent Fàbrega * 
 
Suport informàtic 
Sr.   Jordi Manaut Escolà  
Sr.   Jordi Pallarès Llorens  
Sr.   Ramon Ros i Gorné  
Sr.   Josep Sanmartí Besora  
 
Administració i comptabilitat 
Sra. Laura Ginebra Danés  
Sra. Maria José Miranda Burdalló 
Sra. Marisol Montero Pozas  
Sra. Ma. Jesús López Jover (des de l’1 de setembre) * 
 
* Personal qualificat de suport  
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Relació d’activitats de difusió 
 
A continuació es relacionen les activitats de difusió agrupades de la forma següent: 
• Articles i ponències   
• Presentacions dels programes del CBUC i presència als mitjans  
• Cursos, conferencies i traduccions 
• Participació en congressos i altres activitats professionals 
 
 
Articles i ponències   
• Capítol de la 2a edició del llibre de Diane Kovacs "The Kovacs Guide to 

Electronic Library Collection Development: essential core subject collections, 
selection criteria, and guidelines" dedicat a la BDC 

• Article "Librarians' perceptions on the use of electronic resources at Catalan 
academic libraries: Results of a focus group", a: New Library World, vol. 111 
(2010), no. 1-2. 

• Article "Los consorcios como instrumentos de cooperación bibliotecaria: La 
experiencia del CBUC", a la revista: Patrimonio Cultural, (2008) núm. 49, p. 29-36 

• Seminari "Diez años de repositorios cooperativos", a: 4as Jornadas OS-
Repositorios”, Barcelona, març. 

• Article "La biblioteca del S. XXI", a: BUC, la revista de la Xarxa Vives, núm. 5 
(primavera 2010), p. 40-43, on s’expliquen les activitats de CBUC en dipòsits. 

• Comunicacions a les 12enes Jornades Catalanes d’Informació i Documentació 
(Barcelona 19-20 maig): “Biblioteca Digital de Catalunya (10 anys d’activitats)”, 
“GEPA (el magatzem cooperatiu per a documents de baix ús)”, i 
“Aprenentatges i oportunitats després de la implementació d’un nou sistema 
automatitzat”.  També participació en la taula rodona sobre Solucions de 
programari lliure per a biblioteques. 

• Conferència “Accés obert a la informació científica: el mandat del CIC i la 
declaració de Granada” al 2n Espai CBUC d’intercanvi de coneixements i 
experiències, Barcelona 30 de juny. 

• Comunicació “Shared print storage in Europe: a survey on European print 
repositories”  a la 12a reunió a Europa de l ‘ICOLC. Amsterdam 4-6 d’octubre. 

• Conducció del taller "Serving different types of libraries"  a la 12a reunió a 
Europa de l ‘ICOLC. Amsterdam 4-6 d’octubre 

• Participació en la taula rodona "De l'analògic al digital: tot allò que s’ha de saber 
i mai t’has preguntat" (novembre) dins les jornades "Biblioteques Patrimonials: 
Conservant el futur, construint el passat" organitzades per l'Ateneu Barcelonès. 

• Participació, juntament amb altres setze consorcis, en l’estudi del JISC "Bloc 
Payment Methods for Online Journals Agreement: Models for redistribution of 
costs" fet per optimitzar la gestió de les subscripcions consorciades d'informació 
electrònica i el repartiment de costos entre els seus membres.  

• Capítol del llibre ‘Business planning for digital libraries: international libraries’, 
dedicat als 10 anys de la BDC. 

• Coedició amb la FECYT del llibre “Open access in Southern European 
countries” en la que es presenta un mapa del OA als països de l’associació de 
consorcis  
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Presentacions dels programes del CBUC i presència al mitjans 
• Roda de premsa amb el Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) de la 

Generalitat de Catalunya per a presentar MDX (Barcelona, 12 de gener). 
• Presentacions de les activitats i els programes del CBUC al personal del Servei de 

Biblioteques de la UAB. Bellaterra, 3 de febrer. 
• Presentació de les activitats i programes del CBUC a una delegació de professorat 

de la State University of Library Studies and Information Technologies de 
Bulgària. Barcelona, 13 d’abril. 

• Sessió informativa sobre RECERCAT a la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC) dirigida a personal administratiu i docent. Barcel0na,11 de maig 

• Conferencia sobre l’evolució i les perspectives actuals dels programes del CBUC 
dins el marc del Màster de Gestió Universitària de la UAB. Bellaterra, 21 de maig. 

• Presentació de les activitats i programes del CBUC a un grup de bibliotecaris 
belgues organitzada per la Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & 
Documentatie. Barcelona, 3 de juny. 

• Presentació d’alguns programes del CBUC al curs de la UIMP ‘Bibliotecas para la 
ciudadanía europea: la memoria del futuro’. Santander, 18 de juny. 

• Presentació "TDX: moving forward with ETDs co-operatively" dins de la Master 
Class "Managing electronic theses: a DART Europe"  celebrada a la 39th LIBER 
Annual Conference. Aarhus (Dinamarca), 9 de juliol. 

• Conferència "Accés Obert a la Informació científica: significat, abast i problemes”, 
en la que es presentaven les activitats del CBUC en repositoris i accés obert, a 
l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Barcelona, 29 de juny. 

• Reportatge a El Segre sobre el GEPA amb el titular "Quilòmetres de llibres". Lleida 
1 d’agost. 

• Visita al GEPA de professionals de la Universitat Jaume. Lleida, 15 de setembre 
• Presentació de les activitats i programes del CBUC als alumnes de 

l’assignatura "Desenvolupament de la col·lecció” del Grau en Informació i 
Documentació de la UB. Barcelona, 27 i 28 de setembre. 

• Presentació del GEPA a la 12a reunió a Europa de l ‘ICOLC. Amsterdam 4-6 
d’octubre 

• Mencions al CBUC i als seu programes a l’article "Reflexiones sobre biblioteques. 
Javier Guallar entrevista a Lluís Anglada", a:El profesional de la información, vol. 19 
(2010), núm. 5, p. 454-551.  

• Visita al GEPA de professionals de la UPF. Lleida, 10 de desembre. 
 
 
Cursos, conferències i traduccions 
Cursos 
• "Open access and the future of scholarly publishing" / Charles Oppenheim 

(Loughborough University), 4 de març. 
• "Els documents i la informació de la biblioteca des de la perspectiva de la 

propietat intel·lectual" / Josep Matas (Legalment), 20-21 d’abril. 
• “Disseny d’enquestes i estadística inferencial” / Antoni Cosculluela (Universitat 

de Barcelona), 2 de juny. 
• "Re-inventing the library" / Hans Geleijnse (Universitat de Tilburg), 8 d’octubre. 
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Sessions de formació 
• Celebració del 2n Espai CBUC d’intercanvi de coneixements i experiències, 

Barcelona 30 de juny. 
• Funcionament i possibilitats de les plataformes d’accés a llibres e- Ebrary i 

MyiLibrary 23 de març. 
• Normes i procediments d’elaboració de registres d‘autoritat CÀNTIC 18, 19, 20 i 21 

d ‘octubre. 
• Funcionament i noves prestacions de la base de dades d'humanitats PIO/PAO, 22 

d’octubre. 
  
Traduccions 
• Traducció núm. 43:  “La biblioteca difusa de nou: alineant la biblioteca com a 

actiu estratègic” / Lougee, Wendy. 
• Traducció núm. 44: "Sempre connectats: les biblioteques en un món de 

connectivitat permanent" / Lorcan Dempsey. 
• Traducció núm. 46:  “Repositoris col·laboratius de documents impresos: un 

estudi de cas de les opinions dels directors de biblioteca” / Cathy Maskell, 
Jennifer Soutter, Kristina Oldenburg. 

