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BALANÇ DE L’ANY 
 

Durant l’any 2011, l’impacte de la crisis 
econòmica que pateix el nostre país, ha estat, 
pel que fa al nostre Servei, gairebé 
imperceptible. Encara que lleugerament, fins i 
tot hem incrementat els recursos totals 
disponibles. Durant l’any que resumim en 
aquesta Memòria la despesa feta en fons 
documentals ha estat de tres milions i mig 
d’euros. Això, però, no ens ha estalviat la 
necessitat de procedir a cancel·lar algunes 
subscripcions documentals. Més problemes hem 
tingut per obtenir recursos per a la reforma i 
millora dels espais bibliotecaris. Enguany  
pràcticament no hem pogut dur a terme  cap 
actuació. 

Crec que paga la pena destacar, del conjunt 
de xifres i informacions que aplega la 
Memòria, algunes dades significatives. En 
primer lloc, seguint una trajectòria encetada 
fa ja alguns anys, podem confirmar 
l’estabilització de  l’ús del que podríem 
anomenar “biblioteca tradicional”. En efecte, 
les dades de freqüentació de les biblioteques, 
així com la consulta i préstec de documents en 
suports analògics estan clarament estabilitzats. 
En canvi és  cada vegada més important la 
consulta de documents en suport digital: 
1.260.963 articles recuperats, 277.387 llibres 
digitals consultats, 1.478.907 cerques a bases 
de dades, 2.223.673 consultes al Dipòsit 
Digital de Documents, 1.500.037 consultes a 
la web el Servei. Aquesta tendència es 
correspon amb la importància cada vegada 
més gran dels documents en suport digital; 
per exemple,  les revistes digitals són ja el 
72% de les revistes subscrites. 

 

 

 

 

Durant l’any que presentem hem iniciat alguns 
programes que creiem de gran 
transcendència per a la nostra comunitat 
universitària. En primer lloc, en el marc del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya,  el programa  PUC de préstec 
consorciat, que permet que el mateix usuari, 
sense intermediaris, demani mitjançant el 
catàleg col·lectiu del CBUC els documents que 
no són a la pròpia biblioteca. Ara ja podem 
dir, amb les xifres del primer trimestre de 
2012, que aquest programa ha permès fins 
ara duplicar el nombre de documents 
sol·licitats en préstec interbibliotecari. 

Volem destacar també la participació en el 
programa Incorpora que ha permès que 33 
persones amb dificultats d’inserció laboral 
comencin a treballar en les nostres 
biblioteques. Per aquest programa la nostra 
Universitat va ser guardonada amb el premi 
Incorpora en la categoria de gran empresa 
per l’Obra Social de “La Caixa”. 

Com es pot comprovar de nou en aquest 
document, el Servei de Biblioteques realitza 
un esforç important en la tasca de formació 
dels  nostres usuaris. Enguany volem ressaltar 
els diferents cursos adreçats als professors de 
la universitat. Alguns d’aquests cursos va 
superar els dos cents assistents. 

Per resumir crec que podem afirmar que, 
malgrat les restriccions pressupostàries, durant 
l’any 2011 s’han dut a terme importants 
iniciatives que ens han permès avançar en el 
servei als nostres usuaris. 

 

Joan Gómez Escofet 

Director del Servei de Biblioteques  
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SERVEIS  

Millennium, el catàleg 
http://cataleg.uab.cat  

 

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

L’any 2011 s’ha posat en marxa el mòdul de 
Bibliografia de curs (https://cataleg.uab.cat) 
Per mitjà d’aquesta nova utilitat del catàleg 
de la UAB, es pot  consultar la  bibliografia 
recomanada cercant tant pel codi o nom de 
l’assignatura, com pel cognom de la persona 
que la imparteix. A cada registre hi ha  tota 

la informació relativa a l’assignatura: nom, 
codi, professorat, titulació a la que pertany i 
la llista de documents i d’enllaços recomanats. 
Clicant sobre el títol de cada document es pot  
enllaçar amb el registre del catàleg on es pot 
veure la informació bibliogràfica completa, 
els exemplars disponibles, la seva ubicació i 
la modalitat de préstec. Per accedir a la 
Bibliografia de curs es pot fer des de la 
pantalla de cerca del catàleg, clicant l’enllaç 
Bibliografia de curs del quadre d’Altres 
cerques, directament des de la pàgina 
principal del web del Servei de Biblioteques 
al menú d’enllaços directes i també des del 
Campus Virtual.  

