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BALANÇ DE L’ANY 
L’any proppassat va ser un altre any  inclòs al període de contenció pressupostari que 

estem vivint. Voldríem intentar fer a continuació un resum breu i aclaridor. 

Pel que  fa a  les monografies, el volum de  compres  continua  sent preocupant.  L’any 

2014 vam  ingressar per  compra 8.735  llibres  (només el 35% van  ser adquisicions,  la 

resta  eren  donatius).  Si  el  comparem,  per  exemple,  amb  l’any  2010,  que  es  van 

comprar 17.855  llibres, podem copsar  l’abast de  les restriccions pressupostàries. Això 

que incideix especialment en la bibliografia de curs adreçada als estudiants, va impel∙lir 

l’Equip  de  Govern  a  dotar  un  pressupost  extraordinari  de  100.000  euros  per  a  la 

compra de bibliografia docent,  la qual  cosa ha permès arribar aquest any 2015 a  la 

xifra d’11.347 llibres comprats, lluny encara dels volums adquirits els anys anteriors al 

2010.  Cal  recordar  que  els  recursos  per  a  la  compra  de  monografies  no  estan 

centralitzats sinó que depenen de departaments, facultats i projectes d’investigació. 

En canvi,  i perquè es  tracta d’un pressupost centralitzat que  l’Equip de Govern de  la 

Universitat  ha  maldat  per  preservar,  la  subscripció  de  revistes  i  bases  de  dades 

científiques  s’ha mantingut  i,  fins  i  tot,  s’ha  incrementat  en  un  5,4%. Una  eina  per 

mantenir el lideratge de la UAB en el camp de la recerca s’ha pogut mantenir malgrat 

les grans dificultats pressupostàries. 

Les biblioteques de la UAB disposen, mercès a les fortes inversions realitzades durant 

els anys de bonança, d’uns actius arquitectònics força  importants (més de 36.000 m2 

construïts).  El manteniment  i  readaptació  d’aquests  espais  a  noves  necessitats  està 

resultant molt  difícil  i  limitat  en  els  darrers  anys.  D’altra  banda,  l’obsolescència  de 

l’equipament informàtic també ens preocupa enormement. Aquesta obsolescència ha 

estat un dels motius que ens ha mogut a reforçar la xarxa Wi‐Fi i el nombre d’endolls 

elèctrics  a  disposició  dels  usuaris  que  porten  els  seus  propis  equips.  Aquestes  són 

algunes de  les conseqüències d’una reducció de  la despesa que, per al conjunt de  les 

biblioteques, s’acosta als 800.000 euros si la comparem amb la de fa set o vuit anys. 

Malgrat aquests aspectes negatius de  la crisi, cal  subratllar que en el conjunt de  les 

seves  activitats  i  serveis,  les  biblioteques  de  la UAB  han  continuat  actuant  amb  un 

notable acompliment de les seves funcions, assolint els objectius assenyalats en el seu 

Pla  estratègic,  i,  pel  que  fa  a  l’any  2015,  assolint  un  95,37%  dels  objectius  anuals 

proposats i creiem que amb un nivell de satisfacció dels usuaris digne de ser remarcat. 

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  Biblioteca  Josep 

Laporte  i  l’Escola  de  Disseny  i  Art 

EINA.  

En conjunt, el catàleg agrupa els fons de 17 unitats d’informació. 

El 2015 s’ha actualitzat la interfície del catàleg web, i s’ha adaptat l’estil, els colors i les 

línies de  l’OPAC. El catàleg es pot  consultar pel mòbil amb  l’app d’Android  i, a més, 

enguany  s’ha  fet  accessible  la  versió  del web  del  Servei  adaptada  per  a  dispositius 

mòbils, que també inclou el catàleg.  

Al llarg de l’any, la consulta al catàleg per part dels usuaris ha comportat la localització 

de 2.950.280 referències. 

 

 

 

 

 

 

 

Enguany s’ha fet accessible la versió del web del Servei 

adaptada per a dispositius mòbils que també inclou el 

catàleg 
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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 2.909.798, un 5,23% menys que  l’any anterior. A 

aquesta xifra,  cal  sumar‐hi els 2.756.425 usuaris que han  fet ús dels  seus  serveis de 

manera virtual, un 19,02% més que  l’any anterior. La consulta a  la Biblioteca Digital 

segueix creixent, al mateix temps que augmenta l’ús dels continguts d’accés obert dels 

dipòsits  digitals.  Any  rere  any  creix  el  nombre  de  consultes  resoltes  sense  passar 

físicament per  les biblioteques, amb  l’accés als documents  i serveis electrònics que el 

Servei  de  Biblioteques  posa  a  la  seva  disposició  a, 

http://www.uab.cat/biblioteques	

El nombre total de préstecs domiciliaris efectuats durant el 2015 ha estat de 454.426, 

un 1,68% 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  10,77 

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

usuaris actius, aquesta ràtio puja a 16,63 documents.  

El  servei  de  Préstec  Consorciat  (PUC)  entre  les  biblioteques  del  CBUC  permet  als 

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

biblioteca del CBUC. Les dades del 2015  són molt  similars a  les de  l’any anterior. La 

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

PUC, ja que ha deixat en préstec a les altres institucions un total de 10.207 documents, 

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

institucions PUC un total de 11.742 documents. 

 

 

Durant el 2015 les biblioteques han rebut 2.909.798 visites 

presencials i s’han recuperat 2.806.231 articles de revista i 

textos de llibres durant les visites virtuals 
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A  les  sales  de  lectura  s’han  consultat  un  total  de  197.497  documents.  Molt  més 

elevada ha estat la consulta a la biblioteca digital, ja que els usuaris s’han descarregat 

el text complet d’un total de 2.806.231 articles de revista i textos de llibres, un 24,10% 

més que l’any anterior. 