• Traducció núm. 45: “Les preferències dels usuaris estudiants per les 
prestacions dels OPACs de pròxima generació” / Winnie Tam, Andrew M. Cox, 
Andy Bussey. 

  
 
 
Participació en congressos i altres activitats professionals 
• Participació al OCLC EMEA Regional Council Meeting, Leiden 24-25 de febrer. A 

la reunió s'han fet eleccions per triar 8 delegats del consell regional d'OCLC i en 
Lluís Anglada del CBUC ha estat un dels triats.  

• Participació en les “4as Jornadas OS-REPOSITORIOS” amb la temàtica "Políticas 
de promoción del acceso abierto". Barcelona, 12 de març 

• Assistència al 4th Strategic Seminar de l'Educational Repositories Network 
(EdReNe). Barcelona. 24-26 de març.  

• Assistència a la reunió anual de la Comissió de Lectura Pública de Barcelona. 
Barcelona 14.04 

• Organització, conjuntament amb la FECYT del seminari Open Access to 
scientific information: policies for the development of OA in Southern Europe. 
Granada, 13 i 14 de maig. 

• Participació a les 12enes Jornades Catalanes d’Informació i Documentació 
d’engany, Barcelona 19 i 20 de maig. 

• Assistència a la reunió anual de l'Agence bibliographique de l''enseignement 
supérieur ABES). Montpellier 26 i 27 de maig.   

• Participació a les 7as Jornadas de Expania, Santiago de Compostela 27 i 28 de 
maig. 

• Participació al 34è congrés de l'ELAG (European Library Automation Group),  
Helsinki 8-11 de juny. 

• Organització, conjuntament amb DOC6, de la 3a reunió del grup d'usuaris de 
CONTENT. dm, Barcelona 6 de juliol. 

• Participació a la 12a reunió a Europa de l‘ICOLC, Amsterdam 4-6 d‘octubre. 
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Objectius 2011  
 
 
Objectius prioritaris per al 2011 
 
Els objectius detallats en el punt 4 són una relació exhaustiva dels que l’Oficina del 
CBUC intentarà assolir al llarg del 2011, però n’hi ha alguns que són prioritaris, s’hi 
donarà èmfasi i seran seguits per la CE i el CG.  
 
Per al 2011 aquests són: 
1. Implementar un sistema de préstec consorciat on l’usuari pugui iniciar directament 

la petició i es visualitzin els registres del CCUC amb informació a temps real dels 
exemplars i el seu estat. 

2. Executar el finançament extraordinari per al GEPA aprovat pels gerents de les 
universitats públiques de Catalunya per a l'any 2011 per a les necessitats 
acumulades a les institucions.  

3. Avaluar l’ús i la qualitat dels continguts de la BDC i, si cal prendre mesures de 
cancel·lació, substitució o promoció de productes, i analitzar la sostenibilitat a mig i 
llarg termini de la biblioteca digital consorciada. 

4. Aplicar l’acord de la CIRI de que el CBUC “passi de ser una infraestructura del 
sistema universitari català a ser una infraestructura del sistema d’R+D+I català amb 
el mandat de racionalitzar i incrementar l’accés del sistema de recerca i innovació 
català a la informació científica” 
a. Estenent l’accés a la BDC als centres de recerca de Catalunya i  
b. Afavorint la participació d’aquests en els repositoris cooperatius. 

5. Millorar i potenciar les prestacions de RECERCAT, per tal que si es considera 
oportú, esdevingui el portal de la recerca de Catalunya. 

6. Millorar la gestió fiscal, tant internament com en relació amb els consorciats. 
7. Concloure la reforma dels estatuts del CBUC per tal d’incrementar la implicació dels 

membres en el seu govern, millorar l’eficàcia del seu funcionament i adaptar-se 
millor al rol assignat per la CIRI de ser una infraestructura del sistema d’R+D+I 
català. 
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Objectius per al 2011 de l’Oficina 
 
Els Objectius del CBUC per al 2011 s’estableixen en funció dels recursos existents i 
s’organitzen a partir de tres eixos estratègics:  
1. A. El CCUC i altres programes per incrementar l’accés i la disponibilitat de la 

informació 
2. B. La Biblioteca Digital de Catalunya (subscripcions i compres i repositoris 

cooperatius)  
3. C. La millora de recursos i serveis (foment de programes d’innovació, formació i 

difusió) 
 
 
A1. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) 
1. Realitzar els estudis per a la integració dels catàlegs del MACBA, Ajuntament de 

Barcelona i UIB al CCUC i realitzar la integració.  
2. Posar en marxa el discovery del CCUC (PUC).  
3. Finalitzar els treballs de lligams entre els registres del CCUC i els registres 

corresponents del catàlegs locals per millorar la visualització d’exemplars al CCUC.  
4. Estudiar la possibilitat d’integrar de forma automàtica al CCUC registres 

bibliogràfics procedents dels repositoris cooperatius.  
5. Incentivar l’ús i millorar les prestacions del repositori d’imatges del CBUC per 

l’enriquiment de continguts dels catàlegs, amb resums, taules de contingut, etc. i 
incorporar altres prestacions Web 2.0 (comentaris, tags, altres edicions, llibres 
similars...). 

6. Fer un estudi per proposar que els registres del CCUC es visibilitzin al catàleg 
WorldCat.  

7. Iniciar el projecte de trobar, catalogar al CCUC i visibilitzar les col·leccions 
especials i els arxius personals de les biblioteques del CCUC.  

8. Millorar la comunicació amb els integrants del CCUC i del clúster. 
 
  
A2. PICA (PI i accés persones)  
1. Iniciar la posada en funcionament del PUC. 

a. Definir els objectius i els requeriments del nou servei de préstec consorciat 
directe (organització, funcionament, reglament...). 

b. Posar en funcionament el sistema de préstec consorciat on l’usuari pugui 
iniciar directament la petició i es pugui gestionar el préstec in situ.  

2. Revisar i actualitzar els acords d’accés mutu a les biblioteques i de préstec ‘in situ’. 
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A3. GEPA  
1. Executar el finançament extraordinari aprovat pels gerents de les universitats 

públiques de Catalunya per a l'any 2011 per a les necessitats acumulades a les 
institucions.  

2. Actualitzar l'informe de necessitats d'emmagatzematge corrents i acumulades de 
les institucions participants en el GEPA.  

3. Aprovar els processos pels quals podran participar al GEPA institucions altres que 
les membres del CBUC i aprovar les tarifes de participació.  

4. Fer una proposta que permeti localitzar els documents i col·leccions que podrien i 
haurien de formar part del GEPA si aquest fes la funció de col·lecció de reserva de 
les biblioteques de Catalunya.  

5. Millorar la informació i difusió pública del GEPA i elaborar documents que expliquin 
els objectius i funcionament del GEPA a diferents col·lectius i especialment a la 
comunitat universitària.  

6. Automatitzar el major nombre de tasques de processament de les càrregues i 
avaluar els processos existents.  

 
 
B1. Ús i foment BDC 
1. Potenciar les funcions del grup de treball de Relectro pel que fa a: 

a. Avaluació dels recursos de la BDC  
b. Proposta de baixes o altes de recursos  
c. Promoció i foment d’ús dels recursos de la BDC  

 
B2. Ampliació BDC 
1. En aplicació de l’acord de la CIRI, establir un pla quantificat d’extensió de la BDC a:  

a. Centres de recerca CERCA  
b. Centres de recerca del Departament de Sanitat 
c. Altres institucions de recerca dependents de l’administració pública (ICC, 

IDESCAT, IRTA, etc.) 
 