 

 

 

 

 

S’HA POSAT EN MARXA EL MÒDUL DE BIBLIOGRAFIA DE CURS, UNA 
UTILITAT DEL CATÀLEG ON ES POT CONSULTAR PER CODI O NOM DE 

L’ASSIGNATURA, O PEL COGNOM DEL PROFESSOR QUE LA IMPARTEIX, 
LA INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA COMPLETA, ELS EXEMPLARS 

DISPONIBLES, LA SEVA UBICACIÓ I LA MODALITAT DE PRÉSTEC DELS 
DOCUMENTS RECOMANATS 

http://cataleg.uab.cat/�
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Consulta i préstec 
 

 

 

El nombre d’usuaris que han visitat 
presencialment les biblioteques de la UAB per 
gaudir dels seus serveis ha estat de 
3.856.912, un 4,01%  menys que l’any 
anterior. A aquesta xifra , cal sumar-hi els 
1.989.028  usuaris que han fet ús dels seus 
serveis de manera virtual, un 12,78% més que 
el 2010. Any rere any creix el nombre de 
consultes resoltes sense passar físicament per 
les biblioteques, amb l’accés als documents i 
serveis electrònics que el Servei de 
Biblioteques posa a la seva disposició a 
http://www.uab.cat/biblioteques. 

L’octubre de 2011 es va posar en marxa el 
servei de Préstec Consorciat (PUC) entre les 
biblioteques del CBUC. Aquest servei gratuït 
permet als usuaris d’aquestes universitats 
sol·licitar i tenir en préstec documents d’una 
altra biblioteca del CBUC. Els documents es 
poden demanar de manera remota a través 
del catàleg col·lectiu (PUC via web) o bé 
presencialment a la biblioteca on es troben els 
documents (PUC in situ). Si es demanen a 
través del catàleg, es pot triar la biblioteca 
on es vol rebre el document. És un servei obert 
a estudiants de grau, 1er i 2on cicle, postgrau 
i 3er cicle, PDI, PAS i personal autoritzat per 
la institució.  

El nombre total de préstecs domiciliaris 
efectuats durant el 2011 ha estat de 506.792, 
un 4,71% dels quals s’han realitzat a través 
dels cinc aparells d’autopréstec situats a les 
biblioteques. La ràtio anual de nombre de 
préstecs/usuaris, s’ha situat en 12,87 
documents en préstec per usuari i any. 

A les sales  de lectura s’han consultat un total 
de 322.617 documents. Molt més elevada ha 
estat la consulta a la biblioteca digital, ja que 
els usuaris s’han descarregat el text complet 
d’un total de 1.538.344 articles de revista i 
textos de llibres. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DURANT EL 2011 LES 
BIBLIOTEQUES HAN REBUT 

3.586.912 VISITES 
PRESENCIALS I 1.989.028 

VISITES VIRTUALS 

LA RÀTIO ANUAL DE 
NOMBRE DE PRÉSTECS PER 
USUARI, S’HA SITUAT EN 

12,87 DOCUMENTS 
 

http://www.uab.cat/biblioteques�
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Sales d’estudi 
 

Hi ha tot l’any a disposició dels estudiants la Sala 
d’Estudi 24 hores de la Biblioteca de Ciències 
Socials i la Sala de Revistes de la Biblioteca 
d’Humanitats ofereix horaris especials d’obertura 
en nits i caps de setmana. 

També s'obrí la Biblioteca Universitària de 
Sabadell els caps de setmana d’exàmens de les 
convocatòries de febrer i juny.   

Es manté un ús significatiu de les biblioteques fora 
dels horaris normals ja que les han visitat 524.864 
usuaris, que representa el 13,60% del total dels 
usuaris, mentre que el 2010 va significar el 13,16 
%, el 2009 el 12,79%, i el 2008 únicament el 
8,56% dels total d’usuaris. 

 

 

 

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

 

El servei de referència virtual Pregunt@, té 
l’objectiu de donar suport en les cerques 
d’informació documental i resoldre dubtes 
sobre el funcionament i l’ús dels serveis i 
recursos de les biblioteques de la UAB. La 
majoria de biblioteques del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya 
participen en la versió compartida d’aquest 
programa i, per tant, qualsevol d’aquestes 
biblioteques pot actuar com a experta en el 
seu camp d’especialització i pot, en un 
moment determinat, ajudar a donar resposta 
a les qüestions, per més complexes que siguin. 
El servei ha rebut el 2011 un total de 816 
preguntes, un 92,28% de les quals ha rebut 
una resposta elaborada en un termini inferior 
o igual a les 48 hores. 

Les biblioteques donen també suport a 
Refworks,https://www.refworks.com/Refworks, 
el gestor de referències bibliogràfiques en 
entorn web que permet crear bases de dades 
amb les referències, importar, organitzar i 
gestionar-les amb diferents estils. El nombre 
d’usuaris registrats és de 10.149, un 37,36% 
més que l’any 2010. 