 

 

 

 

   
La ràtio anual de nombre 

de préstecs per usuari 

potencial, s’ha situat en 

10,77 documents. Si 

tenim en compte 

únicament els usuaris 

actius, és a dir, els qui 

realment han efectuat un 

préstec durant el 2015, 

aquesta ràtio puja a 16,63 

documents 
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Sales d’estudi 

 

 

A  banda  dels  horaris  habituals  d’obertura  de  les  biblioteques,  des  de  1996,  com  a 

servei extraordinari, hi ha la Sala d’Estudi UAB (Ciències Socials) oberta 24 hores, llevat 

dels  períodes  amb  horaris  restringits.  A més,  des  d’octubre  de  2013  s’obre  la  sala 

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

Estudiants. Durant el 2015 s’hi han comptabilitzat 10.935 visites. 

La  sala  d’estudi  de  la  Biblioteca  de  Ciències  Socials  ha  estat  visitada  per  253.652 

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

representa  el  8,72%  del  total  dels  usuaris  de  les  biblioteques.  La  Sala  de  Revistes 

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

gener i maig‐juny, amb un total de 6.038 visitants.  

 

 

 

   

El 8,72% del total d’usuaris de les biblioteques ha fet ús de la 

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

especials (nits, festius i caps de setmana) 
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Informació bibliogràfica 

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

El servei de referència virtual Pregunt@, té  l’objectiu de donar suport en  les cerques 

d’informació documental  i resoldre dubtes sobre el  funcionament  i  l’ús dels serveis  i 

recursos  de  les  biblioteques  de  la UAB.  El  servei  ha  rebut  el  2015  un  total  de  579 

consultes, un 14,60% menys respecte l’any passat. El temps de resposta ha estat en el 

98,48% dels casos en un  termini  igual o  inferior a  les 48 hores. La mitjana global de 

temps de resposta ha estat de 4 hores 46 minuts. 

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

bústies institucionals. Durant l’any 2015 s’han rebut un total de 1.497 preguntes, cosa 

que representa una disminució del 16,88% respecte l’any anterior. 

Des  de  finals  de  2013  les  biblioteques  de  les  institucions  membres  del  CSUC 

comparteixen  el  gestor  de  referències Mendeley  Premium,  que  té  funcionalitats  de 

gestor bibliogràfic  i de  xarxa  social  acadèmica. Actualment  la UAB disposa de 4.890 

usuaris, un 33,24% més que l’any anterior, i és la segona universitat del CSUC amb més 

usuaris d’aquest programa per a gestionar referències. 

 

 

 

 

 

   

El 98,48% de les consultes rebudes al servei virtual Pregunt@ 

han rebut una resposta elaborada en un termini inferior o 

igual a les 48 hores
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Formació d’usuaris 

Les biblioteques de la UAB ofereixen a la comunitat universitària sessions de formació 

amb  l’objectiu de donar a conèixer als seus usuaris els recursos,  les eines  i els serveis 

de  què  disposen  i  així  puguin  treure’n  el  màxim  profit.  El  web  del  Servei  de 

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

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

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

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

Mendeley, Trobador+, entre d’altres.  

Durant aquest any, s’ha iniciat un nou curs de suport a l’elaboració del Treball de fi de 

grau.  

El total de cursos realitzats pel personal del Servei de Biblioteques durant  l’any 2015 

ha estat de 503 cursos, amb una assistència de 6.586 usuaris.  

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

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

satisfacció dels usuaris se situa en el 4,47. 

També  s’han  organitzat  i  portat  a  terme  43  visites  guiades  a  grups  de  diferents 

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

estudiants i professors externs a la UAB, amb un total de 1.566 assistents. Cada visita 

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

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

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

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

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

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

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

sessions va ser de 37, i 4.644 el nombre d’assistents. 

 

 

 

 

 

   

Els usuaris que han participat en els cursos valoren molt 

positivament el nivell de la formació impartida pel 

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

satisfacció dels usuaris se situa en el 4,47 
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Suport a la docència i a la recerca 

Per  tal  de  donar  resposta  a  les  necessitats  de  l’activitat  docent  i  investigadora  se 

segueix treballant en  l’organització  i  la docència de sessions de formació específiques 

adreçades  a  aquests usuaris. Durant el 2015 el  Servei de Biblioteques ha organitzat 

accions formatives i informatives adreçades al PDI i als grups i centres de recerca que 

atenen els requeriments en relació a la publicació en obert establerts per les fonts de 

finançament de  la  recerca més  importants a nivell espanyol  (Plan estatal)  i europeu 

(Horizon 2020). 

El Servei de Biblioteques ha creat,  juntament amb  l’Àrea de Planificació de Sistemes 

d’Informació,  el  Servei  de  Publicacions,  l’Escola  de Doctorat,  l’Àrea  de Gestió  de  la 

Recerca i amb el suport del Gabinet Jurídic, el Blog Propietat intel∙lectual i Accés Obert: 

Resoleu  els  vostres  dubtes,  http://blogs.uab.cat/dretsautor/.    Consta  d’un 
conjunt de Preguntes més Freqüents i, en cas de no trobar la resposta, es pot fer una 

consulta a través d’un formulari que, en funció de  la temàtica, serà atesa des d’algun 

dels serveis participants en el projecte. 

D’altra  banda,  la  pàgina  sobre  l’accés  obert  de  la  UAB 

http://www.uab.cat/open‐access s’ha  reformat  totalment  i conté  informació 

completa  sobre  les  actuacions que  la UAB  està portant  a  terme  en matèria d’accés 

obert, vies que disposa el PDI per autoarxivar la seva producció científica al repositori 

institucional DDD, marc legal, finançament per publicar, difusió de la recerca, i material 

i contactes de suport. 