B3. Dipòsits electrònics de documents 
1. Dur a terme el seguiment de l’aplicació del mandat d'accés obert de la recerca de 

les universitats de Catalunya del Consell Interuniversitari de Catalunya.  
2. Continuar amb la millora de la interoperabilitat dels repositoris cooperatius amb els 

repositoris locals, nacionals i internacionals i estudiar temes de valor afegit per als 
repositoris cooperatius i locals (principalment temes de preservació, estadístiques i 
interoperabilitat amb d’altres eines) a través del grup de treball.  

3. Posar en funcionament la preservació de les tesis de TDX a través de la 
participació a MetaArchive Cooperative i canviar el programari d’aquest repositori a 
DSpace.  

4. Millorar i potenciar les prestacions de RECERCAT, per tal que si es considera 
oportú, esdevingui el portal de la recerca de Catalunya (adaptant-lo al mandat del 
CIC, fent possible la consulta per tipologia i/o qualitat documental i millorant i 
incentivant la visibilitat de les institucions participants).  

5. Fer efectiva la participació dels centres de recerca CERCA de la Generalitat de 
Catalunya a RECERCAT.  

6. Posar en funcionament un comitè editorial per a RACO amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de les revistes del repositori i d’incorporar-ne de noves.  
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7. Posar en funcionament una nova interfície per a l’MDC que permeti realitzar 
cerques conjuntes amb d’altres repositoris patrimonials del mateix tipus i usar eines 
web 2.0.  

8. Conjuntament amb OCLC posar en funcionament la passarel·la per poder carregar 
totes les imatges de l’MDC al catàleg WorldCat.  

 
B4. Sumaris electrònics de revistes subscrites (SERS) 
1. Finalitzar la migració de la base de dades de sumaris a Dialnet.  
2. Ampliar la integració de nous membres col·laboradors del CBUC a Dialnet.  
3. Participar en la presa de decisions tècniques de Dialnet.  
 
B5. Lligam i metacerca de recursos electrònics (LIRE) 
1. Implementació de la nova interfície de cerca a tota la BDC, Primo User Interface, 

facilitant tanmateix la recuperació a través de la metacerca dels continguts dels 
repositoris cooperatius.  

2. Fer un canvi de plataforma informàtica de l’aplicació SFX per poder instal·lar la 
nova versió.  

 
 
C1. Identificació de projectes de futur (IPF) 
1. Crear un grup de treball sobre qualitat, impacte i valoració de les biblioteques.  
2. Continuar analitzant i establint actuacions per millorar la preservació dels 

documents inclosos en els diferents repositoris cooperatius.  
3. Promoure i potenciar internament a cada institució el servei de referència virtual 

consorciat.  
 
C4. Difusió 
1. Preparar una presentació de les activitats i impactes del CBUC als gerents de les 

universitats públiques de Catalunya.  
2. Iniciar la creació d’un grup estable de biblioteques membres col·laboradores en el 

que hi participin les biblioteques especialitzades amb més implicació en els 
programes del CBUC.  

3. Ampliar la difusió de l’Actuacions del CBUC a membres col·laboradors.  
4. Participar en la organització del 34è congrés de l’ELAG i en la preparació del 35è a 

la UIB.  
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C5. Finançament i funcionament 
1. Gestió econòmica 

a. Analitzar i normalitzar el finançament dels repositoris cooperatius i 
aconseguir finançament del Departament de Cultura per als repositoris 
cooperatius RACO i MDC i del Departament d’Economia i Coneixement per 
a TDX, RECERCAT i MDX.  

b. Implementar les conclusions de l’informe fiscal del Gabinet Garcia Hoffmann 
Bertrán per millorar la gestió fiscal del CBUC. 

c. Adaptar el procediment comptable i de 
facturació a les conclusions derivades de l’informe fiscal com a pas previ a la 
millora de la gestió pressupostària del Consorci. 

d. Presentar l’informe fiscal als responsables 
econòmics de les Universitats Públiques de Catalunya i estudiar praxis 
comunes per a l’optimització de l’IVA. 

e. Realitzar accions conjuntes amb la resta de consorcis de biblioteques 
universitàries estatals en temes d’IVA i de contractació pública. 

f. Continuar la millora dels expedients administratius del consorci. 
g. Implementar les tarifes de l’MDC.  

2. Gestió Administrativa 
a. Obtenir l’informe emès per la Intervenció General, corresponent a la revisió 

dels exercicis 2007-2009; estudiar i implementar les recomanacions que 
siguin oportunes. 

3. Funcionament 
a. Realitzar el canvi d’oficines del CBUC.  
b. Reformar tècnicament els Estatuts del Consorci. 
c. Actualitzar el document que especifica les condicions de servei segons les 

quals el CESCA ofereix serveis al CBUC.  
  
C6. Serveis informàtics 
1. Integrar el MACBA al Clúster Millenium del CBUC.  
2. Fer el seguiment de la solució d’hostatjament de catàlegs per una empresa externa 

usant el programari de codi lliure Koha.  
3. Fer les actuacions necessàries per poder dur a terme el canvi d’ubicació de les 

oficines del CBUC, especialment xarxa i telefonia.  
4. Investigar i implementar un sistema per accedir a l’arxiu electrònic del CBUC 

remotament i de forma el màxim transparent.  
5. Crear una aplicació que permeti als integrants del CCUC fer un seguiment dels 

lligams CCUC-local i dels canvis en els identificadors (001) i poder-los aplicar 
després automàticament. 

6. Crear una aplicació d’ajuda al catalogador per crear la correspondència entre els 
registres del CCUC i locals en el cas que no s’hagi pogut fer automàticament. 

7. Crear una plataforma de gestió del repositori MDC basat en Drupal mantenint 
ContentDM com l’aplicació de gestió de les col·leccions.  
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Tipologia d’usuaris, tarifes, plantilla i pressupost CBUC 2011  

 
 
 
1. Missió i objectius, membres i programes del CBUC 
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) és una institució sense 
ànim de lucre, fundada per les universitats públiques de Catalunya, la UOC i la BC amb la 
missió de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. 
 
Les activitats i programes del CBUC persegueixen dos tipus d’objectius: 
1. La creació i manteniment de serveis que milloren els que les biblioteques ja tenen. 
2. L’estalvi de costos en la realització de serveis bibliotecaris o en l’adquisició de 

béns i productes que en formen part. 
 
El CBUC té tres tipus de membres: 
1. Els membres consorciats, que són els que van acordar la creació del CBUC o 

els que, posteriorment, van ser-ne acceptats. Actualment, són membres del 
CBUC, les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de 
Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, de Lleida, Rovira i Virgili i Oberta de 
Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, i el Departament competent en 
universitats a través del Comissionat per a Universitats i Recerca. 

2. Els membres associats, que són les institucions que demanen associar-se al 
CBUC per tal de participar àmpliament en els seus programes. La categoria de 
membre associat s’adquireix per acord de la Comissió Executiva del CBUC i es 
regula per un conveni i un pla anual de treball. Actualment, són membres 
associats al CBUC, la Universitat Jaume I, la Universitat Ramon Llull, la 
Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat 
d'Andorra, la Universitat de les Illes Balears, el Consorci Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona, i el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya. 

3. Els membres col·laboradors, que són les institucions que participen en algun 
dels programes del CBUC. El CCUC va ser el primer programa del CBUC en el 
que hi van participar membres col·laboradors. Actualment, el CBUC té membres 
col·laboradors en bona part dels seus programes (concretament al CCUC, a la 
BDC i als dipòsits cooperatius). 