 

EL 13,60% DEL TOTAL 
D’USUARIS HA FET ÚS DE 

LES BIBLIOTEQUES OBERTES 
EN HORARIS ESPECIALS LES 

NITS, FESTIUS I CAPS DE 
SETMANA 

 

EL 92,28% DE LES CONSULTES 
REBUDES AL SERVEI VIRTUAL 
PREGUNT@ HAN REBUT UNA 

RESPOSTA ELABORADA EN UN 
TERMINI INFERIOR O IGUAL A 

LES 48 HORES 

 

http://www.uab.cat/bib/pregunta�
https://www.refworks.com/Refworks�
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Formació d’usuaris 
 

Les biblioteques de la UAB ofereixen a la 
comunitat universitària sessions de formació 
amb l’objectiu de donar a conèixer als seus 
usuaris els recursos, les eines i els serveis de 
què disposen i així puguin treure’n el màxim 
profit. Des de la web del Servei de 
Biblioteques, l’apartat Formació d’usuaris, 
recull la programació de les diverses sessions 
formatives que s’ofereixen a les biblioteques 
durant el curs acadèmic.  

S’han realitzat 40 sessions, amb un total de 
442 assistents, del curs introductori “Vine a 
conèixer la teva biblioteca”, adreçat 
especialment als nous alumnes de grau. 
Aquesta acció formativa dóna una visió 
global de la biblioteca i de les eines més 
bàsiques per localitzar documents i 
informació. A més, s’han programat 389 
sessions formatives sobre bases de dades 
especialitzades i recursos digitals (Isi Wok, 
Medline, Refworks, Trobador, índexs 
d’impacte, etc.), amb un total de 3.908 
assistents. La valoració dels assistents a 
aquests cursos és altament satisfactòria i de 
mitjana, les valoracions s’han situat per sobre 
de 4, en una escala de 5. 

Enguany, el Servei de Biblioteques per tal de 
donar resposta a les necessitats de l’activitat 

docent i investigadora ha treballat en 
col·laboració amb altres organismes en 
l’organització i la docència de cursos 
específics adreçats a aquests usuaris. 
Destaquem el Curs de 12 hores “Eines i 
recursos documentals per a la docència i la 
recerca”, ofert dins del pla de formació 
docent de la Unitat d’Innovació Docent en 
Educació Superior de la UAB (IDES), amb els 
següents objectius: 

• Presentar les eines i recursos documentals 
principals que el Servei de Biblioteques 
posa a disposició dels docents i 
investigadors i capacitar-los en el seu ús 
apropiat i autònom. 

• Proporcionar més visibilitat a les creacions 
i investigacions del personal docent i 
investigador. 

• Facilitar la cerca d’informació necessària 
requerida per acreditacions oficials. 

L’allau de sol·licituds rebudes va fer necessari 
organitzar dues edicions de 40 persones 
cadascuna que es van portar a terme la 
primera i segona setmana de juliol. Van  
quedar més de 60 persones en llista d’espera 
i això fa preveure la necessitat de continuar 
oferint aquest curs en un futur immediat. 

EL SERVEI DE BIBLIOTEQUES HA ORGANITZAT I IMPARTIT CURSOS 
ESPECÍFICS ADREÇATS AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR.  
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També s’han organitzat i portat a terme 27 visites 
guiades a grups de diferents procedències: 
professionals d’altres biblioteques, altres col·lectius 
de la Universitat, estudiants i professors externs a 
la UAB, amb un total de 702 assistents. Cada 
visita es va adaptar a les peticions dels sol·licitants 
i es van fer des de visites generals per a conèixer 
el funcionament de les biblioteques fins a visites 
específiques encaminades a conèixer en 
profunditat algun dels serveis que s’hi ofereix. A 
més, durant el mes de setembre les biblioteques, 
van ser presents en les Jornades d’Acollida als 
Alumnes de primer curs, organitzades per les 
Facultats, on van fer un petita presentació de la 
biblioteca i van animar els alumnes a participar en 
els cursos de formació introductoris per tal de 
poder fer ús dels seus serveis amb el màxim 
d’aprofitament.  El nombre de sessions va ser de 
33 i 5.254 els estudiants que hi van assistir. 

 

 

 

S’HAN PROGRAMAT 389 
SESSIONS FORMATIVES 

ESPECIALITZADES SOBRE 
RECURSOS I SERVEIS DE LES 

BIBLIOTEQUES QUE HAN 
COMPTAT AMB UN TOTAL 

DE 3.908 ASSISTENTS 
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Web del Servei de Biblioteques 
http://www.uab.cat/bib 

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

En l’apartat de notícies s’han presentat un 
total de 91 novetats relacionades amb les 
biblioteques. El nombre d’accessos a la 
pàgina inicial ha estat de 1.500.037. Cal 
tenir en compte que hi ha serveis que tot i ser 
consultats a través del web en realitat estan 
en altres servidors i tenen les seves pròpies 
estadístiques. 

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

 

 

 

 

LES BIBLIOTEQUES MANTENEN 28 BLOCS INFORMATIUS PERMANENTMENT 
ACTUALITZATS QUE DONEN COBERTURA A DIFERENTS ÀMBITS TEMÀTICS 

 

http://www.uab.cat/bib�
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Exposicions  
 
S’han realitzat un total de 44 exposicions i mostres durant el 2011 , que han contribuït a donar a 
conèixer als usuaris determinats fons bibliogràfics ubicats a les biblioteques o accessibles per xarxa 
informàtica. La consulta de 21 d’aquestes exposicions es pot fer de manera virtual i es poden 
consultar des de: http://ddd.uab.cat/collection/expbib.   

