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BALANÇ DE L’ANY 

Durant els darrers anys hem parlat de com treballàvem  i assolíem els objectius del Servei de 

Biblioteques,  enmig d’una crisi econòmica i pressupostària greu. Potser haurem d’assumir que 

el marc  de  restriccions  pressupostàries  forma  part  de  l’escenari  habitual  i  actuar  des  del 

convenciment  que  els  recursos  disponibles  (econòmics    o  d’altre  tipus)  seran  els  que  són  i 

descomptar cap incertesa en aquest terreny.  Hem  identificat els dèficits que patim (compra de 

monografies, inversions en manteniment i reforma dels espais bibliotecaris, recursos humans...), 

però podem  assegurar que hem navegat pels pitjors  anys de  la  crisi  salvant  l’essencial dels 

nostres  serveis,  sent  capaços d’afrontar nous  reptes  i objectius  i  amb  la  voluntat  ferma  de 

millora continuada. 

Així doncs, podem fer un balanç positiu de les fites aconseguides aquest 2018. Destaquem:  

‐S’ha tancat el Pla estratègic 2015‐2018 amb un grau d’assoliment del 95% dels objectius 

fixats pel Pla. 

‐S’ha portat a terme una renovació llargament esperada de l’equipament tecnològic a 

disposició dels usuaris i ens ha permès ampliar el servei de préstec de portàtils a totes 

les biblioteques, amb un ús molt intensiu per part dels usuaris. 

‐S’ha  mantingut  el  pressupost  centralitzat  per  a  publicacions  periòdiques,  llibres 

electrònics i  bases de dades, cosa que facilita el creixement de la col∙lecció digital. 

‐S’ha aprovat la política de preservació del Dipòsit Digital de Documents (DDD). 

‐S’han incorporat els primers conjunts de dades (datasets) al DDD. 

‐S’ha consolidat l’oferta de cursos de formació adreçats als doctorands. 

‐S’ha remodelat la planta baixa de la Biblioteca de Medicina per poder oferir noves sales 

de treball en grup i s’han iniciat obres a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. 

‐S’ha cooperat en la celebració dels 50 anys de la nostra universitat amb la realització 

d’una jornada sobre “El futur de les biblioteques universitàries”, un capítol dedicat a les 

biblioteques dins del  llibre  institucional, el fulletó “50 anys de biblioteques,  i diverses 

actuacions amb la Viquipèdia per donar més visibilitat a rectors, honoris causa i obres 

d’art de la UAB. 

‐S’ha assolit el primer lloc del rànquing Secaba‐Rank d’eficiència bibliotecària. 

Aquesta publicació Actuacions 2018 recull les principals fites desenvolupades per les persones 

del nostre Servei, amb professionalitat, eficiència i eficàcia. 

Joan Gómez Escofet 

Director del Servei de Biblioteques 
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DOCÈNCIA I APRENENTATGE  

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 2018 ha estat de 

388,  amb  una  assistència  de  5.836  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 4,38. 

Durant  el  2018  el  Servei  de  Biblioteques  ha  participat  activament  en  el  Pla  de  formació 

transversal per als doctorands amb diversos cursos i s’han creat els continguts i exercicis per un 

nou  curs  al  campus  virtual  de  la  UAB,  amb  la  plataforma Moodle:  “Eines  i  recursos  que 

t’ofereixen les Biblioteques UAB per realitzar el teu TFG”, al qual s’hi han inscrit 360 alumnes. 

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 1.822 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.  

 

 

 

 

 

 

Durant el mes de maig, dins del marc del Dia de la família, es van fer 11 visites guiades amb un 

total de 1.448 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 38, i 4.839 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 4,38 
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A més a més dels cursos ja indicats, s’ha seguit cooperant en el programa Argó per ajudar en el 

treball de recerca els estudiants de batxillerat dels centres participants. 

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

Dinamització Comunitària per donar la benvinguda als estudiants internacionals. 

