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BALANÇ DE L’ANY 
De manera constant any  rere any  la nostra biblioteca es  transforma cap a un  servei 

molt  centrat  en  la  documentació  electrònica. Una  immensa majoria  de  les  revistes 

científiques que oferim als nostres usuaris (89%) són  ja en suport digital. Així mateix, 

disposem de més de cinquanta mil llibres electrònics, que són una part substancial dels 

adquirits durant aquest any. Amb serveis com el dipòsit digital DDD, el servei de suport 

a l’acreditació i avaluació de la recerca, el gestor bibliogràfic, els repositoris del CSUC, 

el sistema Pregunt@ d’informació en  línia, etc,  la nostra biblioteca  ja és en gran part 

una biblioteca i un servei digital. 

Això,  i  el  canvi  d’hàbits  i  demandes  dels  usuaris,  tant  dels  estudiants  com  dels 

professors  i  dels  investigadors,  expliquen  el  decreixement  dels  usuaris  i  serveis 

presencials  de  les  nostres  biblioteques:  nombre  de  préstecs,  documents  en  paper 

consultats en sala, etc. 

Tanmateix  la vessant més “analògica” de  les nostres biblioteques continua sent molt 

important; obrim grans espais (més de trenta sis mil metres quadrats) durant un horari 

molt  ampli  (més  de  dotze  hores  diàries),  tenim  grans  col∙leccions  (que  segueixen 

creixent) en paper i atenem presencialment milers i milers d’usuaris cada any. 

El conjunt de totes aquestes activitats, recursos i serveis planteja al nostre Servei molts 

reptes  en  un  entorn marcat  per  les  restriccions  pressupostàries  i  de  tota mena  de 

recursos.  

Com explicàvem l’any passat, la situació pressupostària continua afectant la compra de 

monografies,  la  inversió  en  espais  i  equipaments,  i  el  manteniment  de  l’equip 

professional (amb moltes places sense cobrir). 

Destaquem també, com en anys anteriors que, malgrat un escenari en alguns aspectes 

negatiu,  el  capteniment  i  el  compromís  amb  la  universitat  de  les  persones  que 

treballen  a  les  biblioteques  s’ha  mantingut  inalterable,  assolint  un  nivell  alt  de 

satisfacció dels nostres usuaris envers els serveis oferts. 

 
Joan Gómez Escofet 
Director del Servei de Biblioteques 
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SERVEIS  
Del catàleg al nou cercador 

http://www.uab.cat/biblioteques/ 

Fins a novembre de 2017 els usuaris podien consultar el catàleg clàssic que va estar en 

funcionament des del  juny de 2008. A partir d’aquesta data vam estrenar una nova 

eina  de  cerca  accessible  des  de  la web  del  Servei  de Biblioteques. Aquest  cercador 

permet consultar des d’un únic punt tots els fons de  les biblioteques: el catàleg de  la 

UAB, la biblioteca digital (antic Trobador+) i els dipòsits digitals (DDD i Traces). Aquest 

canvi ha millorat l’experiència de l’usuari en el descobriment integrat de la informació i 

també ha incrementat la visibilitat de tots els recursos disponibles a la UAB. 

A  més  del  canvi  en  el  cercador,  a  l’octubre  es  va  renovar  el  sistema  de  gestió 

informàtic de les biblioteques, passant de Millennium a Sierra, de la mateixa empresa 

Innovative. 

 

Consulta i préstec 

 

 

 

 

 

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

gaudir dels seus serveis ha estat de 2.535.735, un 5,36% menys que  l’any anterior. A 

aquesta xifra, cal  sumar‐hi els 2.701.643 usuaris que han  fet ús dels  seus  serveis de 

manera virtual. 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 al web. 

Durant el 2017 les biblioteques han rebut 2.535.735 visites 

presencials i s’han recuperat 2.914.569 articles de revista i 

textos de llibres durant les visites virtuals 



�

5 

 

El nombre  total de préstecs efectuats durant el 2017 ha estat de 358.450, un 14,38% 

menys que  l’any anterior. La ràtio anual s’ha situat en 7,71 documents en préstec per 

usuari potencial i any. Si el càlcul l’apliquem únicament a usuaris actius, aquesta ràtio 

puja a 12,79 documents.  