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

 

 

Publicacions 
 
El Servei publica Biblioteca Informacions. 
Publicació del Servei de Biblioteques de la UAB, 
http://ddd.uab.cat/record/6 i la Memòria 
anual del Servei de Biblioteques, 
http://ddd.uab.es/record/29.  

Els assoliments principals són exposats en la 
present publicació, Actuacions, també 
consultable a  
http://ddd.uab.cat/record/60187 

Les biblioteques disposen, a més dels blocs 
mencionats anteriorment, de circulars 
informatives per difondre novetats i elaboren 
diferents guies d’informació general o atenent 
a criteris temàtics, amb l'objectiu de facilitar a 
l’usuari el funcionament dels diferents serveis. 
S’han actualitzat o elaborat 211 guies que es 
poden consultar a 
http://ddd.uab.cat/collection/guibib. 

 

 

 

http://ddd.uab.cat/collection/expbib�
http://ddd.uab.cat/record/6�
http://ddd.uab.es/record/29�
http://ddd.uab.cat/record/60187�
http://ddd.uab.cat/collection/guibib�
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RECURSOS 
DOCUMENTALS 
Col·leccions 
 

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

Durant el 2011 s’han incorporat als fons de 
les biblioteques un total de 24.308 llibres, 
dels quals 2.347 són digitals, i 6.584 
documents d’altres tipus (mapes, DVD, CD 
etc.).  

A 31 de desembre del 2011 el fons  total es 
situa en 1.179.340 monografies i 24.463 
publicacions periòdiques en curs de recepció 
de les quals 17.843 (el 73%) són subscripcions 
a revistes digitals. Les biblioteques incorporen 
als seus fons, a més de llibres i revistes, 
186.483 unitats d’altres tipus de 
documentació com són 21.960 DVD, 9.344 
enregistraments sonors, 49.326 mapes, 
38.187 microformes o 10.156 vídeos. La 
inversió total en fons bibliogràfics i 
documentals de la UAB durant el 2011 ha 
estat de 3.695.362€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL FONS  TOTAL ES SITUA 
EN 1.179.340 

MONOGRAFIES I 24.463 
PUBLICACIONS 

PERIÒDIQUES EN CURS DE 
RECEPCIÓ, EL 73% DE LES 

QUALS SÓN 
SUBSCRIPCIONS A 
REVISTES DIGITALS 
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Donacions 
 

El 2011 els llibres procedents de donacions 
han estat 11.381, un 53% del total d’ingressos. 
Aquests donatius han estat prèviament 
seleccionats i s'adiuen amb les necessitats 
documentals dels usuaris de les biblioteques 
de la UAB. 

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

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

Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Donatiu de revistes i manuals d’informàtica  
de Francesc Navarro Díaz (Departament de 
Ciències de la Computació) i Elisabet Guasch 
Guillem. 

Biblioteca de Ciències Socials 

Donatius del professorat: Judith Astelarra, 
Carlota Solé, Josep Maria de Dios, Josep Cid, 
Ferran Izquierdo i Francesc Pérez Amorós. 

Donatius d’institucions: Academia Sevillana del 
Notariado, Ajuntament de Barcelona, Casa 
Velázquez, Diputació de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Instituto “General 
Gutiérrez Mellado”, Instituto de Estudios 
Fiscales. 

Centre de Documentació Europea 

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

 

 

 

 

representat el 86% del total d’obres 
ingressades. 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 
General 

Donatius personals: Donatiu de la família de 
la Sra. Carme Perelló de diferents títols de 
diaris i revistes de principis del S. XX, i fons 
personal del professor José Maria Ricarte 

Donatius d’institucions: Com cada any s’han 
rebut els premis ONDAS de l’any en curs, 
donatiu de Radio Barcelona - Cadena SER. 

Biblioteca d’Humanitats 

Donatius del professorat:  Victòria Camps, Eva 
Koppel, Manuel Parés,  Francisco Rico, Xavier 
Úcar.  

Altres donatius: Família del poeta Sebastià 
Sánchez Juan,  Marta Schroeder, Ana Simón, 
Càtedra Gaudí. 

Biblioteca de Medicina 

S’han rebut 315 documents, donatius de 
diverses entitats, laboratoris i hospitals. 

Biblioteca de Veterinària 

Donatius del professorat: Tomàs Camps, 
Rafaela Cuenca, E.J. Cunilleras, Santiago 
Lavín, Martí Pumarola, Roser Sala, Josep 
Yuste i del veterinari Xavier Fàbregas. 

 

 

  

EL 53% DELS LLIBRES 
INGRESSATS PROCEDEIXEN 

DE DONACIONS 
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Intercanvis 
 

 

Es rep un total de 2.224 títols de publicacions periòdiques en concepte d’intercanvi estable amb les 
diferents revistes que publica la UAB i s’han rebut, pel mateix concepte, 2.390 monografies. 