El personal de  les biblioteques ha  realitzat  també diverses  actuacions  amb  el doble 

objectiu d’ajudar el PDI a visibilitzar  la  seva producció científica  i assessorar‐lo en el 

compliment  tant  del marc  legal  vigent  com  pel  que  fa  als  requisits  de  les  agències 

finançadores.  

Durant el 2015 s’ha  realitzat un assessorament personalitzat a 51 PDI amb  l’objectiu 

ajudar‐los  en  tot  el  que  fa  referència  als  criteris  específics  d’avaluació  de  la  seva 

disciplina  d’investigació  per  a  presentar‐se  a  les  convocatòries  de  les  entitats 

acreditadores AQU, CNEAI i ANECA. Podeu consultar el web creat per donar‐hi suport 

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

Un altre camp on s’ha col∙laborat és en la preparació i publicació d’articles en revistes 

comercials,  gràcies  a  un  parell  de  taller  d’autor  que  van  portar  a  terme  els  editors 

Elsevier  i Wiley. Adreçats a PDI  i futurs  investigadors, tenien com a objectiu principal 

orientar els assistents en  la preparació d’un article per a ser acceptat per publicar en 

les seves revistes. Ambdós tallers van tenir una gran acollida entre els dos col∙lectius 
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als que anava dirigit  i es va superar amb escreix el nombre de 100 places disponibles 

per a cada taller.  

També s’han realitzat un total de 6 visites a directors de departament  i coordinadors 

de titulació per presentar els recursos i serveis que les biblioteques els ofereixen. 

Les accions formatives més destacades que han tingut com a audiència el PDI són  les 

següents: 

 6 visites a grups de recerca i PDI per impulsar l’accés obert i la publicació de la 

seva producció científica al DDD 

 12 sessions del curs: La producció científica:  la visibilitat de  la recerca amb un 

total de 200 assistents. 

Addicionalment, el PDI té l’opció de participar dels diferents cursos que programen les 

biblioteques de la UAB adreçats a tota la comunitat universitària. Aquestes formacions 

han donat ja bons resultats i aquest any el PDI ha publicat al DDD per la via d’autoarxiu 

un total de 1.320 documents i ja hi ha 30 grups de recerca que disposen del seu propi 

espai al DDD. 

En la vessant de suport a la docència cal mencionar que un dels objectius del Servei de 

Biblioteques per  l’any 2015 ha estat  “Cooperar en el programa ARGO per ajudar als 

estudiants de Batxillerat, dels centres participants, en el Treball de Recerca”. Per  tal 

motiu s’han realitzat les següents accions:  

 Redacció d’una carta de serveis pels alumnes del programa ARGO. 

 Redacció d’una guia d’eines  i recursos per  la realització del Treball de recerca: 

“Eines i recursos documentals per al treball de recerca de batxillerat”.  

 Participació a  la  Jornada de benvinguda als alumnes ARGO dins del programa 

Estiu  a  la  UAB,  amb  un  curs  sobre  eines  i  recursos  que  ofereixen  les 

Biblioteques. 

 

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

vostres dubtes consta d’un conjunt de Preguntes més 

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

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

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

el projecte 
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Web del Servei de Biblioteques 

http://www.uab.cat/biblioteques 

 

 

 

 

 

 

El web del Servei de Biblioteques fa difusió i dóna accés a les seccions i serveis per tal 

de  mantenir  en  tot  moment  puntualment  informats  els  usuaris  de  tot  el  que  fa 

referència a les biblioteques de la UAB.  

Per  tal  que  aquest  accés  es  pugui  fer  millor  des  dels  dispositius  mòbils,  es  va 

desenvolupar la versió mòbil del web, que va entrar en funcionament el mes de maig i 

al desembre ja havia rebut 20.492 visites. 

A  l’apartat de notícies de  la pàgina principal s’han presentat un  total de 89 novetats 

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

estat de 536.433.  (Cal  tenir en  compte que hi ha  serveis que,  tot  i  ser  consultats  a 

través  del  web,  en  realitat  estan  en  altres  servidors  i  tenen  les  seves  pròpies 

estadístiques). 

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

l’any 2015,  s’han  seguit  recollint de manera  conjunta  les dades estadístiques de  les 

xarxes socials, el que ha permès consolidar els  indicadors que s’havien proposat  l’any 

anterior i que han estat assolits en la seva totalitat. 

Els comptes de Facebook disposen de 8.400 seguidors i els de Twitter, 10.799. 

Les biblioteques també han seguit mantenint 27 blogs que donen cobertura a diferents 

àmbits  temàtics.  Des  d’ells,  es  pot  accedir,  per  exemple,  a  recursos  i  entitats 

especialitzades  en  cada  àmbit.  Als  blogs  hi  ha  un  apartat  de  notícies,  que  van 

acompanyades  sempre  d’enllaços  als  fons  de  la  biblioteca,  bases  de  dades  o webs 

relacionats  amb  el  tema  de  la  notícia.  Enguany  aquests  blogs  han  estat  visitats  per 

149.016 usuaris que han visualitzat un total de 1.605.664 pàgines.   

S’ha creat una versió adaptada del 

web del Servei de Biblioteques per 

a dispositius mòbils, que es pot 

consultar a: 
http://www.uab.cat/biblioteques/m
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Exposicions  

S’han realitzat un total de 56 exposicions i mostres durant el 2015 que han contribuït a 

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

accessibles per xarxa  informàtica. La consulta de 23 d’aquestes exposicions es pot fer 

de manera virtual i es poden consultar des de:  

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

També  s’ha  col∙laborat  amb  la  cessió  en  préstec  de  documents  per  a  diverses 

exposicions externes.    