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

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

biblioteca del CSUC. A  la UAB  les dades globals d’aquest  servei es  situen el 2017 en 

13.110 transaccions,  i 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 

10.177  documents,  i  també  com  a  institució  peticionària,  ja  que  ha  sol∙licitat  a  les 

altres institucions PUC un total de 9.598 documents. 

A les sales de lectura s’han consultat 128.982 documents. Molt més elevada ha estat la 

consulta a  la biblioteca digital, ja que els usuaris s’han descarregat el text complet de 

2.914.569 articles de revista i textos de llibres. 

   

La ràtio anual de nombre de préstecs per usuari 

potencial, s’ha situat en 7,71 documents. Si tenim en 

compte únicament els usuaris actius, és a dir, els qui 

realment han efectuat un préstec durant el 2017, aquesta 

ràtio puja a 12,79 documents 
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Sales d’estudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda dels horaris habituals d’obertura de les biblioteques, des de 1996 hi ha la Sala 

d’estudi  UAB  (Ciències  Socials)  oberta  24  hores,  llevat  dels  períodes  amb  horaris 

restringits. A més,  des  d’octubre  de  2013  s’obre  la  sala  d’estudi  ubicada  a  la  Plaça 

Cívica, que depèn de l’Administració de Serveis als Estudiants. Durant el 2017 s’hi han 

comptabilitzat 9.366 visites. 

La  sala  d’estudi  de  la  Biblioteca  de  Ciències  Socials  ha  estat  visitada  per  202.377 

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

representa  el  7,98%  del  total  dels  usuaris  de  les  biblioteques.  La  Sala  de  Revistes 

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

gener i maig‐juny, amb un total de 18.142 visitants.  

 

 

   

El 7,98% 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  2017  un  total  de  712 

preguntes, que han augmentat un 11,25% respecte l’any passat. El temps de resposta 

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

La mitjana global de temps de resposta ha estat de 5 hores 16 minuts. 

El canal de comunicació amb els usuaris via WhatsApp   (telèfon 619681146) ha rebut 

un total de 270 demandes d’informació sobre els recursos i serveis de les biblioteques. 

 
 

 

 

 

 

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

bústies institucionals. Durant l’any 2017 s’han rebut un total de 1.308 preguntes, cosa 

que representa un augment del 9,09% respecte l’any anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

han rebut una resposta elaborada en un termini inferior o 

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

ha estat de 5 hores 16 minuts
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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  i 

Mendeley, entre d’altres.  

El total de cursos realitzats pel personal del Servei de Biblioteques durant  l’any 2017 

ha estat de 394, amb una assistència de 5.541 usuaris. Els participants 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 4,44. 

També  s’han  organitzat  i  portat  a  terme  20  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 596 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4,44 
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Durant el mes de maig, dins del marc del Dia de la família, es van fer 13 visites guiades 

amb un total de 450 assistents, i durant el mes de setembre, les biblioteques, van ser 

presents en  les  Jornades d’Acollida als Alumnes de Primer Curs, organitzades per  les 

facultats. S’hi va oferir un petita presentació de la biblioteca i es va 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 36,  i 4.650 el 

nombre d’assistents.  

Finalment,  cal mencionar  la  participació  en  les  fires  de  serveis  organitzades  per  la 

Unitat  de  Dinamització  Comunitària  per  donar  la  benvinguda  als  estudiants 

internacionals. 
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Suport a la docència i a la recerca 

Visibilitat de la producció científica 

Totes  les  biblioteques  han  organitzat  cursos  i  han  proporcionat  assessorament 

personalitzat  al PDI o  a  tècnics de  suport  a  la  recerca que ho han  sol∙licitat  amb el 

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

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

finançadores.  

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

57  grups  i  centres  de  recerca  amb  portal  propi  i  un  total  acumulatiu  de  6.789 

documents de recerca publicats, xifra un 43,40% superior a la de l’any anterior.  

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

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

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

referenciar la publicació. 

 A través dels formularis accessibles desdel propi DDD. 

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

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

pública de l’editor. Durant 2017 han ingressat al DDD per la via d’autoarxiu un total de 

1.195 documents. 