 

 

Biblioteca Digital  
 

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

 

 

La biblioteca digital de la UAB ha continuat 
creixent i s’han adquirit en format electrònic 
un nombre cada vegada més important de 
revistes, llibres electrònics i bases de dades. 
En paral·lel s’han anat donant de baixa les 
subscripcions duplicades en format imprès i 
s’han continuat realitzant trasllats massius de 
col·leccions impreses al dipòsit cooperatiu 
GEPA. 

A finals de 2011 el nombre de monografies 
electròniques consultables era de 24.786 i 
17.843 el nombre de subscripcions a revistes 
digitals. La inversió de la UAB en biblioteca 
digital ha estat de 2.837.190 €, cosa que 
representa el 76% del total de la despesa 
bibliogràfica.  

S’han realitzat 1.478.907 cerques a bases de 
dades en línia i s’han consultat 1.260.963 
articles a text complet  i 277.381 textos de 
monografies. 

 

LA INVERSIÓ DE LA UAB 
EN BIBLIOTECA DIGITAL HA 
ESTAT DE 2.837.190€, QUE 
REPRESENTA EL 76% DEL 

TOTAL DE LA DESPESA 
BIBLIOGRÀFICA 
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Dipòsit Digital de Documents 
(DDD)  
http://ddd.uab.cat/ 

 

L’objectiu principal del Dipòsit Digital de 
Documents (DDD) és facilitar l’accés i millorar 
la visibilitat del material digital que es troba 
a la institució o que es pot oferir per l’acord 
amb els editors. Un altre objectiu és la 
promoció i preservació de l’accés a la 
producció científica del professorat. Un dels 
avantatges més importants de tenir un dipòsit 
institucional és poder exposar la nostra 
producció en una xarxa cada vegada més 
àmplia de col·leccions similars de tot el món. 

S’ha continuat incrementant el seu fons amb 
materials provinents de diferents projectes de 
digitalització subvencionats per les 
administracions públiques. 

En l’edició de gener de 2012 del rànking web 
de dipòsits institucionals elaborat pel CSIC el 
DDD segueix apareixent en les primeres 
posicions:  en el lloc 11 del món, en el  4rt lloc 
europeu i continua ocupant la primera posició 
dels repositoris digitals de tot l’estat espanyol. 

S’han efectuat 2.223.673 consultes i 
2.039.212 descàrregues de documents 
consultables en aquest repositori que conté 
73.593 documents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL DIPÒSIT DIGITAL DE DOCUMENTS (DDD) DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES APAREIX EN EL LLOC 11 DEL RÀNKING MUNDIAL 
DE REPOSITORIS INSTITUCIONALS, I ÉS PRIMER A NIVELL DE TOT 

L’ESTAT ESPANYOL 

http://ddd.uab.cat/�
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ESPAIS 
 

Els espais bibliotecaris ocupen un total de 
35.482 m2 i posen a l’abast dels usuaris 4.771 
places de lectura. A més a més de les sales 
generals de consulta, les biblioteques compten 
–quan l’espai disponible ho ha permès– amb 
cabines d’estudi individual, sales de treball en 
grup i sales de formació. Es disposa de 60 
cabines individuals, 59 sales de treball en 
grup i 6 sales de formació degudament 

equipades. Hi ha un total de 465 PC fix i 59 
PC portàtils a l’abast dels usuaris.  

Durant el 2011 s’han efectuat diverses obres 
per tal d’adaptar els espais i equipaments de 
les diferents biblioteques a les noves 
necessitats d’infraestructures que requereixen 
les directrius de l’EEES i per fer-ne més eficient 
l’ús.  

 

 

PROJECTES I COOPERACIÓ  
 

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

 

CBUC 
 

El Servei de Biblioteques de la UAB en forma 
part des de la seva fundació; com a membre 
actiu participa en tots els projectes, estudis i 
actuacions que aquest realitza i es beneficia 
dels convenis i el treball en col·laboració amb 
les altres universitats. 

Enguany podem destacar com principal 
actuació la posada en marxa del servei de 
Préstec Consorciat (PUC) entre les 
biblioteques del CBUC (UB, UAB, UPC, UPF, 
UdL, UdG, URV, UOC i BC).  

 

 

 

També s’ha posat en funcionament el BuscaRE 
(http://www.cbuc.cat/buscare), la nova 
versió de l’eina de metacerca del CBUC, 
basada en els productes Primo User Interface 
i Primo Central (són una evolució del Metalib), 
amb una interfície molt millorada i noves 
funcionalitats.  

  

ELS ESPAIS BIBLIOTECARIS OCUPEN UN TOTAL DE 35.482 M2 I POSEN A 
L’ABAST DELS USUARIS 4.771 PLACES DE LECTURA 

http://www.cbuc.cat/buscare�
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Dipòsits digitals 
 

TDX (Tesis doctoral en xarxa). A finals del 
2011 la UAB hi té dipositades 3.050 tesis, 
que representen el 25% del total.  