 

Publicacions 

Durant  el  2015  s’han  publicat  tres  números  de  la  publicació  digital  Biblioteca 

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

http://blogs.uab.cat/bibliotecainformacions. D’altra  banda,  s’ha  publicat 
la  Memòria  del  Servei  de  Biblioteques,  http://ddd.uab.es/record/29.  Els 
assoliments  principals  són  exposats  en  la  present  publicació,  Actuacions,  també 

consultable a http://ddd.uab.cat/record/60187.	

 

Les  biblioteques  disposen,  a més  dels  blogs mencionats  anteriorment,  de  circulars 

informatives per difondre novetats  i elaboren diferents guies d’informació general o 

atenent a criteris  temàtics, amb  l'objectiu de  facilitar a  l’usuari el  funcionament dels 

diferents serveis. S’han actualitzat o elaborat 241 guies impreses en paper o en suport 

digital.  Aquestes  darreres  es  poden  consultar  a 

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

 

 

 

El desenvolupament  i el manteniment sistemàtic dels fons bibliogràfics  i documentals 

de  les  biblioteques  tenen  com  a  fita  garantir  que  siguin  útils  per  a  la  recerca,  la 

docència i l’aprenentatge. Les adquisicions documentals es realitzen principalment per 

compra o  subscripció, en  segon  terme, a  través de donatius  i,  finalment, mitjançant 

intercanvis.  

Durant el 2015 s’han incorporat als fons de les biblioteques un total de 20.503 llibres, 

dels quals 5.224 són digitals. També s’han  incorporat 4.104 documents d’altres  tipus 

(mapes, DVD, CD, etc.).  

A 31 de desembre del 2015 el  fons  total se situa en 1.269.451 monografies  i 30.307 

publicacions  periòdiques  en  curs  de  recepció  de  les  quals  26.106  (el  86%)  són 

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

llibres i revistes, 197.889 unitats d’altres tipus de documentació com són 23.635 DVD, 

9.582 enregistraments sonors, 49.965 mapes, 38.186 microformes o 9.815 vídeos. La 

inversió total en fons bibliogràfics i documentals de la UAB durant el 2015 ha estat de 

3.120.019 €. 

 

 

   

El fons total se situa en 1.269.451 monografies i 30.307 

publicacions periòdiques en curs de recepció, el 86% de les 

quals són subscripcions a revistes digitals 

El 25,84% dels llibres adquirits el 2015 són en format digital

La inversió total en fons bibliogràfics i documentals ha estat 

de 3.120.019 €
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Donacions  

El  2015  els  llibres  procedents  de  donacions  han  estat  13.754,  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  l’aportació  desinteressada  dels  professors  de  la  mateixa  UAB,  que 

cedeixen a les biblioteques part dels seus fons bibliogràfics personals.  

Sense ànim d’exhaustivitat, destaquem algunes de  les donacions o  llegats rebuts per 

les biblioteques de la UAB de les persones i institucions següents: 

Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Donatius de: Centre de Recerca Matemàtica, Institut d’Estudis Catalans Facultat 

de Geologia  i  Facultat  de Matemàtiques  de  la Universitat  de  Barcelona  i  Sr. 

Antoni Reguant de llibres de matemàtiques, física, química i enginyeria.  

Biblioteca de Ciències Socials 

Donatius  del  professorat:  Eduardo  Rojo  Torrecilla,  Joan  Verger Grau,  Ramon 

Garrabou  Segura,  Joaquim  Molins  López‐Rodó,  Jesús  Maria  Rodés  Gràcia, 

Francesc  de  Carreras  Serra  i  donació,  per  part  de  la  seva  víuda,  dels  fons 

personals del professor Albert Calsamiglia Blancafort. 

Altres donatius: Fundació BBVA,  Institut d’Estudis Autonòmics, Fundació Josep 

Irla.  

Traspàs del fons bibliogràfic de l’ Escola de Cultura de Pau.  

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.  

Altres donatius: Fons del professor Francesc Morata  i de  l’Institut Universitari 

d’Estudis Europeus. 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 

Donatius del professorat: Eugeni Giral i Margarida Bassols. 

Altres donatius:  Josep Vinyals, Narcís  López,  Josep Colomer, manel Martínez, 

Martí Puig, Centre de Documentació del  FC Barcelona,  Família  Llivina‐Suárez, 

Biblioteca del Pavelló de la República.  
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Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General 

Donatius  del  professorat:  Teresa  Camps,  Enric  Sullà,  Josep  Manuel  Udina, 

Manuel Parés Maicas, Eugeni Giral  i Francisco Rico ha continuat  la cessió de  la 

seva biblioteca i documentació personals. 

Altres  donatius:  Martí  Gelabertó  (mapes  dels  segles  XVI‐XIX),  Vicenç  Allué 

Blanch, Hypatia Trust, Joaquín Dominguez. Carlos Gómez Amigó, Institut Ramon 

Llull, Esteve Riambau Saurí, Josep Vicens Busquets i l’Institut d’Estudis Catalans, 

que ha continuat fent donació de les seves publicacions. 

Biblioteca de Medicina 

Diversos donatius procedents de laboratoris, editorials i hospitals.  

Biblioteca de Veterinària 

Donatius del professorat: Gerardo Caja, Josep Yuste 

Altres donatius: Xavier Fàbregas, Pedro Palacín, Marina Fernández. 

 

 

 

 

 

   

El 2015, el 53% dels llibres ingressats procedeixen de 

donacions 
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Intercanvis 

Durant  el  2015  s’han  rebut  un  total  de  1.913  títols  de  publicacions  periòdiques  en 

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

rebut, pel mateix concepte, 907 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  les 

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

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

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

contractant sobretot llibres de text electrònics i obres de referència. 