Gestió de les dades de recerca  

S’ha  treballat en un objectiu específic en  relació a  la gestió de  les dades de  recerca 

donat que la principal font de finançament europea de recerca, Horizon 2020 (H2020), 

va crear un Pla Pilot de Dades en obert per a determinades disciplines que a partir de 

l’1  de  gener  de  2017  ja  va  ser  d’aplicació  per  a  tots  els  ajuts  concedits.  A  31  de 

desembre de 2017 ja són 84 el nombre de projectes a la UAB finançats amb H2020. En 

una primera fase es va fer un estudi del DDD per valorar la seva viabilitat com a dipòsit 

de dades de recerca. A continuació es va presentar la proposta als altres stakeholders 

de  la  UAB,  que  va  culminar  en  un  document  que  va  ser  aprovat  pels  Servei 

d’Informàtica, l’Àrea de Gestió de la Recerca i el Servei de Biblioteques. 

Per  a  facilitar  la  publicació  de  dades  de  recerca  per  part  dels  investigadors  s’ha 

habilitat un nou formulari d’autoarxiu específic per a publicar datasets al DDD. A finals 

d’any va incorporar‐se el primer dataset a la nova col∙lecció. 
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En  relació a la gestió de les dades de recerca s’han atès a un total de 24 persones. 

Acreditació i avaluació de la recerca  

S’han  realitzat  2  sessions  de  formació,  amb  un  total  de  27  assistents,  i  36 

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

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

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

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

de la Recerca (SAAR). 

Blog Propietat Intel∙lectual i Accés Obert  

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

 

Han  estat  consultades  14.910  pàgines  del  blog  Propietat  Intel∙lectual  i  Accés  obert: 

resoleu  els  vostres  dubtes  i  s’han  rebut  16  consultes,  10  de  les  quals  adreçades  al 

Servei de Biblioteques. Durant aquest any s’ha fet una ampliació i revisió del contingut 

d’algunes de les Preguntes Més Freqüents. 
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Web Accés Obert  

http://www.uab.cat/open‐access  

La web d’accés obert ofereix  les següents  informacions: actuacions que  la Universitat 

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

docent  i  investigador  per  autoarxivar  la  seva  producció  científica  al  repositori 

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

com material i contactes de suport i contacte.  

Durant el 2017, s’ha ampliat  la  informació  i   destaca  la creació del Termòmetre de  la 

recerca en obert a la UAB. Aquest termòmetre és un recull de dades sobre l’evolució i 

l’estat de l’accés obert a la UAB. Disposa d’uns gràfics on es pot veure el nombre total 

de  documents  de  recerca  (amb  dades  desglossades  per  tipologia),  l’evolució  del 

nombre d’articles referenciats a EIN@ disponibles en accés obert, els grups  i centres 

de recerca que disposen d’un espai propi al DDD (Dipòsit Digital de Documents de  la 

UAB)  i el nombre de  revistes científiques de  la UAB que publiquen en obert. Amb  la 

publicació d’aquest termòmetre el Servei de Biblioteques referma el seu compromís en 

el  foment  de  la  transparència  de  la  producció  científica  del  PDI  i  grups/centres  de 

recerca en accés obert al DDD.  

Les pàgines web dedicades a l’accés obert han rebut un total de 9.200 visites. 

 

 

 

 

 

Mendeley  

S’han  realitzat  13  assessoraments  i  96  sessions  formatives  amb  un  total  de  1.136 

assistents per tal de donar a conèixer aquest recurs i facilitar‐ne el seu ús.  Actualment, 

la UAB compta amb 6.603 usuaris.  

 

 

 

Durant el 2017, s’ha ampliat la informació i  destaca la creació 

del Termòmetre de la recerca en obert a la UAB . Aquest 

termòmetre és un recull de dades sobre l’evolució i l’estat de 

l’accés obert a la UAB 
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Suport a la docència 

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

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

Argó  per  ajudar  en  el  treball  de  recerca  els  estudiants  de  batxillerat  dels  centres 

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

doctorands. 
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Web del Servei de Biblioteques 

http://www.uab.cat/biblioteques 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

referència  a  les biblioteques de  la UAB.  El mes de  juliol es  va obrir el nou web del 

Servei de Biblioteques que no només  suposa un  canvi estètic, és una  transformació 

profunda  en  la  manera  de  presentar  els  recursos,  serveis  i  espais  tant  de  les 

biblioteques com de la biblioteca digital.  Un 12,5% dels usuaris van accedir‐hi a través 

de dispositius mòbils. 