 
Els membres del CBUC fan aportacions per al seu funcionament o per als seus 
programes.  
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2. Aportacions per al funcionament del CBUC 
 
 
2.1. Membres consorciats 
L’aportació econòmica dels membres consorciats per al funcionament del CBUC, del 
seu Catàleg Col·lectiu, del servei de préstec interbibliotecari i de manteniment dels 
dipòsits cooperatius per a l’any 2011 serà el resultat d’incrementar un 2% la de 2010: 

Global institucions:137.434,29 euros 
Cada institució:  13.743,43 euros   

 
 
2.2. Membres associats 
L’aportació econòmica per al funcionament del CBUC i dels seus programes per a l’any 
2011 per part dels seus membres associats es fixa en el conveni d’associació en 
funció del grau de participació en els programes del CBUC. La quota del 2011 serà el 
resultat d’incrementar un 2% la de 2010. 
 
Tant les quotes dels membres consorciats com les dels associats s’aporten com a  
contraprestació dels serveis generals propis de biblioteques oferts pel CBUC, amb la 
finalitat de fomentar el fi fundacional del Consorci, i tenen el caràcter d’operacions 
subjectes a tributació en l’IVA si bé es troben exemptes i, en conseqüència, es 
facturaran durant el primer trimestre de 2011, amb un IVA del 0% segons estudi fiscal 
del Gabinet García Hoffmann Bertrán (en endavant GHB). 
 
 
2.3. Membres col·laboradors 
Els membres col·laboradors no fan aportacions al funcionament del CBUC perquè 
contribueixen en funció del programa concret en què participen. 
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3. Aportacions per al CCUC   
 
3.1. Criteris per a la incorporació d’institucions al Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC):  
 
1 Valoració per part del CBUC i dels seus membres que la incorporació d’una nova 

institució usuària al CCUC és desitjable. 
 

2 Compliment, per part de la institució sol·licitant, dels requisits següents: 
 

• Haver sol·licitat formalment l’ingrés com a usuari del CCUC. 
• Estar en condicions tècniques per a incorporar-se al CCUC. 
• Incorporar al CCUC un fons bibliogràfic (i registres bibliogràfics) d’interès 

manifest per als usuaris del CCUC. 
• Assumir el compromís de regir-se per les normatives i directrius tècniques que 

estableixi l’Oficina Tècnica del CCUC. 
• Assumir el compromís econòmic que comportarà la participació al CCUC. 
• Assumir el compromís de no cedir o comercialitzar els registres bibliogràfics que 

s’hagin copiat del CCUC. 
• Fer els registres bibliogràfics que s’hagin d’incloure al CCUC en llengua 

catalana. 
 
 
3.2. Criteris per a l’establiment de les tarifes d’integració i manteniment anual 
dels registres: 
 
Segons el tipus de titularitat de la institució 
• Universitats públiques catalanes, biblioteques de la Generalitat de Catalunya, 

casos especials d’entitats privades amb finalitat cultural. 
• Universitats públiques no catalanes, biblioteques dependents de l’administració   

local o estatal, organismes autònoms de l’administració (instituts, consorcis, 
agències, etc..) i entitats privades sense afany de lucre. 

• Altres entitats privades. 
 

Segons la dimensió de la base de dades de la institució  
• Fins a 20.000 registres bibliogràfics 
• Entre 20.000 i 75.000 registres bibliogràfics 
• Més de 75.000 registres bibliogràfics 
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3.3. Tipologia d’integració i manteniment anual dels registres: 

 
 Tipus titularitat 1 Tipus titularitat 2 Tipus titularitat 3 

Dimensió 1 1.869,11 € 2.418,84 € 2.968,58 € 
Dimensió 2 2.418,84 € 2.968,58 € 3.518,32 € 
Dimensió 3 2.968,58 € 3.518,32 € 4.068,06 € 
 
Per l’any 2011 el criteri és incrementar les aportacions un 2% respecte les de l’any 
2010. 
En cas d’integració inicial amb càrrega automàtica de registres, l’aportació serà el 
doble de la detallada en el quadre anterior i es pagarà només el primer any. 
L’aportació pel manteniment es pagarà a partir de l’any següent de la integració inicial.  
Les aportacions de cada institució es revisaran cada any i s’incrementaran  
automàticament si la dimensió de la base de dades canvia de categoria. Les quotes 
congelades el 2008 perquè el seu import superava les noves tarifes establertes, es 
mantenen amb increment 0% fins que arribin als imports de tarifa actuals. 
 
 
3.4. Membres 
Les aportacions econòmiques al CCUC, en el cas de membres consorciats i associats, 
es troben incloses en el tipus 2 d’aportacions com a membres del CBUC. 
Les aportacions dels membres col·laboradors, com a contraprestació dels serveis 
propis de biblioteques oferts pel CBUC, es troben exemptes d’IVA. 
 

60



Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Memòria del 2010  

 
4. Aportacions per al repositori Memòria Digital de Catalunya (MDC)  
MDC és un repositori cooperatiu que permet l’accés en obert de còpies digitals de 
documents (impresos rars, fullets, revistes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-
libris, etc.) relacionats amb Catalunya o que formin part d’una col·lecció especial 
d’alguna biblioteca membre o col·laboradora del CBUC. La principal finalitat de la MDC 
és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni documental català i, concretament 
del de les biblioteques d’institucions membres o col·laboradores del CBUC.  
 
La incorporació de col·leccions i objectes digitals a MDC requerirà que la institució que 
ho faci es comprometi al compliment a complir les normatives i directrius tècniques i 
legal que estableixi l’Oficina Tècnica del CBUC i assumir el compromís econòmic que 
comportarà la participació a MDC. 
 
Els criteris per a l’establiment de les tarifes de manteniment anual de col·leccions i 
objectes digitals a MDC es basen en la relació de la institució amb el CBUC i en la 
dimensió dels objectes que s’hi inclouen. Així distingirem  
• Segons la relació de la institució amb el CBUC 

o Membres 
o Membres associats 
o Membres col·laboradors 

• Segons la dimensió de la base de dades de la institució  
o Fins a 1.999 objectes 
o Entre 2.000 i 19.999 objectes 
o Entre 20.000 i 74.999 objectes 
o Més de 75.000 objectes 

 
 

 M.consorciats M.associats M.col.laboradors 
Dimensió 1 0€ 0€ 0€
Dimensió 2 0€ 300€ 600€
Dimensió 3 0€ 600€ 900€
Dimensió 4 0€ 900€ 1200€
 
Les aportacions de cada institució es facturaran amb un IVA del 0% i es revisaran cada 
any, incrementant-se automàticament si la dimensió de la base de dades canvia de 
categoria.  
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5. Aportacions a la BDC  
 
5.1. Aportacions centralitzades dels membres consorciats 
La BDC subscriu conjuntament 14 bases de dades i més de 14.000 llibres electrònics 
que el CBUC paga centralitzadament, en nom dels seus consorciats, als proveïdors 
corresponents. 
 
L’adquisició en nom propi que realitza el CBUC d’aquests recursos electrònics (llibres,  
revistes, bases de dades i programaris), tenint com a objecte donar un servei d’accés 
als seus membres constitueix una operació d’intermediació subjecta i no exempta 
d’IVA, havent-se de refacturar el cost d’aquestes adquisicions amb IVA al tipus general 
corresponent (GHB). 
 
 
5.1.1.Aportacions per al 2011 
L’aportació total per fer front als pagaments centralitzats previstos per al 2011 és de 
718.133,56 euros IVA exclòs, que correspon a un increment del 4,5% respecte l’import 
de 2010.  
 
El repartiment entre membres es fa segons la fórmula de repartiment acordada pels 
Vicerectors de recerca de les universitats públiques de Catalunya reunits el 31 de gener 
del 2000. La fórmula de repartiment té en compte els següents factors: 
• 40% de repartiment igualitari. 
• 30% en funció del pes per estudiants segons dades subministrades pel DGU i 

relatives al darrer curs acadèmic. 
• 30% en funció del pes per pressupost segons dades subministrades pel DGU i 

relatives al darrer curs acadèmic. 
 