La  difusió  d’aquest  fons  es  fa  tant  a  través  del  catàleg  com  a  partir  del  servidor 

d’enllaços SFX, disponibles tots dos a través del web del Servei de Biblioteques i l’accés 

als fons comercials restringits es pot fer  ja sigui amb el servei ARE o amb el servei de 

Xarxes Privades Virtuals (XPV), que permet el canvi de xarxa, prèvia identificació com a 

membre de la UAB. 

A finals de 2015 el nombre de  llibres electrònics consultables era de 31.271 (aquesta 

xifra  no  inclou  les  tesis  doctorals  en  format  electrònic)  i  26.106  el  nombre  de 

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

2.578.766€, cosa que representa el 82,65% del total de la despesa bibliogràfica.  

 

 

 

 

 

 

 

La inversió de la UAB en biblioteca digital ha estat de 

2.5783.766€, que representa el 82,65% del total de la 

despesa bibliogràfica 
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Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)  

http://ddd.uab.cat 

L’objectiu principal del Dipòsit Digital de Documents (DDD) és augmentar la visibilitat, 

l’accés,  la  utilització  i  l’impacte  dels  resultats  de  les  investigacions  i  oferir  a  la 

comunitat universitària una plataforma de publicació dels seus treballs en text complet 

i accés obert. 

Més que un dipòsit de tipus específics de continguts, el DDD és un paquet de serveis 

que  oferim  a  la  comunitat  universitària  per  tractar  i  difondre materials  digitals  que 

recolzen la missió específica de la Universitat i, per extensió, la investigació científica a 

Catalunya. 

Durant el 2015 s’ha seguit col∙laborant amb d’altres àrees i serveis de la Universitat per 

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

científica per part dels propis autors (autoarxiu). El sistema d’autoarxiu de documents 

permet als membres de  la comunitat universitària poder  lliurar de manera autònoma 

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

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

normalitzat,  es  poden  incorporar  articles  de  revistes  i  a  través  dels  formularis 

(habilitats  específicament  al  DDD)  presentacions  a  congressos,  working  papers, 

capítols de llibres, etc. 

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

l’entorn de ReDi, Servei de Revistes Digitals http://revistes.uab.cat, 31 títols. 

En  l’edició de gener de 2016 del rànquing web de dipòsits  institucionals elaborat pel 

CSIC,  el DDD  apareix  en  el  lloc  18è  del món  entre  2.297  repositoris,  i  en  el  6è  lloc 

europeu. A nivell de  l’estat espanyol se situa en primera posició dins dels repositoris 

institucionals. 

S’han  efectuat  4.946.127  consultes  i  3.810.011  descàrregues  de  documents 

consultables en aquest repositori que conté 132.715 documents. 

 

 

 

 

 

 

El Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) apareix en 

el lloc 18è del món entre 2.297 repositoris, i en el 6è lloc 

europeu. A nivell de l’estat espanyol es situa en primera 

posició dins dels repositoris institucionals 



  18

ESPAIS 
 

 

 

 

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

4.877 places de lectura. A més a més de les sales generals de consulta, les biblioteques 

compten  –quan  l’espai  disponible  ho  ha  permès–  amb  cabines  d’estudi  individual, 

sales de  treball en grup  i sales de  formació. Es disposa de 56 cabines  individuals, 77 

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

471 PC fixos i 77 PC portàtils a l’abast dels usuaris.  

Durant  el  2015  s’han  efectuat  diverses  intervencions  per  millorar  l’eficiència 

energètica  de  les  diferents  biblioteques,  s’han  fet  petites  actuacions  de  reforma  i 

millora dels espais i de la cobertura de la xarxa Wi‐Fi i de electrificació de les taules per 

facilitar  l’ús  dels  dispositius  portàtils  i,  actualment,  hi  ha  més  de  2.000  punts 

electrificats a disposició dels usuaris.  

 

 

 

   

Els espais bibliotecaris ocupen un total de 36.615 m2 i posen 

a l’abast dels usuaris 4.899 places de lectura 

Hi ha més de 2.000 punts electrificats per facilitar l’ús dels 

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

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

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

CSUC 

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

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

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

amb les altres universitats. 

Entre les actuacions que s’han dut a terme aquest any 2015 destaquem: 

 S’han  enriquit  el  contingut  del  catàleg  CCUC  http://ccuc.cbuc.cat/  amb 

l’aplicació  de  dades  obertes  i  enllaçades  (Linked Open  Data)  en  les  col∙leccions 

d’autoritats (amb un enllaç a CANTIC, VIAF i ORCID). També s’ha complementat  la 

informació de  les pel∙lícules  cinematogràfiques  amb  la  inclusió de  tràilers  i  altra 

informació  relacionada,  i  finalment amb GeoCCCUC, una aplicació on es mostren 

d’una  manera  molt  visual  totes  les  localitzacions  geogràfiques  dels  registres 

bibliogràfics del catàleg. 

 S’ha  integrat  al  CCUC  els  registres  Biblos  de  la  Biblioteca  de  Catalunya  (més  de 

180.000 registres).  

 La  pàgina  de  col∙leccions  especials  del  CSUC  ha  crescut  l’any  2015  amb  una 

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

 El  CSUC  i  la  UAB  han  signat  un  acord  amb  Amazon  per  formar  part  del  seu 

programa d’afiliats que permet obtenir beneficis a partir de  les compres  fetes al 

distribuïdor Amazon sempre que s’utilitzi l’enllaç que s’ha col∙locat al CCUC i també 

al catàleg de  la UAB. En el cas de  la UAB els beneficis obtinguts s’invertiran en  la 

compra de bibliografia de curs per a les biblioteques UAB. 
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Dipòsits digitals 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). La UAB hi ha introduït 1.110 tesis durant l’any 2015. 