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de 
Catalunya). Inclou articles no publicats, 
comunicacions a congressos, treballs de final 
de carrera i memòries institucionals. Hi 
participen 22 institucions amb 473 col·leccions 
disponibles. En total, són consultables 29.510 
documents dels quals  3.032 són de la UAB. 

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

 

 

 

 

 

RACO (Revistes catalanes amb accés obert). 
Actualment disposa de 350 revistes 
científiques, culturals i erudites catalanes, 42 
de les quals són de la UAB.  

Base de dades de sumaris. El CBUC va signar 
el 2010 un conveni amb la Fundació Dialnet 
per participar en la seva base de dades de 
sumaris. Actualment hi ha 1.124 usuaris 
registrats de la UAB que han activat 6.683 
alertes. 

 

 

REBIUN 
 

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

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

Cooperació Solidària 
 

En l’àmbit de la cooperació solidària cal 
destacar que s’ha continuat la iniciativa dels 
Llibres Solidaris: després d’oferir a altres 
institucions els documents procedents de 
donatius no incorporats o donats de baixa, els 
que no han estat sol·licitats s’han ofert als 
usuaris a canvi del donatiu simbòlic d’un euro 
destinat a una causa solidària. L’oferta s’ha 
fet dos cops, per Sant Jordi i durant la 
setmana prèvia a Nadal, i el total recollit ha 
estat de 2.866 €. Aquest any la recaptació 
final ha anat destinada íntegrament a la nova 
biblioteca del Centre Educatiu L’Alzina de 
Justícia Juvenil, a Plau-Solità i Plegamans.

EL 19% DEL TOTAL DE LES 
CONSULTES DE TESIS A TEXT 

COMPLET DEL DIPÒSIT DIGITAL 
TDX SÓN DE TESIS DE LA UAB 

LA INICIATIVA LLIBRES SOLIDARIS HA PERMÈS 
RECOLLIR 2.866€ DESTINATS AL PROJECTE  DE LA 

NOVA BIBLIOTECA DEL CENTRE EDUCATIU 
L’ALZINA DE JUSTÍCIA JUVENIL, A PLAU-SOLITÀ I 

PLEGAMANS 
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PLA ESTRATÈGIC 
http://ddd.uab.cat/pub/infanu/43712/ 

 

Enguany ha iniciat el Pla estratègic del Servei 
de Biblioteques 2011-2014, que fou elaborat 
pel Servei de Biblioteques durant la segona 
meitat del 2010 i inicis del 2011. En la seva 
preparació es va comptar amb la participació 
de membres de tota la comunitat universitària.  
El document fou revisat per l’Equip de Govern 
i aprovat per la Comissió d’Investigació de 8 
de juliol de 2011.  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Des de fa més de 20 anys el Servei de 
Biblioteques treballa per objectius, que 
s’estableixen i avaluen anualment. El Pla 
estratègic del Servei de Biblioteques, dóna les 
pautes per a la determinació dels objectius 
anuals. Concretament, l’indicador d’assoliment 
global dels objectius del 2011 s’ha situat en 
el 89,8%.  

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

 

 

 

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
S’ARTICULEN EN QUATRE 

EIXOS: EL DELS USUARIS, EL DE 
LES INFRAESTRUCTURES, EL DE 

LES ALIANCES I EL DE LA 
GESTIÓ. 

http://ddd.uab.cat/pub/infanu/43712/�
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PERSONAL  
 

El 31 de desembre de 2011, la plantilla del 
Servei de Biblioteques estava formada per 
165 persones. Funcionalment, el Servei de 
Biblioteques disposa d’un director, una 
sotsdirectora, una cap de la Unitat Tècnica i 
de Projectes, una cap administrativa i 8 caps 
de biblioteca. 

Tot que no hi ha hagut increment de plantilla, 
enguany s’han creat les noves figures de 
coordinació transversal: Comunicació i 
Patrocini, Gestió de Col·leccions, Serveis a 
Usuaris, Serveis a la Docència i a la Recerca i 
a, i Tecnologia. També s’ha resolt el concurs 
de les 5 noves figures de gestor/a de suport 
a la Docència i a la Recerca. 

Durant el curs 2010-11 ja no van convocar 
beques de col·laboració específiques per a 
l’àmbit de les biblioteques i, en el seu lloc, es 
van incorporar 33 oficials de primera 
contractats dins del marc del programa 
INCORPORA, de l’Obra Social de La Caixa, 
que treballen a les biblioteques 3 hores 
diàries durant el curs lectiu. El curs 2011-12 
s’ha repetit l’experiència i enguany la 
Universitat Autònoma de Barcelona ha rebut 
el Premi INCORPORA, que atorga l’Obra 
Social de “La Caixa” per la seva tasca en 
l’àmbit de la integració laboral.  