En funció del valor actuals dels paràmetres, el repartiment per al 2011 és el següent: 
 

Institució Percentatge Aportació 
UB 20,17 144.851,23
UAB 15,98 114.792,88
UPC 14,93 107.238,00
UPF 7,72 55.406,76
UdG 7,89 56.666,68
UdL 7,08 50.837,84
URV 8,46 60.747,14
UOC 13,32 95.675,97
BC 4,44 31.917,05
 100,00 718.133,56

 
 
Aquestes aportacions es facturaran durant el tercer trimestre de l’exercici i els  
pagaments s’hauran de fer efectius al CBUC dins el darrer trimestre del 2011 (sempre 
abans de 30.11.2011) per proveir serveis per l’any 2012. 
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5.1.2 Evolució de la fórmula 
 
 
L’evolució de la fórmula aquests anys ha estat la que segueix:  
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Diferencia
l 

2002/2011
UB 23,9 23,8 23,36 22,5 21,77 21,77 21,1 20,57 20,75 20,17 -3,73

UAB 16,7 16,72 16,29 16,4 16,24 16,47 16 16,11 15,74 15,98 -0,74

UPC 15,4 15,22 15,35 15,4 15,5 15,39 14,9 15,21 14,66 14,93 -0,47

UPF 7,81 7,88 7,93 7,9 7,83 7,81 7,84 7,87 7,81 7,72 -0,09

UdG 8,17 8,2 8,23 8,21 8,03 8,05 7,97 8,18 7,84 7,89 -0,28

UdL 7,7 7,61 7,46 7,44 7,34 7,23 7,14 7,16 7,1 7,08 -0,62

URV 8,38 8,39 8,53 8,47 8,47 8,6 8,44 8,41 8,36 8,46 0,08

UOC 7,49 7,74 8,41 9,28 10,36 10,26 12,2 12,04 13,31 13,32 5,83

BC 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 0,00
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5.1.3. Relació de productes i serveis subscrits 
La relació de bases de dades i altres continguts digitals que es negociaran amb les 
aportacions centralitzades són: 
 
BASES DE DADES 
• Aranzadi-Westlaw 
• Econlit 
• Eric 
• Factiva 
• Food Science and Technology Abstracts 
• MathSciNet 
• Medline 
• PsycInfo 
• Zentralblatt Math 
 
REVISTES ELECTRÒNIQUES 
• IEEE/IEE Electronic Library 
• JSTOR 
• Periodicals Index Online/Periodicals Archive Online 
• ProQuest Health & Medical Complete 
 
LLIBRES ELECTRÒNICS 
• Ebrary 
• Gale Virtual Reference Library 
• Harrison’s Online  
• MyiLibrary 
• netLibrary 
• Oxford Reference Online 
• Springer ebooks 
 
PROGRAMARI 
•  Gestor de referències bibliogràfiques 
 
Per haver-se acabat el seu finançament plurianual, i pendents de la seva avaluació i, 
en el seu cas, refinançament, queden excloses de la relació per al 2012:   
• Els llibres digitals Safari Tech Books Online  
• La base de dades VLEX 
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5.2 Aportacions descentralitzades dels membres consorciats  
La BDC es composa també d’acords de subscripció de revistes electròniques. Aquests 
acords són similars que els descrits anteriorment (4.1), però són pagats per cada 
institució de forma descentralitzada.  
 
 
5.2.1.Increment de preus i contenció de costos  
En els darrers 30 anys, els preus de subscripció de les revistes científiques té 
increments anuals que estan per sobre dels increments del cost de la vida; aquests 
increments han creat una pressió pressupostària que ha estat coneguda amb el nom 
de ‘serials crisis’. En la dècada del 1990 i encara en un entorn paper, els increments 
anuals havien estat superiors al 20%. En l’entorn digital i de compres consorciades els 
increments anuals van disminuir. Les llicències signades pel CBUC entre l’any 1998 i el 
2000 contenien les puges amb pactes d’increments anuals que no podien superar el 
10-15%. En els darrers cinc anys, els increments anuals aconseguits amb els acords 
plurianuals de subscripció consorciada han estat no superiors al 5-7%. 
 
Com que, malgrat els efectes de contenció de l’acció consorciada, els increments 
anuals han estat per sobre els del cost de la vida, el CBUC va acordar el 2006 aplicar  
una part dels ajuts rebuts del CUR per a la BDC per fer que les aportacions dels 
membres consorciats del CBUC per a compres descentralitzades s’incrementessin 
només un import proper a l’IPC. La diferència entre aquest increment i el cost real dels 
increments de les subscripcions quedava assumida pels esmentat ajuts. Aquests però 
no s’han incrementat anualment, cosa que ha comportat que, finalment, ja no permetin 
continuar contenint increments. 
 
Així doncs, a partir dels pressupostos del 2010, per tal de mantenir els continguts 
contractats a la BDC cal repercutir a les institucions membres del Consorci la totalitat 
dels increments de les subscripcions a revistes e- que es paguen 
descentralitzadament.   
 
Per al 2011, s’acorda aplicar el mateix import dels ajuts rebuts al 2010 per a BDC, a 
contenir el preu de les revistes electròniques adquirides descentralitzadament pels 
consorciats. Això suposa que els membres paguen per les revistes un preu per sota el 
del mercat, però que han de fer front a la totalitat dels increments anuals del cost de 
les subscripcions. 
 
5.2.2.Fórmula de repartiment de costos 
Les aportacions de cada institució es fan segons una  fórmula de repartiment  que té 
en compte dos paràmetres, al 50%: 

• el cost de les subscripcions de cada universitat amb cada editor abans del tracte 
consorciat, el que s’anomena la despesa prèvia  

• la fórmula de repartiment de cost de les despeses centralitzades, fórmula que 
aplicada al 50%, queda així: 

o 20% de repartiment igualitari. 
o 15% en funció del pes per estudiants segons dades subministrades pel 

DGU i relatives al darrer curs acadèmic. 
o 15% en funció del pes per pressupost segons dades subministrades pel 

DGU i relatives al darrer curs acadèmic. 
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Un cop calculada l’aportació per a cada consorciat, l’Oficina del CBUC demana a 
l’editor corresponent que emeti les factures amb els imports calculats. Cada institució 
del CBUC tramita el pagament de la seva factura directament al proveïdor. 
 
El càlcul del cost 2011 de la BDC en revistes electròniques per al 2012 és el 
següent:  
• Aportació dels membres (descentralitzada) : 6.247.864,79€ 
• Part assumida pel CBUC (IVA inclòs): 1.059.715,90€ 
 
 
Les institucions han de fer aquestes aportacions als proveïdors corresponents dins el 
darrer trimestre de 2011 i són per proveir serveis per l’any 2012. Els imports NO contenen 
IVA i són aproximats (depenen dels increments anuals definitius, del canvi de les divises i 
dels productes que finalment es renovin).  
 
 
5.2.3 Relació de productes i serveis subscrits 
La relació de revistes electròniques que se subscriuen amb les aportacions 
descentralitzades (i els seus costos aproximats per als membres) és la següent: 
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Relació de productes inclosos a la BDC descentralitzada i previsió dels seus costos per a una renovació per al 2011 
 
 
 
Origen de dades: B1/12bdc/12 Previsió revistes BDC (9 novembre 
2010).xls 
Supòsit: 1 euro = 0,8 dòlar = 1,3 lliura esterlina 
IVA no inclòs 
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Blackwe
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TxT OUP RSC Sage Springer T&F Wiley  
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5.3 Aportacions a la BDC dels membres associats i col·laboradors 
Els membres associats i els col·laboradors poden participar en els acords de compra o 
subscripció consorciada d’informació electrònica de la BDC. La seva participació en 
acords consorciats podrà fer-se a través de pagaments centralitzats o de 
descentralitzats. 
 