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 2.026.868.  

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

l’any 2017 s’han aplicat alguns canvis per tal d’unificar comptes. Es manté presència a 

Facebook (2.382 seguidors), Twitter (11.325 seguidors) i a Instragram. 

Els blogs han estat reconvertits en guies temàtiques en el nou web. 

   

El mes de juliol es va obrir el nou web del Servei de 

Biblioteques: 

http://www.uab.cat/biblioteques 

Un 12,5% dels usuaris hi van accedir a través de dispositius 

mòbils
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Exposicions  

S’han realitzat un total de 41 exposicions i mostres durant el 2017 que han contribuït a 

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

accessibles per xarxa. La consulta de 14 d’aquestes exposicions es pot  fer de manera 

virtual i es poden consultar des de: http://ddd.uab.cat/collection/expbib	. 

 

Publicacions 

Durant  el  2017  s’han  publicat  tres  números  de  la  publicació  digital  Biblioteca 

Informacions,  que  elabora  el  Servei  de  Biblioteques  de  la  UAB  i  és  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 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 

114  guies  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 

Les  col∙leccions de  fons documentals de  les biblioteques de  la UAB  són els  recursos 

d’informació, físics i virtuals, de suport a l’aprenentatge, a la docència i a la recerca.  

Entre  les  línies marcades per  l’actual Pla Estratègic  (2015‐2018), aquest any ens hem 

centrat en l’objectiu 3.6: “Desenvolupar plans de col∙leccions especials i fons singulars, 

incentivant actuacions que permetin la seva integració i difusió”, i ha estat gràcies a la 

nova web, que aquestes col∙leccions han adquirit veritable rellevància.  

 

 

 

 

Durant el 2017 s’han incorporat als fons de les biblioteques un total de 22.755 llibres, 

dels quals un 32,98%  (7.505)  són digitals. També  s’han  incorporat 2.177 documents 

d’altres tipus (mapes, DVD, CD, etc.).  

A 31 de desembre del 2017 el  fons  total se situa en 1.311.444 monografies  i 30.869 

publicacions  periòdiques  en  curs  de  recepció  de  les  quals  27.457  (el  88,94%)  són 

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

llibres  i  revistes, 203.315 unitats d’altres  tipus de documentació. La  inversió  total en 

fons bibliogràfics i documentals de la UAB durant el 2017 ha estat de 3.335.937 €. 

 
 

 

 

   

El fons total se situa en 1.311.444 monografies i 30.869 

publicacions periòdiques en curs de recepció, el 88,94% de 

les quals són subscripcions a revistes digitals 

La inversió total en fons bibliogràfics i documentals ha estat 

de 3.335.937€
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Donacions  

El  2017  els  llibres  procedents  de  donacions  han  estat  9.058,  un  39,80%  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:  Salvador Alegre, José Casas i Frederic Utzet. 

Biblioteca de Ciències Socials 

Donatius  de:  Francesc Morata,  Esther Morón,  Arcadi Oliveras,  Carlota  Solé,  i  altres 

donacions  puntuals,  i  d’institucions  externes  com  el  RACEF,  l’Institut  d’Estudis    de 

l’Autogovern, la Feria Internacional de Turismo i l’ICAB. 

Centre de Documentació Europea   

Donatiu de: Francesc Morata. 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 

Donatiu de: Humberto Rivas. 

Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General 

Donatiu:  Francesc  Bonastre,  Jesús Moncada, Martí  Olaya,  Francisco  Rico,  Borja  de 

Riquer, Franz Suma i Concepció Zendrera. 

Biblioteca de Medicina 

Donatiu de: Amadeu Foz i Tena. 