De les consultes que anualment rep el TDX, el 20% són consultes adreçades a tesis de 

la UAB. 

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

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

2015  hi  participen  25  institucions  i,  en  total,  són  consultables  més  de  85.000 

documents  que  han  rebut  11.028.168  consultes,  el  15%  de  les  quals  han  estat 

adreçades a documents de la UAB. 

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

institucions i conté més de 3 milions de documents relacionats amb Catalunya. El 2015 

ha crescut en 17 noves col∙leccions. De  les col∙leccions que  la UAB hi  té dipositades, 

s’ha ampliat els continguts de la Premsa Política Clandestina i s’ha enriquit la col∙lecció 

Postals  de  biblioteques  de  Catalunya 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/posbibcat  amb  l’ús 

del Google  Street View que permet  visualitzar  l’estat  actual dels  edificis,  juntament 

amb la imatge de la postal. 

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert). Actualment disposa de 449 revistes 

científiques, culturals  i erudites catalanes  (56 de  les quals són de  la UAB) que donen 

accés a prop de 180.000 articles a text complet.  

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

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

universitats membres. Permet l’accés a més de 4.000 documents de 10 institucions. 

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

la seva base de dades de sumaris. Actualment hi ha 2.237 usuaris registrats . 

Un  altre  projecte  que  segueix  avançant  és  el del  Portal  de  la Recerca  de Catalunya 

(PRC),  s’ha seguit impulsant l’identificador ORCID com a sistema unívoc d’identificació 

dels  investigadors  i s’ha  incorporat aquest  identificador als sistemes  informàtics (PRC, 

repositoris institucionals, catàleg...). 
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S’ha  creat un  grup de  treball  amb membres de  totes  les universitats del CSUC  amb 

l’objectiu d’establir un marc de referència que permeti a  les universitats  i centres de 

recerca  definir  una  política  de  gestió  de  les  dades  generades  per  les  activitats  de 

recerca  i,  en  relació  a  l’Accés  obert,  s’han  elaborat  dos  documents  per  facilitar  el 

compliment  dels mandats  d’accés  obert  per  a  publicacions  de  la  Llei  de  la  ciència 

espanyola i de l’Horitzó 2020. 

 

 

 

 

   

El 20% del total de les consultes de tesis a text complet del 

dipòsit digital TDX són de tesis de la UAB 
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REBIUN 

REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias, és una Comissió Sectorial de la CRUE. Entre 

els seus objectius destaquen les activitats per a la millora dels serveis bibliotecaris. La 

seva activitat s’articula al voltant del seu Pla estratègic. 

El Servei de Biblioteques ha contribuït en  tots els  treballs  i estudis que  sobre  temes 

d’interès  de  l’àmbit  de  la  biblioteca  universitària  s’han  anat  elaborant  en  el  si  dels 

grups  de  treball  REBIUN  (Catàleg  col∙lectiu,  Préstec  Interbibliotecari,  Formació, 

Patrimoni bibliogràfic, grup de treball Recolecta, dades estadístiques). 

 

Altres activitats de cooperació 

El  Servei  de  Biblioteques  participa  en  diversos  convenis  i  acords  de  col∙laboració. 

Passem a  indicar aquells que s’han formalitzat durant  l’any 2015  i tenen a veure amb 

les prestacions del Servei de Biblioteques: 

 Acord de prestació de serveis del Servei de Biblioteques de la UAB als socis del 

programa Alumni UAB (febrer 2015). 

 Conveni entre la UAB i l’Associació d’Amics de la UAB (març 2015). 

 Conveni de col∙laboració  institucional entre  la Fundació  Institut d’Investigació 

en Ciències de  la Salut Germans Trias  i Pujol  i  la UAB per recollir  la producció 

científica de l’IGTP al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (abril 2015). 

 Conveni  entre  la  UAB,  la  Fundació  UAB,  Serveis  de  Turisme  i  d’Hosteleria 

Campus, S.A. i la Fundació Salut i Envelliment UAB (maig 2015). 

 Acord prestació serveis amb l’ICE en relació al Programa ARGO (maig 2015). 

 Acord prestació de serveis amb Serveis Informàtics de la UAB (juliol 2015). 

 Amendment  to  Amazon  Europe  Core  Associates  programme  operating 

agreement (octubre 2015). 
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PLA ESTRATÈGIC 
http://ddd.uab.cat/record/43712 

Enguany ha iniciat el primer any de treball del Pla estratègic del Servei de Biblioteques 

2015‐2018. Aquest quart pla estratègic del Servei de Biblioteques  s’ha organitzat en 

cinc eixos que s’han desenvolupat en 18 objectius estratègics i 58 accions.  

Per l’any 2015 es van establir 15 objectius generals emmarcats dins del Pla estratègic. 

El nivell d’acompliment d’aquests objectius ha  estat del  95,37%.  Les biblioteques,  a  

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

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

estratègiques. 