Els criteris per fixar les aportacions dels membres associats i col·laboradors per 
l’ampliació dels serveis de la BDC són els següents:  
• L’aportació ha de cobrir el cost per al CBUC de l’ampliació dels acords per als 

membres i incloure una quantitat addicional que incrementi la capacitat de compra 
de la BDC. 

• L’aportació s’ha de basar en els criteris de distribució de quotes en ús per a les 
institucions del CBUC. 

• Per a les institucions que participin en la BDC, l’aportació ha de representar 
avantatges respecte els preus dels mateixos productes comprats de forma no 
consorciada. 

• Les subvencions procedents de la Generalitat de Catalunya per als membres no 
poden incloure els membres associats o col·laboradors a no ser que s’acordi 
explícitament el contrari. 

 
Les aportacions dels membres associats i col·laboradors del 2011 es divideixen en 
centralitzades i descentralitzades. Les primeres serà el resultat d’incrementar un 4,5% 
la de 2010 i les segones les derivades dels increments del cost dels productes 
subscrits. 
 
La negociació i les adquisicions de recursos electrònics amb la finalitat de donar un 
servei d’accés, constitueix una operació d’intermediació subjecte i no exempta de IVA, 
havent-se de repercutir el cost d’aquestes adquisicions més el marge addicional, amb 
l’IVA corresponent. En conseqüència, les entitats rebran, durant el tercer trimestre de 
l’exercici, factures amb un IVA del 18% que s’hauran de pagar dins del darrer trimestre 
del 2011 (sempre abans de 30.11.2011) per proveir serveis per l’any 2012. 
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6. Aportació a les despeses de manteniment del GEPA  
 
Pel Conveni de col·laboració signat el 30 d’octubre de 2009  entre els departaments 
d’Innovació, Universitats i Empresa i de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya i el CBUC, les despeses del funcionament ordinari i de 
l’emmagatzematge de les col·leccions cooperatives seran finançades a terços per les 
mencionades institucions, entenent que la part corresponent al CBUC serà aportada 
per les institucions membres del Consorci en la quantia per a cada una que fixi el 
CBUC sempre i quan la suma de les aportacions individuals sumi el terç corresponent. 
 
6.1. Aportacions per al 2011 
Per al 2011 l’increment de l’aportació serà del 0%, respecte del període anterior. En 
total  153.000,00€. 
 
Total aportació de les institucions membres del CBUC: 51.000,00 euros. El repartiment 
entre membres, en funció del valor actual dels paràmetres, és el següent: 
 
Institució Percentatge Aportació
UB 20,17 10.286,96
UAB 15,98 8.152,30
UPC 14,93 7.615,77
UPF 7,72 3.934,85
UdG 7,89 4.024,32
UdL 7,08 3.610,37
URV 8,46 4.314,11
UOC 13,32 6.794,66
BC 4,44 2.266,67
  100,00 51.000,00 

 
Aquestes aportacions en concepte de contraprestació de serveis propis de biblioteques 
tenen el caràcter d’operacions subjectes a IVA si bé es troben exemptes i, en 
conseqüència, es facturaran durant el primer trimestre de l’exercici amb un IVA del 0% 
(GHB). 
 
Les transferències  s’hauran de fer efectives dins del primer semestre de 2011. 
 
6.1.1 Fórmula de repartiment de costos 
La CE del CBUC, en la seva reunió de 24.10.08, va acordar usar com a fórmula per al 
repartiment de les despeses per a l’equipament GEPA entre els membres, la fórmula 
BDC (descrita al punt 5.1.1) sense cap modificació. 
 
6.2 Prestació de serveis de magatzem 
Les activitats consistents en la prestació de serveis de magatzem (cessió d’espais, 
logística, selecció dels llibres en millor ús,...) de manera individualitzada, serveis que 
s’han d’entendre independents del servei bibliotecari en sí, tindran el caràcter 
d’operacions subjectes i no exemptes en l’IVA. Igualment, el servei individualitzat de 
cessió d’espais i gestió de bens en desús estarà subjecte i no exempt d’IVA (GHB).  
 
Les tarifes per a la utilització d’aquests serveis les fixa la Comissió de seguiment del 
GEPA. 
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6.3 Aportacions extraordinàries al GEPA 
A finals de l’any 2009 es va fer un estudi sobre les necessitats de les institucions 
respecte descarregar documentació al GEPA que concloïa que:  
• les necessitats d'emmagatzematge corrents o anuals de les institucions del CBUC 

podien afrontar-se amb el pressupost ordinari actual. 
• els costos per a l’emmagatzematge de la documentació actualment acumulada a 

les institucions i amb destinació al GEPA se situen entre els 200.000 i 300.000 €. 
 
Es va considerar que, de cara a la racionalització i aprofitament màxim dels espais a 
les biblioteques actuals, seria molt convenient poder traslladar tota la documentació 
acumulada en un termini màxim de tres anys i es va demanar als gerents de les 
universitats membres de l’ACUP un finançament extraordinari de 100.000€ anuals 
durant els anys 2011, 2012 i 2013. El gerents varen acordar aquest finançament 
extraordinari en la seva reunió d’octubre de 2010.  
 
El repartiment entre membres, en funció del valor actual dels paràmetres, és el següent: 
 
Institució Percentatge Aportació
UB 20,17 20.170,51
UAB 15,98 15.984,89
UPC 14,93 14.932,88
UPF 7,72 7.715,38
UdG 7,89 7.890,83
UdL 7,08 7.079,16
URV 8,46 8.459,03
UOC 13,32 13.322,87
BC 4,44 4.444,44

  100,00  100.000,00
 

Aquestes aportacions es facturaran durant el primer trimestre de l’exercici amb un IVA 
del 0% (GHB) i les transferències  s’hauran de fer efectives dins del primer semestre 
de 2011. 
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7. Aportació a les despeses de programari  
 
Les institucions membres del CBUC van comprar de forma conjunta els  programaris 
de gestió Millenium i SFX/MetaLib, programaris que, alhora, serveixen per a serveis 
consorciats com, per exemple, el CCUC. Els programaris resideixen en servidors 
hostatjats al Cesca per delegació del CBUC i són gestionats pel Consorci.  
 
Durant els anys 2009 i 2010, s’ha fet front als costos de manteniment dels programaris 
Millenium, Metalib i SFX de manera gradual i amb els augments corresponents a mida 
que s’esgotaven els seus períodes de garantia (docs 08/47 i 09/38).  Aquests costos 
s’han repartit a les institucions seguint la fórmula de la BDC amb un ajust per a la BC i 
la UOC (doc 09/85). 
 
Per l’any 2011, cal fer la previsió d’aquests costos i afegir-hi els de manteniment de 
Encore for a Group des de juliol 2011 (programa resultant del partenariat amb 
Innovative) i dels dos servidors necessaris per al seu funcionament. 
 
7.1. Aportacions per al 2011 dels membres consorciats 
• La previsió de costos per al 2011 per a Millenium, Metalib i SFX està bàsicament 

estabilitzada respecte a la del 2010 amb increments d’IPC. 
• Durant l’any 2010 el programari Encore for a Group es troba hostatjat en uns 

servidors de l’empresa Innovative, caldrà decidir de cara al 2011 si es millor 
continuar amb aquesta opció o adquirir els servidors i hostatjar-los al CESCA. 

• Es preveu un percentatge provisional d’IVA no deduïble del 25%. El percentatge 
definitiu es determinarà a 31.12.2011. 