 

 

 

 

El 2017, el 39,80% dels llibres ingressats procedeixen de 

donacions 



�

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercanvis 

Durant  el  2017  s’han  rebut  un  total  de  1.859  títols  de  publicacions  periòdiques  en 

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

rebut, pel mateix concepte, 491 monografies. 
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Biblioteca Digital  

La Biblioteca Digital UAB és  la col∙lecció de fons bibliogràfics  i documentals del Servei 

de  Biblioteques  en  formats  digitals,  accessible  a  través  de  la  xarxa UAB,  i  en  accés 

remot mitjançant el servei ARE. Aquesta col∙lecció ja està especialment consolidada pel 

que fa a les revistes, que inclouen les col∙leccions contractades a través del CSUC i les 

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

i títols als quals es té accés mitjançant acords d’intercanvi.  

En  el  cas  de  les monografies  s’ha  continuat  ampliant  la  col∙lecció,  intentant  cobrir 

diverses àrees temàtiques,  i contractant sobretot  llibres de text electrònics  i obres de 

referència. S’ha iniciat un nou model de compra de llibres electrònics anomenat basat 

en  l’evidència,  que  consisteix  en  pactar  amb  l’editor  l’accés  a  unes  determinades 

col∙leccions  temàtiques  per  un  import  concret  durant  12  mesos.  Al  final  d’aquest 

període es decideix quins llibres es compren a perpetuïtat per l’import pactat. 

A finals de 2017 el nombre de  llibres electrònics consultables era de 40.253 (aquesta 

xifra  no  inclou  les  tesis  doctorals  en  format  electrònic)  i  27.457  el  nombre  de 

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

2.891.782 €, cosa que representa el 86,68% del total de la despesa bibliogràfica.  

S’han  realitzat 2.701.643  cerques  a  revistes,  llibres  i bases de dades en  línia  i  s’han 

consultat 2.914.569 articles a text complet i textos de monografies.  

 

 

 

   

La inversió de la UAB en Biblioteca Digital ha estat de 

2.891.782€, que representa el 86,68% 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. 

Aquest  any  2017  el DDD  s’ha  sotmès  a  una  avaluació,  dins  d’un  procés  liderat  per 

REBIUN. D’un  total  de  25  criteris,  definits  a  partir  de  la Guía  para  la  evaluación  de 

Repositorios institucionales de investigación de FECYT el nostre repositori en compleix 

22.  

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). També es recullen al DDD, de manera automàtica, 

les revistes de la UAB publicades a l’entorn de ReDi, Servei de Revistes Digitals. 

En  la darrera edició del rànquing web de dipòsits  institucionals que elaborava el CSIC 

(gener de 2017), el DDD apareixia en el  lloc 27è del món,  i en el 10è  lloc europeu  i a 

nivell  de  l’estat  espanyol  es  manté  en  primera  posició  dins  dels  repositoris 

institucionals. 

S’han  efectuat  5.526.397  consultes  i  4.388.599  descàrregues  de  documents 

consultables en aquest repositori que conté 165.064 documents.  

 

 

 

   

El Dipòsit Digital de Documents (DDD) del Servei de 

Biblioteques conté 165.064 documents i, durant el 2017, s’hi 

van efectuar 5.526.397 consultes i 4.388.599 descàrregues de 

documents 
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ESPAIS 
 

 

 

 

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

4.864 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 53 cabines  individuals, 78 

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

438 PC fixos i 83 PC portàtils a l’abast dels usuaris.  

El 2017 ha estat novament un any difícil a nivell pressupostari, però no ha impedit que 

s’hagin  portat  a  terme  accions  per  millorar  les  infraestructures  i  serveis  a  les 

biblioteques de  la UAB. En aquest  sentit,  cal destacar  la  finalització de  les obres de 

remodelació de  la planta  ‐1 de  la Biblioteca de Ciència  i  Tecnologia, on  s’han  creat 

noves sales de treball en grup,  l’inici de  la 1a  fase de  les obres de remodelació de  la 

Biblioteca de Medicina i, a la Biblioteca de Ciències Socials, la reparació de les cobertes 

dels 2  lluernaris  i  la remodelació del taulell de  la planta  ‐2.   A més, a més, a diverses 

biblioteques  s’ha millorat  la  cobertura wifi  i  s’han  afegit  nous  punts  electrificats  a 

disposició dels usuaris, i ja en són 2.465. 