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de la Unitat de Formació de 
l’Àrea de PAS s’ha dut a terme el Programa 
de Formació Permanent que ha consistit en un 
total de  97 accions formatives, 36 de les 
quals de temàtica específicament 
bibliotecària mentre que la resta de cursos 
han versat sobre eines informàtiques, idiomes, 
prevenció, l’aplicatiu comptable SUMMA o 
tècniques de gestió.  Enguany, a més de seguir 
formant   el personal en Millennium,  s’ha 
seguit aprofundint en diversos temes 
relacionats amb la propietat intel·lectual i 
l’accés obert. En total els cursos de formació 
han significat 5.956 hores que han situat la 
mitjana per persona i any en 36 hores.  

 

 

Una informació més aprofundida de les dades 
que presenta aquesta publicació es disponible 
a la Memòria del Servei de Biblioteques 
2011, consultable a  

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

LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA HA REBUT EL 

PREMI INCORPORA, QUE 
ATORGA L’OBRA SOCIAL DE 

“LA CAIXA” PER LA SEVA 
TASCA EN L’ÀMBIT DE LA 
INTEGRACIÓ LABORAL EN 

L’ÀMBIT DE LES BIBLIOTEQUES 

LA PLANTILLA DEL SERVEI DE 
BIBLIOTEQUES ESTÀ FORMADA 

PER 165 PERSONES 

EL PROGRAMA DE FORMACIÓ 
PERMANENT HA CONSISTIT EN 

UN TOTAL DE 97 ACCIONS 
FORMATIVES, 36 DE LES 

QUALS DE TEMÀTICA 
ESPECÍFICAMENT 
BIBLIOTECÀRIA 

http://ddd.uab.es/record/29�


20-ACTUACIONS 2011  

 

RESUM ESTADÍSITIC  
  

 

FONS BIBLIOGRÀFIC AL CATÀLEG DE LES BIBLIOTEQUES UAB 2011 

Biblioteques Monografies Col·leccions publicacions 
periòdiques 

Ciència i Tecnologia 113.286 2.535 
Ciències Socials 213.359 8.482 
CDE (extensió de Ciències Socials) 9.739 901 
Comunicació i Hemeroteca General 160.183 19.146 
Humanitats 463.967 6.231 
Cartoteca General 47.094 1 
Medicina – Bellaterra 28.159 1.399 
Medicina – Campus Universitari Mar 2.212 257 
Medicina – U.D. H. de la Vall d’Hebron 10.694 262 
Medicina – U.D. H. G. Trias i Pujol 3.678 493 
Medicina – U.D. Parc Taulí 483 0 
Veterinària 35.974 1.401 
Universitària de Sabadell 29.522 1.904 
Biblioteca Digital de la UAB 24.786 17.843 
Fundació Biblioteca Josep Laporte 10.097 833 
Total 1.179.340 63.256 

 
 

 

DESPESES BIBLIOGRÀFIQUES 2011 

Llibres (paper) 401.316 € 
Publicacions periòdiques (paper) 414.050 € 
Documents i subscripcions en suport digital 2.837.190 € 
Enquadernació 42.806 € 
Total despeses executades 3.695.362 € 
 

 

 
 

 

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

 

 



21-ACTUACIONS 2011 

 

 

 

PERSONAL DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 2011 

Cos facultatiu d’arxius i biblioteques (grup 
 

1 
Escala tècnica (grup A) 9 
Ajudants d’arxius i biblioteques (grup B)  66 
Administratius (grup C) 61 
Auxiliars administratius (grup D)   5 
Laborals (grup 1) 1 
Laborals (grup 2) 1 
Laborals (grup 3) 1 
Laborals (grup 4) 20 
Total 165 

 

 

 

LLIBRES INGRESSATS EL 2011 

Biblioteques Pagament Intercanvi Donatiu Totals 

Ciència i Tecnologia 1.176 375 199 1.750 
Ciències Socials 1.565 2.649 368 4.582 
CDE (extensió de Ciències Socials) 25 198 0 223 
Comunicació i Hemeroteca General 1.265 2.053 68 3.386 
Humanitats 4.408 3.999 853 9.260 
Cartoteca General 7 25 0 32 
Medicina-Bellaterra 417 304 29 750 
Medicina-Campus Universitari Mar 147 35 0 182 
Medicina-UD H. Vall d'Hebron 131 88 0 219 
Medicina-UD H. G. Trias i Pujol 58 17 0 75 
Medicina-UD Parc Taulí 13 39 0 52 
Veterinària 155 708 9 872 
Universitària de Sabadell 251 118 23 392 
Biblioteca Digital UAB  1.714 633 0 2.347 
Fundació Biblioteca Josep Laporte 46 140 0 186 
Total 11.378 11.381 1.549 24.308 
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MATERIAL NO-LLIBRE INGRESSAT EL 2011 

Biblioteques 
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Ciència i Tecnologia 66 45 0 7 0 0 0 2 0 120 
Ciències Socials 43 52 1 6 0 0 0 0 1 103 
CDE (Ext. de Ciències 

 
1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

Comunicació i 
   

7 1.323 68 1 1.238 0 0 507 28 3.172 
Humanitats 100 386 47 2 1 1 24 19 4 584 
Cartoteca General 0 0 0 630 0 0 0 0 0 630 
Medicina - Bellaterra 3 20 0 0 0 0 0 0 0 23 
Medicina - Campus 

  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medicina - U.D. H. 
  