• La previsió de costos, sense IVA, per al 2011 és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Les aportacions dels consorciats es configuren, a partir de 2011 segons l’informe 

fiscal del Gabinet Garcia Hoffmann Bertrán, com a contraprestació als serveis 
informàtics i de manteniment d’equips i xarxes prestats pel CBUC i en 
conseqüència es troben subjectes a IVA al tipus general del 18%. Això suposarà la 
facturació durant el primer trimestre de 2011 amb la repercussió de l’Impost. 

• Els pagaments s’han de fer efectius al CBUC dins del primer semestre de 2011. 
 
 

Millenium  200.591,21 
Metalib + SFX 165.075,63 
Subtotal  365.666,84 
   
Encore for a groups  54.579,78 
  TOTAL 420.246,62 
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7.2  Fórmula de repartiment de costos 
La CE del CBUC en la seva reunió de 15.05.08 va acordar assumir des del CBUC la  
despesa de funcionament i el seu suport informàtic dels nous programaris amb 
aportacions ordinàries seguint la fórmula de la BDC (descrita al punt 5.1.1) amb una 
correcció a l’alça per la BC i a la baixa per la UOC.   
 
El repartiment entre membres, en funció del valor actual dels paràmetres, és el següent: 
 
Institució Percentatge Aportació
UB 18,91 79.460,63
UAB 14,98 62.971,60
UPC 14,00 58.827,24
UPF 7,23 30.394,33
UdG 7,40 31.085,48
UdL 6,64 27.887,97
URV 7,93 33.323,88
UOC 7,93 33.323,88
BC 14,98 62.971,60
 100,00 420.246,62

 
7.3 Relació de programari i serveis inclosos 
La relació de programari i serveis inclosos amb l’aportació són: 
• Millenium 
• SFX i MetaLib 
• Manteniment ordinadors 
• Suport CESCA 
• RRHH CBUC 
• Encore for a groups 
 
7.4 Aportacions de membres associats. 
Alguns membres associats del CBUC van comprar de forma conjunta els  programaris 
de gestió Millenium i SFX/MetaLib, programaris que, alhora, serveixen per a serveis 
consorciats com, per exemple, el CCUC. Els programaris resideixen en servidors 
hostatjats al Cesca per delegació del CBUC i són gestionats pel Consorci.  
 
Per altra banda i respecte al Clúster, alguns membres associats al CBUC al llarg del 
2007 i del 2008 van manifestar la voluntat de gestionar de forma automatitzada les 
seves biblioteques amb el mateix programari que el triat pel CBUC per al CCUC i  pels 
seus membres. 
 
Amb aquesta voluntat es va decidir la  participació en una instal·lació Millenium 
compartida hostatjada al CBUC (Clúster), per suposar un cost menor per les 
biblioteques que hi optessin i simplificar al CBUC la tasca de gestió de diferents 
sistemes locals, però possible amb el programari Millenium i no amb altres programaris 
de gestió de biblioteques. 
 
Les aportacions econòmiques per la compartició del Clúster i els manteniments 
informàtics es fixen en el conveni d’associació segons el grau d’ocupació de les 
instal·lacions. Aquestes quotes aportades com a contraprestació dels serveis prestats 
pel CBUC, es troben subjectes a IVA i, en conseqüència, es facturaran amb un IVA del 
18%(GHB). 
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8. Plantilla del CBUC 2011 
 
8.1.Política de personal 2011 

• L’increment de sou de la plantilla serà el determinat per l’administració pública 
de Catalunya. En aquest sentit, s’incrementen un 0% les taules salarials un cop 
consolidada la reducció de sous aplicada des de juny de 2010 a tot el personal 
amb sous per sobre del mínim establert al Conveni Col·lectiu. 

• Es preveu increment de personal respecte l’aprovat per 2010 en una persona 
pel CCUC, per establir i estandaritzar els processos de treball al Clúster.  

• Es preveu la conversió en indefinit del responsable de l’equipament GEPA per la 
consolidació del projecte. 

• Es faculta al Director per reforçar amb personal eventual els departaments 
afectat per baixes de llarga durada o puntes de treball i per incrementar la 
plantilla sempre que el seu cost es pugui cobrir amb aportacions extraordinàries.  

 
8.2.Repartiment del personal per departament i tipus de contractació 
   
       
       
 Indefinit Obra i Servei  S/T per Dep. 
 cap responsable tècnic tècnics    

Direcció 1        1 
Administració 1 0 2 0  3 

CCUC i PI 1 0 2 1  4 
GEPA 0 1 0 0  1 

Suport Informàtic 1 0 2 1  4 
Biblioteca Digital 1 1 1 0  3 

       
Total Personal 5 2 7 2  16 

 
En la mesura de les disponibilitats pressupostàries, aquest personal es reforça amb 
suports eventuals en pràctiques: 
 
 Pràctiques   
 suport (30hr)  

Administració 0  
CCUC i PI 2  

GEPA 0  
Suport Informàtic 1  
Biblioteca Digital 2  

   
Total Personal 5  
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8.3. Organigrama del CBUC. 
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ESTAT D'INGRESSOS
A B C=A+B D D-C

APLIC. DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 
2010 LPGC MODIFICACIONS PRESSUPOST 

2010 REALITZAT 4T DIFERENCIA

319,0009 Prestacions de serveis 148.505,17 -9.765,53 138.739,63 1.588.428,01 1.449.688,38
TOTAL CAPÍTOL 3 148.505,17 -9.765,53 138.739,63 1.588.428,01 1.449.688,38

402,0019 Ministeri de Cultura 0,00 23.811,26 23.811,26 23.811,26 0,00
407,0001 Fundacions del SP estatal (FECYT) 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

410,0009 Departament d'Educació 79.356,41 -79.356,41 0,00 0,00 0,00
410.0010- Departament de Cultura 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00
410,0021 Departament d'Innovació,Universitats i Empresa 1.600.458,01 -22.954,98 1.577.503,03 1.571.564,64 -5.938,39

430,0001 Entitats autònomes administratives -Consorciats- 115.172,26 36,47 115.208,73 79.168,44 -36.040,29
449,0001 Universitats públiques de la Generalitat-Consorcia 1.279.175,31 1.070,00 1.280.245,31 505.378,85 -774.866,46

442,0001 Consorcis de la Generalitat -Membres Associats- 19.084,92 29.003,58 48.088,50 96.900,70 48.812,20
481,0001 Fundacions Privades -Membres Associats- 123.809,04 0,00 123.809,04 43.970,24 -79.838,80
482,0001 Altres entitats -Membres Associats- 946.693,58 12.423,60 959.117,18 117.252,56 -841.864,62

TOTAL CAPÍTOL 4 4.228.749,54 -35.966,49 4.192.783,05 2.509.046,69 -1.683.736,36
531,0001 Diferencies de canvi 0,00 0,00 0,00 2.513,46 2.513,46
532,0001 Ingressos financers 1,00 0,00 1,00 3.422,41 3.421,41

TOTAL CAPÍTOL 5 1,00 0,00 1,00 5.935,87 5.934,87
830,0021 Departament d'Innovació, Universitats i Empresa / 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
870,0001 Romanents d'exercicis anteriors 0,00 330.090,58 330.090,58 319.538,69 -10.551,89

TOTAL CAPÍTOL 8 70.000,00 330.090,58 400.090,58 389.538,69 -10.551,89

TOTAL 4.447.255,70 284.358,57 4.731.614,26 4.492.949,26 -238.665,00
ESTAT DE DESPESES

APLIC. DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 
2010 LPGC MODIFICACIONS PRESSUPOST 