 

 

   

Els espais bibliotecaris ocupen un total de 36.615 m2 i posen 

a l’abast dels usuaris 4.864 places de lectura 

Hi ha més de 2.465 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 2017 destaquem: 

Catàleg 

 CCUC  –  s’ha migrat  al núvol  i  funciona  sobre  el programa de  gestió  Sierra  a 

partir de finals de juliol. 

 RDA  –  La  catalogació  amb  la  normativa  RDA  s’ha  consolidat,  les  pautes  del 

CCUC s’han incorporat al RDA toolkit i s’ha fet 9 vídeos de difusió per facilitar‐

ne l’aplicació. 

 L’equip assessor de catalogació de llibre antic del CSUC ha elaborat unes Pautes 

de catalogació per a monografies impreses antigues.  

 S’ha  integrat al CCUC els registres bibliogràfics de 5 noves  institucions (54.000 

nous registres), i ja són més de 80 les institucions que formen part del CCUC. 

 Col∙leccions especials –  la pàgina de col∙leccions especials del CSUC ha crescut 

l’any  2017  amb  52  noves  col∙leccions,  6  de  les  quals  de  la  UAB 

http://colleccionsespecials.csuc.cat. 
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Dipòsits digitals 

TDX  (Tesis Doctorals en Xarxa). La UAB hi ha  introduït   1.097  tesis durant 

l’any 2017. TDX conté més de 29.000 tesis dipositades, 7.000 de  les quals són 

de la UAB. S´hi poden consultar unes 100.000 tesis. 

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

publicats, comunicacions a congressos, treballs de  final de carrera  i memòries 

institucionals. El 2017 hi participen 24  institucions  i, en total, són consultables 

més de 132.000 documents que han rebut 6.712.307 consultes, el 13% 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 2017 ha  crescut en 11 noves  col∙leccions.  La UAB hi  té dipositades quatre 

col∙leccions:  Cartells  del  Fons  Josep  Vinyals,  Fons  històric  de  Veterinària, 

Premsa Política Clandestina i Postals de biblioteques de Catalunya.  

RACO  (Revistes Catalanes amb Accés Obert). Actualment disposa de 484 

revistes  científiques,  culturals  i  erudites  catalanes  (63  de  les  quals  són  de  la 

UAB) que donen accés a més de 203.000 articles a  text  complet. Aquest any 

s’han aplicat millores importants al repositori: el segell de qualitat de la FECYT, 

una identificació per a les revistes incloses al JCR i la indexació a OpenAire. 

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

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

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

institucions.  

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

participar en  la  seva base de dades de  sumaris.  La UAB hi  col∙labora  amb el 

buidatge de 143 títols de revista.   
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Recerca 

A partir de març de 2017 el CSUC ha creat una nova àrea per a potenciar el suport a la 

Ciència  Oberta  (Open  Science).  Els  principals  objectius  àmbits  d’actuació  d’aquesta 

àrea són el Portal de  la Recerca de  les Universitats de Catalunya (PRC),  l’accés obert, 

l’impuls a les bones pràctiques en matèria de recerca i les Humanitats Digitals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UAB disposa de 7.000 tesis a TDX, 1.097 de les quals 

introduïdes durant l’any 2017. El 21% del total de les 

consultes fetes en aquest dipòsit digital, són de tesis de la 

UAB 
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REBIUN 

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

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

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

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

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

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

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

El Pla estratègic del Servei de Biblioteques 2015-2018 s’organitza en cinc eixos que es 
desenvolupen en 18 objectius estratègics i 58 accions.  

 

 

 

 

 

   

El percentatge d’acompliment dels objectius del 2017 ha estat 

del 97,66 % 
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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 2017, 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’han  jubilat  9  persones  de  la  plantilla  i,  en  diversos  casos,  les  places  han 

quedat sense cobrir degut a les limitacions econòmiques de la universitat. 

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 178 accions formatives, 23 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 493 assistents del Servei de Biblioteques. 