 

 

 

 

 

 

   

El percentatge d’acompliment dels objectius del 2015 ha 

estat del 95,37% 
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EIXOS  OBJECTIUS ESTRATÈGICS 2015‐2018 

1.Aprenentatge 

i Docència 

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

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

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

realització del treball de recerca 

1.4. Donar suport als Alumni 

2. Recerca 

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

de la recerca 

2.2. Recollir la producció científica de la UAB  

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

Accés Obert  

3.Espais i 

Recursos 

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

biblioteques universitàries de Catalunya 

3.2. Actualitzar i renovar l’equipament informàtic 

3.3. Incorporar nous programaris, aplicacions i eines informàtiques 

3.4. Avançar en un nou model d’espais bibliotecaris 

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

col∙leccions de les biblioteques  

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

incentivant actuacions que permetin la seva integració i difusió 

4.Comunicació 

i Promoció 

4.1. Optimitzar la comunicació amb els usuaris actuals i potencials  

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

amb els usuaris 

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

5.Equip i Gestió 

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

5.2. Optimitzar circuits i processos  
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PERSONAL  
 

 

 

 

El 31 de desembre de 2015, la plantilla del Servei de Biblioteques estava formada per 

166  persones.  Funcionalment,  el  Servei  de  Biblioteques  disposa  d’un  director,  una 

sotsdirectora, una cap de  la Unitat Tècnica  i de Projectes, set caps de biblioteca, cinc 

coordinacions transversals i una gestora de servei. 

Enguany  s’ha  prejubilat  Mercè  Bausili  Monserrat,  gestora  de  Col∙leccions  de  la 

Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General, i s’ha jubilat Carmen Farre Fiol, gestora de 

Col∙leccions de la Biblioteca de Ciències Socials i coordinadora transversal de gestió de 

Col∙leccions. 

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

programa  INCORPORA, de  l’Obra Social “la Caixa”, que  treballen a  les biblioteques 3 

hores diàries durant el curs lectiu.  

Amb el suport de la Unitat de Formació de l’Àrea de PAS s’ha dut a terme el Programa 

de formació permanent que ha consistit en un total de 141 accions formatives, 28 de 

les quals de temàtica específicament bibliotecària mentre que  la resta de cursos han 

versat sobre eines  informàtiques,  idiomes, prevenció, o tècniques de gestió. En total, 

s’ha comptat amb la participació de 793 assistents del Servei de Biblioteques. 

 

 

 

 

 

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

disponible a la Memòria 2015 del Servei de Biblioteques, consultable a 
http://ddd.uab.es/record/29 

La plantilla del Servei de Biblioteques està formada per 166 

persones 

El Programa de formació permanent ha consistit en un total 

de 141 accions formatives, 28 de les quals són de temàtica 

específicament bibliotecària
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RESUM ESTADÍSTIC  
 

FONS BIBLIOGRÀFIC AL CATÀLEG DE LES 

BIBLIOTEQUES UAB 2015  

Biblioteques  Monografies  Col∙leccions de 
publicacions 
periòdiques 

Ciència i Tecnologia  119.008 1.713

Ciències Socials  225.546 9.045

Ciències Socials ‐ CDE  10.367 892

Comunicació i Hemeroteca General  174.423 20.458

Humanitats  490.186 6.195

Humanitats ‐ Cartoteca General  47.660 1

Medicina – Bellaterra  28.812 1.214

Medicina ‐ Biblioteca Josep Laporte  10.553 828

Medicina ‐ Campus Universitari del Mar  2.396 256

Medicina ‐ U.D. Parc Taulí  663 0

Medicina – U.D. Trias i Pujol  3.581 495

Medicina – U.D. Vall Hebron  11.224 229

Universitària de Sabadell  25.828 1.849

Veterinària  34.260 638

Altres fons al catàleg1  43.298 4.583

Totals documents en suports físics  1.227.805 48.396

Biblioteca Digital de la UAB  41.646 26.106

Totals documents digitals  41.646 26.106

Totals  1.269.451 74.502
 

 

 

 

1  Centre  d’Estudis  Olímpics,  Eina  Escola  de  Disseny  i  Art,  GEPA,  Institut  d'Estudis  Regionals  i 

Metropolitans de Barcelona,  Institut de Biotecnologia  i de Biomedicina,  Servei d’Activitat  Física,Servei 

d'Informàtica, Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 
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DESPESES BIBLIOGRÀFIQUES 2015  

Despeses bibliogràfiques   Total

Llibres (paper)  297.512€

Publicacions periòdiques (paper)  232.073€

Documents i subscripcions en suport digital  2.578.766€

Enquadernació  11.669€

Total despeses executades  3.120.019€

 
 

 

PERSONAL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 2015 

Personal del Servei de Biblioteques per grups  

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

Escala tècnica (grup A)  9

Ajudants d’arxius i biblioteques (grup B)   67

Gestora (grup B)  1

Administratius (grup C)  51

Auxiliars administratius (grup D)   14

Laborals (grup 1)  1

Laborals (grup 2)  1

Laborals (grup 3)  1

Laborals (grup 4)  20

Total  166
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ADQUISICIONS llibres en paper 2015 

Biblioteques  Compra Donatiu  Intercanvi  Total de 
registres 

Ciència i Tecnologia  624 1.390 57  2.071

Ciències Socials  1.123 3.079 143  4.345

Ciències Socials ‐ CDE  22 289 0  311

Comunicació i Hemeroteca General  926 2.270 20  3.216

Humanitats  2.881 5.419 397  8.697

Humanitats ‐ Cartoteca General  1 5 0  6

Medicina – Bellaterra  61 32 6  99

Medicina ‐ Biblioteca Josep Laporte  36 70 0  106

Medicina – Campus Universitari Mar  32 2 0  34

Medicina – U.D. Parc Taulí  0 0 0  0

Medicina – U.D. Trias i Pujol  12 57 0  69

Medicina – U.D. Vall Hebron  103 43 0  146

Universitària de Sabadell  140 51 0  191

Veterinària  413 796 3  1.212

Totals  6.374 13.503 626  20.503

 

 

LLIBRES ELECTRÒNICS 2015 

Biblioteques  Compra Donatiu  Intercanvi  Total de 
registres 

Documents digitals  4.973 251 0  5.224
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PUBLICACIONS PERIÒDIQUES EN CURS DE 