2010 REALITZAT 4T DIFERENCIA

132,0002 Personal Laboral 647.192,35 -17.115,84 630.076,51 600.006,71 -30.069,80
160,0001 Quotes socials 164.743,26 -15.153,08 149.590,18 150.729,81 1.139,63

TOTAL CAPÍTOL 1 811.935,61 -32.268,92 779.666,69 750.736,52 -28.930,17
200,0002 Lloguer 27.533,76 51.239,23 78.772,99 82.582,79 3.809,80
212,0003 Manteniment informàtics 320.690,22 34.102,26 354.792,49 337.589,72 -17.202,77
214,0001 Altres Manteniments 15.396,98 0,00 15.396,98 16.869,67 1.472,69
220,0001 Material ordinari no inventariable 14.651,28 0,00 14.651,28 8.761,06 -5.890,22
220,0002 Premsa, revistes, llibres 3.825,00 0,00 3.825,00 1.204,61 -2.620,39
221,0001 Aigua i energia 13.462,00 -8.802,40 4.659,60 17.851,19 13.191,59
221,0089 Altres subministraments (BDC) 2.885.307,19 24.153,49 2.909.460,68 2.672.052,92 -237.407,76
222,0001 Comunicacions 4.080,00 2.111,95 6.191,95 8.066,50 1.874,55
224,0001 Assegurances i Mútues 5.589,60 -37,72 5.551,88 3.575,16 -1.976,72
225,0001 Tributs 0,00 5.913,28 5.913,28 6.844,10 930,82
226,0003 Publicitat, difussió i publicacions 11.475,00 0,00 11.475,00 8.683,34 -2.791,66
226,0004 Assessoraments jurídics i altres 33.035,76 3.610,80 36.646,56 33.644,23 -3.002,33
226,0005 Organització de reunions, conferències i cursos 7.325,64 0,00 7.325,64 8.362,51 1.036,87
226,0011 Formació del personal propi 4.186,08 0,00 4.186,08 4.465,04 278,96
226,0039 Despeses per serveis bancaris 8.000,00 0,00 8.000,00 2.207,43 -5.792,57
226,0089 Altres despeses 2.000,00 29.632,28 31.632,28 31.798,06 165,78
227,0001 Neteja 3.194,64 0,00 3.194,64 9.500,53 6.305,89
227,0005 Estudis i treballs tècnics 7.091,55 12.000,00 19.091,55 14.385,00 -4.706,55
227,0008 Traductors 2.521,68 0,00 2.521,68 1.423,51 -1.098,17
227,0011 Càrregues, dipòsit i emmagatzematge 63.082,79 0,00 63.082,79 57.532,35 -5.550,44
227,0089 Altres treballs realitzats per altres empreses (Male 29.138,63 2.040,00 31.178,63 33.650,30 2.471,67
230,0001 Locomoció i trasllats 31.395,60 0,00 31.395,60 18.312,62 -13.082,98

TOTAL CAPÍTOL 2 3.492.983,40 155.963,17 3.648.946,57 3.379.362,64 -269.583,93
323,0001 Diferencies de Canvi 0,00 0,00 0,00 833,62 833,62
340,0001 Despeses financeres 1,00 0,00 1,00 0,00 -1,00

TOTAL CAPÍTOL 3 1,00 0,00 1,00 833,62 832,62
4457140 A Consorcis (Cesca) 72.335,69 -72.335,69 0,00 0,00 0,00
482,0001 Transferències digitalitzacions -Dep.Cultura- 0,00 0,00 0,00 21.702,56 21.702,56

TOTAL CAPÍTOL 4 72.335,69 -72.335,69 0,00 21.702,56 21.702,56
650,0001 Inversió en equips de procés de dades 10.428,00 0,00 10.428,00 4.380,99 -6.047,01
640,0001 Inversio en mobiliari 2.127,00 0,00 2.127,00 4.838,66 2.711,66
620,0001 Inversio en instal·lacions i maquinària 1.392,00 0,00 1.392,00 8.881,55 7.489,55
640,0004 Inversio en altre imm.material 0,00 0,00 0,00 1.748,85 1.748,85
680,0001 Inversió en immobilitzat immaterial 56.053,00 233.000,00 289.053,00 322.991,00 33.938,00

TOTAL CAPÍTOL 6 70.000,00 233.000,00 303.000,00 342.841,05 39.841,05

Total 4.447.255,70 284.358,56 4.731.614,26 4.495.476,39 -236.137,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI 0,00 0,00 0,00 -2.527,13 -2.527,13
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APLIC. DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 2011 %
319,0001 Membres Consorciats 1.413.071,05 30,74
319,0002 Membres Associats 1.003.380,97 21,83
319,0009 Altres prestacions de serveis 155.877,98 3,39

TOTAL CAPÍTOL 3 2.572.330,00 55,96

402,0019 Ministeri de Cultura 25.000,00 0,54

410.0010- Departament de Cultura 65.000,00 1,41
410,0012 Departament de Salut 300.000,00 6,53
410,0021 Departament d'Innovació,Universitats i Empresa 1.564.636,31 34,04

TOTAL CAPÍTOL 4 1.954.636,31 42,52
532,0001 Ingressos financers 1 0

TOTAL CAPÍTOL 5 1 0
830,0021 Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 70.000,00 1,52

TOTAL CAPÍTOL 8 70.000,00 1,52
TOTAL 4.596.967,30 100

APLIC. DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 2011 
132,0002 Personal Laboral 642.919,21 13,99
160,0001 Quotes socials 160.439,92 3,49

TOTAL CAPÍTOL 1 803.359,13 17,48
200,0002 Lloguer 80.348,44 1,75
212,0003 Manteniment informàtics 404.809,84 8,81
214,0001 Altres Manteniments 15.704,92 0,34
220,0001 Material ordinari no inventariable 14.944,31 0,33
220,0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.901,50 0,08
221,0001 Aigua i energia 16.875,29 0,37
221,0089 Altres subministraments (BDC) 2.876.695,50 62,58
222,0001 Comunicacions postals, telefòniques i altres 8.865,79 0,19
224,0001 Assegurances i Mútues 4.378,16 0,1
225,0001 Tributs -31.468,45 -0,68
226,0003 Publicitat, difussió i publicacions 11.704,50 0,25
226,0004 Assessoraments jurídics i altres 37.379,49 0,81
226,0005 Organització de reunions, conferències i cursos 7.472,15 0,16
226,0011 Formació del personal propi 4.269,80 0,09
226,0039 Despeses per serveis bancaris 8.160,00 0,18
226,0089 Altres despeses 8.000,00 0,17
227,0001 Neteja 9.694,73 0,21
227,0005 Estudis i treballs tècnics 19.473,38 0,42
227,0008 Traductors 2.572,12 0,06
227,0011 Càrregues, dipòsit i emmagatzematge 151.000,00 3,28
227,0089 Altres treballs realitzats per empreses (Maletes, Missatgers) 31.802,20 0,69
230,0001 Locomoció i trasllats 32.023,51 0,7

TOTAL CAPÍTOL 2 3.718.607,17 80,89
340,0001 Despeses financeres 1 0

TOTAL CAPÍTOL 3 1 0
650,0001 Inversió en equips de procés de dades 10.636,56 0,23
640,0001 Inversio en mobiliari 2.169,54 0,05
620,0001 Inversio en instal·lacions i maquinària 1.419,84 0,03
640,0004 Inversio en altre imm.material 2.000,00 0,04
680,0001 Inversió en immobilitzat immaterial 53.774,06 1,17

TOTAL CAPÍTOL 6 70.000,00 1,52
841,0001 Fiances constituïdes 5.000,00 0,11

TOTAL CAPÍTOL 8 5.000,00 0,11
Total 4.596.967,30 100
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