 

 

 

 

 

 

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

disponible a la Memòria 2017 del Servei de Biblioteques, consultable a 
http://ddd.uab.es/record/29 

El Programa de formació permanent ha consistit en un total 

de 178 accions formatives, 23 de les quals de temàtica 

específicament bibliotecària

Enguany s’han jubilat 9 persones de la plantilla i, en diversos 

casos, les places han quedat sense cobrir degut a les 

limitacions econòmiques de la universitat 
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RESUM ESTADÍSTIC 
 

FONS BIBLIOGRÀFIC AL CATÀLEG DE LES 

BIBLIOTEQUES DE LA UAB 2017  

Biblioteques  Monografies  Col∙leccions de 
publicacions 
periòdiques 

Ciència i Tecnologia  118.343 1.500

Ciències Socials  229.376 8.799

Ciències Socials – CDE  10.432 776

Comunicació i Hemeroteca General  201.978 21.031

Humanitats  484.466 6.218

Humanitats – Cartoteca General  47.983 1

Medicina – Bellaterra  26.795 1.154

Medicina – Biblioteca Josep Laporte  11.166 885

Medicina – Campus Universitari del Mar  2.376 8

Medicina – U.D. Parc Taulí  695 0

Medicina – U.D. Trias i Pujol  3.564 495

Medicina – U.D. Vall Hebron  11.319 231

Universitària de Sabadell  26.140 1.853

Veterinària  36.489 649

Altres fons al catàleg1  47.706 5.063

Total documents en suports físics  1.258.828 48.663

Total documents digitals  52.616 27.457

Total  1.311.444 76.120
 

 

 

 

1 Centre d’Estudis Olímpics, Eina Escola de Disseny  i Art, GEPA,  Institut d'Estudis Regionals  i 
Metropolitans de Barcelona, Servei d’Activitat Física , Servei d'Informàtica, Unitat Tècnica i de 
Projectes del Servei de Biblioteques. 
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DESPESES BIBLIOGRÀFIQUES 2017 

Despeses bibliogràfiques   Total

Llibres (paper)  256.349 €

Publicacions periòdiques (paper)  179.757 €

Documents i subscripcions en suport digital  2.891.782 €

Enquadernació  8.049 €

Total despeses executades  3.335.937 €

 
 

 

PERSONAL DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 2017 

Personal del Servei de Biblioteques per grups  

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

Escala tècnica (grup A1)  9

Ajudants d’arxius i biblioteques (grup A2)   67

Gestora (grup A2)  1

Administratius (grup C1)  51

Auxiliars administratius (grup C2)   14

Laborals (grup 1)  1

Laborals (grup 2)  1

Laborals (grup 3)  1

Laborals (grup 4)  20

Total  166
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ADQUISICIONS 2017 

Biblioteques  Compra Donatiu  Intercanvi  Total de 
registres 

Documents en paper   
Ciència i Tecnologia  685 435 34  1.154
Ciències Socials  1.598 1.252 10  2.860
Ciències Socials – CDE  29 8 0  37
Comunicació i Hemeroteca General  678 1.248 16  1.942
Humanitats  2.021 4.498 271  6.790
Humanitats – Cartoteca General  8 6 0  14
Medicina – Bellaterra  112 47 9  168
Medicina – Biblioteca Josep Laporte  83 591 0  674
Medicina – Campus Universitari Mar  33 8 0  41
Medicina – U.D. Parc Taulí  13 0 0  13
Medicina – U.D. Trias i Pujol  43 47 0  90
Medicina – U.D. Vall Hebron  73 49 0  122
Universitària de Sabadell  142 57 1  200
Veterinària  459 681 5  1.145
Total  5.977 8.927 346  15.250
Total Documents digitals  7.374 131 0  7.505
Total    13.351 9.058 346  22.755
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PUBLICACIONS PERIÒDIQUES EN CURS DE 

RECEPCIÓ 2017 

Biblioteques  Pagament  Intercanvi  Donatiu  Totals 

Ciència i Tecnologia  45 161 21  227

Ciències Socials  222 25 329  576

Ciències Socials – CDE  3 1 173  177

Comunicació i Hemeroteca General  147 25 748  920

Humanitats  421 421 60  902

Humanitats – Cartoteca General  0 0 0  0

Medicina – Bellaterra  9 0 22  31

Medicina – Biblioteca Josep Laporte  7 0 9  16

Medicina – Campus Universitari Mar  0 0 0  0

Medicina – U.D. Trias i Pujol  45 0 10  55

Medicina – U.D. Vall Hebron  3 0 15  18

Universitària de Sabadell  50 1 288  339

Veterinària  52 3 96  151

Total suport físic  1.004 637 1.771  3.412

Total Documents Digitals 1  22.310 0 5.147  27.457

Total  23.314 637 6.918  30.869

 