RECEPCIÓ 2015 

Biblioteques  Pagament  Intercanvi  Donatiu  Totals 

Ciència i Tecnologia  54 172 19  245

Ciències Socials  376 120 437  933

Ciències Socials ‐ CDE  3 1 226  230

Comunicació i Hemeroteca General  144 42 725  911

Humanitats  595 554 74  1.223

Humanitats ‐ Cartoteca General  0 0 0  0

Medicina ‐ Bellaterra  10 1 24  35

Medicina ‐ Biblioteca Josep Laporte  7 0 16  23

Medicina ‐ Campus Universitari Mar  6 0 0  6

Medicina ‐ U.D. Trias i Pujol  62 0 10  72

Medicina ‐ U.D. Vall Hebron  4 0 17  21

Universitària de Sabadell  56 3 288  347

Veterinària  55 3 97  155

Total suport físic  1.372 896 1.933  4.201

Biblioteca Digital UAB   21.155 ‐ 4.951  26.106

Total  22.527 896 6.884  30.307
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MATERIAL NO LLIBRE INGRESSAT 2015 

Biblioteques 

C
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Ciència i Tecnologia  3  18  0  0  0  0  17  0  38  3 

Ciències Socials  12  20  0  0  0  0  0  0  32  12 

Ciències Socials ‐ CDE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Comunicació i Hemeroteca  30  440  27  0  26  0  1.188  0  1.711  30 

Humanitats  11  27  49  0  0  10  0  0  97  11 

Humanitats ‐ Cartoteca  0  0  0  80  0  0  0  0  80  0 

Medicina ‐ Bellaterra  0  12  0  0  0  0  0  0  12  0 

Medicina ‐ Biblioteca Josep 
Laporte 

0  18  0  0  0  0  0  0  18  0 

Medicina ‐ Campus  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Medicina ‐ U.D. Parc Taulí  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Medicina ‐ U.D. Trias i Pujol  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0 

Medicina ‐ U.D. Vall Hebron  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0 

Universitària de Sabadell  2  0  0  0  0  0  0  0  2  2 

Veterinària  15  153  0  0  22  0  0  0  190  15 

Totals documents en suports 
físics 

73  688  76  80  48  10  1.208  1  2.184  73 

Biblioteca Digital UAB  13  0  0  0  0  0  1.907    1.920  13 

Totals documents digitals  13  0  0  0  0  0  1.907  0  1.920  13 

TOTAL  86  688  76  80  48  10  3.115  1  4.104  86 
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CONSULTES PRESENCIALS 2015 

Biblioteca    Consultes 

Usuaris  Llibres  Publicacions 
periòdiques 

Material 
no llibre 

Total 

Ciència i Tecnologia  269.275 17.841 994 39  18.874

Ciències Socials  696.323 21.485 4.785 54  26.324

Ciències Socials ‐ CDE  7.581 665 162 0  827

Comunicació i Hemeroteca  682.360 6.663 5.922 1.440  14.025

Humanitats  518.986 95.653 6.315 1.299  103.267

Humanitats ‐ Cartoteca  721 1330 0 3.482  4.812

Medicina ‐ Bellaterra  92.208 5.327 162 13  5.502

Medicina ‐ Biblioteca Josep  107.626 3.846 1.119 0  4.965

Medicina ‐ Campus  204.769 s/d s/d s/d  s/d

Medicina ‐ U.D. Trias i Pujol  38.803 391 194 0  585

Medicina ‐ U.D. Vall Hebron  80.169 3.618 82 0  3.700

Universitària de Sabadell  85.445 1.102 74 1  1.177

Veterinària  125.532 13.021 389 29  13.439

Total  2.909.798 170.942 20.198 6.357  197.497

 

 

 

CONSULTES A LA BIBLIOTECA DIGITAL 2015 

  Cerques/sessions Articles/textos recuperats

Revistes digitals  581.894 1.612.974

Llibres digitals  34.556 392.025

Bases de dades en  línia  2.139.975 801.232

Total  2.756.425 2.806.231
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PRÉSTEC 2015 

Biblioteques  Préstecs Reserves Devolucions  Reclamacions

Ciència i Tecnologia  62.731 4.420 37.355  1.265

Ciències Socials  65.270 10.106 34.831  2.434

Ciències Socials ‐ CDE  492 125 281  12

Comunicació i Hemeroteca  60.669 6.946 36.876  1.482

Humanitats  149.954 17.037 84.523  4.150

Humanitats ‐ Cartoteca General  7 0 4  11

Medicina ‐ Bellaterra  19.091 1.596 11.644  349

Medicina ‐ Biblioteca Josep  4.852 294 3.100  205

Medicina ‐ Campus Universitari Mar2  8.106 s/d s/d  s/d

Medicina ‐ U.D. Trias i Pujol  988 193 409  44

Medicina ‐ U.D. Vall Hebron  6.939 806 3.175  258

Universitària de Sabadell  11.382 1.160 6.729  218

Veterinària  16.263 338 12.586  100

Altres préstecs3  47.682 1.129 10.921  76

Total  454.426 44.150 242.434  10.604

 

 

 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2015 

Documentació tramitada  Nombre %

Hem demanat  1.753 26,76%

Ens han demanat  4.798 73,24%

Total  6.551 100,00%

 

 

2 El servei de préstec de  la BCUM no es gestiona des de  la UAB,  les dades  facilitades són dels préstec 

efectuats a la BCUM (formada per quatre institucions) prestats als usuaris de la UAB. 

3 Parc Taulí, IERMB, Escola de Turisme, EINA i PUC. 



 