7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
Medicina - UD Trias i 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medicina - UD Parc 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Veterinària 16 18 0 0 0 0 0 1.020 1 1.055 
Universitària de 

 
38 13 0 0 0 0 0 5 0 56 

Fundació Biblioteca 
  

1 47 6 0 0 0 0 0 0 54 
Biblioteca Digital 

 
30 0 0 0 0 0 0 745 0 775 

Total 313 1.906 122 646 1.239 1 24 2.299 34 6.584 
 

 

 

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES EN CURS DE RECEPCIÓ DURANT EL 2011 

Biblioteques Pagament Intercanvi Donatiu Totals 

Ciència i Tecnologia 113 365 33 511 
Ciències Socials 678 181 546 1.405 
CDE (extensió de Ciències Socials) 8 1 239 248 
Comunicació i Hemeroteca General 295 116 865 1.276 
Humanitats 805 1.230 83 2.118 
Cartoteca General 0 0 0 0 
Medicina-Bellaterra 32 4 47 83 
Medicina-Campus Universitari Mar 9 0 0 9 
Medicina-UD H. Vall d'Hebron 8 0 31 39 
Medicina-UD H. G. Trias i Pujol 98 0 9 107 
Veterinària 122 13 146 281 
Universitària de Sabadell 94 7 390 491 
Biblioteca Digital UAB  15.344 0 2.499 17.843 
Fundació Biblioteca Josep Laporte 23 0 29 52 
Total 17.629 1.917 4.917 24.463 
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USUARIS I CONSULTES 2011 

Biblioteques Consultes 

Usuaris Llibres Publicacions 
periòdiques 

Material 
no llibre 

Total  

Ciència i Tecnologia 365.051 31.992 1.743 132 33.867 
Ciències Socials 1.140.560 43.707 11.653 94 55.454 
CDE (extensió de Ciències Socials) 2.975 644 187 7 838 
Comunicació i Hemeroteca 

 
847.174 17.351 11.596 4.741 33.688 

Humanitats 711.241 109.707 10.797 1.919 122.423 
Cartoteca General 792 778 0 3.540 4.318 
Medicina-Bellaterra 144.354 11.409 334 38 11.781 
Medicina-Campus Universitari 

 
115.316 s/d s/d s/d s/d 

Medicina-U.D. V. d'Hebron 91.080 16.880 1.342 3 18.225 
Medicina-U.D. Trias i Pujol 41.489 1.062 600 0 1.662 
Veterinària 172.440 30.488 2.192 508 33.188 
Universitària de Sabadell 138.091 2.680 125 13 2.818 
Fundació Biblioteca Josep Laporte 86.349 3.016 1.339 0 4.355 
Total 3.856.912 269.714 41.908 10.995 322.617 
 

 

 

CONSULTES A LA BIBLIOTECA DIGITAL 2011 

 Cerques/sessions Articles/textos recuperats 

Revistes digitals 475.553 1.260.963 
Llibres digitals 34.568 277.381 
Bases de dades en línia 1.478.907 - 
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PRÉSTEC 2011 

Biblioteques Préstecs Reserves Devolucions Reclamacions 

Ciència i Tecnologia 70.224 3.122 39.868 1.150 
Ciències Socials 76.980 5.960 42.021 1.519 
CDE (extensió de Ciències Socials) 1.613 117 882 1 
Comunicació i Hemeroteca 

 
100.773 5.453 63.683 449 

Humanitats 171.978 8.986 104.559 2.462 
Cartoteca General 12 0 8 0 
Medicina-Bellaterra 22.757 1.508 12.352 299 
Medicina-Campus Univ. Mar 1 10.610 0 8 0 
Medicina-U.D. V. d'Hebron 8.257 430 4.167 25 
Medicina-U.D. Trias i Pujol 2.186 210 1.022 49 
Veterinària 23.076 216 16.016 58 
Universitària de Sabadell 9.037 732 5.149 60 
Fundació Biblioteca Josep Laporte 5.319 185 2.381 65 
Altres préstecs 2 3.970 756 756 756 
Total 506.792 27.675 292.872 6.893 
 

 

 

 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2011 

Documents tramitats Nombre % 
Hem demanat 5.802 38,31 
Ens han demanat 9.344 61,69 
Total 15.146 100,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 El servei de préstec de la BCUM no es gestiona des de la UAB, per tant, les dades facilitades són únicament i exclusiva d’aquells documents 
bibliogràfics dels fons de la resta de biblioteques de la UAB que s’han prestat als usuaris de la UD de l’Hospital del Mar, o dels fons que la UAB té 
dipositats a la BCUM i ha prestat als usuaris de la UAB. 
 
2 Parc Taulí, IERMB, Escola de Turisme 
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