 

 

 

 

 
1  Les  revistes  digitals  rebudes  com  a  donatiu  estan  incloses  en  les  revistes  digitals  rebudes  com  a 
intercanvi. 
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MATERIAL NO LLIBRE INGRESSAT 2017 

Biblioteques 

C
D
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n
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e
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Ciència i Tecnologia  2 2 0 1 0 0  3  8

Ciències Socials  3 9 0 0 0 0  0  12

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

Comunicació i Hemeroteca 
General  

1 98 17 0 0 0  882  998

Humanitats  0 11 1 0 0 86  0  98

Humanitats – Cartoteca General  0 0 0 141 15 0  0  156

Medicina – Bellaterra  0 0 0 0 0 0  0  0

Medicina – Biblioteca Josep 
Laporte 

0 33 0 0 0 0  0  33

Medicina – Campus Universitari 
Mar 

0 0 0 0 0 0  0  0

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

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

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

Universitària de Sabadell  1 0 0 0 0 0  0  1

Veterinària  7 2 15 1 0 0  0  25

Total Documents en suports 
físics 

14 156 33 143 15 86  885  1.332

Total Documents digitals  15 107 0 1 0 0  722  845

Total  29 263 33 144 15 86  1.607  2.177
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CONSULTES PRESENCIALS 2017 

Biblioteca    Consultes 
Usuaris  Llibres  Publicacions 

periòdiques 
Material 
no llibre 

Total 

Ciència i Tecnologia  224.794 8.429 645 51  9.125

Ciències Socials  596.078 12.284 4.233 18  16.535

Ciències Socials – CDE  8.131 1.684 166 0  1.850

Comunicació i Hemeroteca  584.446 5.770 3.555 500  9.825

Humanitats  476.940 62.104 6.205 699  69.008

Humanitats – Cartoteca  478 347 0 1.882  2.229

Medicina – Bellaterra  80.030 3.550 44 9  3.603

Medicina – Biblioteca Josep  75.208 3.132 823 0  3.955

Medicina – Campus Mar  210.694 0 0 s/d  s/d

Medicina – U.D. Trias i Pujol  35.755 278 88 0  366

Medicina – U.D. Vall  61.078 1.344 23 0  1.367

Universitària de Sabadell  75.423 683 74 0  757

Veterinària  106.680 10.147 206 9  10.362

Total  2.535.735 109.752 16.062 3.168  128.982

 

 

 

CONSULTES A LA BIBLIOTECA DIGITAL 2017 

  Cerques/sessions Articles/textos recuperats

Revistes digitals  451.129 1.609.201

Llibres digitals  49.044 619.784

Bases de dades en  línia  2.201.470 685.584

Total  2.701.643 2.914.569
   



�

35

PRÉSTEC 2017 

Biblioteques  Préstecs Reserves Devolucions  Reclamacions

Ciència i Tecnologia  59.850 2.849 36.838  624

Ciències Socials  52.761 8.524 27.986  2.523

Ciències Socials – CDE  360 104 228  4

Comunicació i Hemeroteca  42.607 4.957 26.444  1.544

Humanitats  122.792 14.460 68.654  5.020

Humanitats – Cartoteca General  21 0 2  0

Medicina – Bellaterra  11.383 911 6.782  44

Medicina – Biblioteca Josep  2.938 210 1.960  28

Medicina – Campus Mar 1  6.021 s/d s/d  s/d

Medicina – U.D. Trias i Pujol  506 84 240  34

Medicina – U.D. Vall Hebron  3.968 432 2.038  141

Universitària de Sabadell  10.745 729 7.314  270

Veterinària  13.407 275 10.438  197

Altres préstecs2  31.091 598 9.689  86

Total  358.450 34.133 198.613  10.515

 
 

 

 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI 2017 

Documentació tramitada  Nombre %

Hem demanat  1.359 27,52%

Ens han demanat  3.579 72,48%

Total  4.938 100,00%

 

 

 

 

 

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