 

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 2018 un total de 640 preguntes. 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 6 hores 17 minuts. 

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

370 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 2018 s’han rebut un total de 1.329 preguntes.   

En el seu conjunt el nombre de preguntes d’informació ateses ha representat un augment del 

2,14% respecte l’any anterior. 

   

El nombre de preguntes d’informació ateses ha representat un 

augment del 2,14% respecte l’any anterior 
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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 2.336.659. A aquesta xifra, cal sumar‐hi els 1.916.914 usuaris que han 

fet ús dels seus serveis de manera virtual. Les descàrregues de  la Biblioteca Digital segueixen 

creixent, al mateix temps que augmenta l’ús dels continguts d’accés obert dels dipòsits digitals.  

A les sales de lectura s’han consultat 101.671 documents. Molt més elevada ha estat la consulta 

a la biblioteca digital, ja que els usuaris s’han descarregat el text complet de 3.541.360 articles 

de revista i textos de llibres. 

El nombre total de préstecs efectuats durant el 2018 ha estat de 354.222. La ràtio anual s’ha situat 

en 7,15 documents en préstec per usuari potencial  i any. Si el càlcul  l’apliquem únicament a 

usuaris actius, aquesta ràtio puja a 10,84 documents.  D’altra banda, cal destacar el nombre de 

préstec d’espais (reserves de sales de treball), que ha estat de 36.046, i el de préstesc d’objectes, 

que ha estat de 37.131. Es tracta, sobretot, de préstec de portàtils, però també de carregadors, 

auriculars, calculadores, faristols, etc.  

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 2018 en 9.754 transaccions,  i segueix 

ocupant el segon lloc com a institució subministradora de les peticions PUC. 

 

 

 

 

 

   

La ràtio anual de nombre de préstecs per usuari potencial, s’ha 

situat en 7,15 documents. Si tenim en compte únicament els 

usuaris actius, és a dir, els qui realment han efectuat un 

préstec durant el 2018, aquesta ràtio puja a 10,84 documents 

Durant el 2018 les biblioteques han rebut 2.336.659 

visites presencials i s’han descarregat 3.541.360 articles 

de revista i textos de llibres durant les visites virtuals 
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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 2018 s’hi han comptabilitzat 6.635 visites. 

La sala d’estudi de la Biblioteca de Ciències Socials ha estat visitada per 239.094 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, i durant l’obertura extraordinaria de les vacances de Nadal, amb 

un total de 14.885 visitants.  

Finalment, per primera vegada, per tal de poder ampliar l’oferta durant el període no lectiu de 

Nadal, s’ha obert la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General que, durant aquells dies, 

va ser visitada per 3.362 usuaris   

El 10,23% 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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SUPORT A LA RECERCA 

Suport 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 73 grups 

i  centres de  recerca amb portal propi  i un  total acumulatiu de 9.653 documents de  recerca 

publicats, xifra un 42,18% 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 des del 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 2018 han ingressat al DDD per la via d’autoarxiu un total de 1.203 documents. 

Gestió de les dades de recerca  

En acabar el 2018 hi havia 109 ajuts d’Horizó 2020 concedits als grups i centres de recerca de la 

Universitat. Això ha generat l’arribada dels primers datasets i plans de gestió de dades al DDD.  

Per a facilitar  la publicació de dades de recerca per part dels  investigadors es va habilitar un 

formulari específic i s’han incorporat 11 datasets. 

Acreditació i avaluació de la recerca  

S’han  realitzat  una  sessi  de  formació,  amb  un  total  de  12  assistents,  i  52  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.    Durant  aquest  any  la  web  de  Suport  a 

l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR) ha rebut 16.864 visites. 

 

Al DDD hi ha 73 grups i centres de recerca amb portal propi i un 

total acumulatiu de 9.653 documents de recerca publicats 
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Blog Propietat Intel∙lectual i Accés Obert  

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

 

Durant aquest any s’ha consolidat el blog Propietat Intel∙lectual i Accés obert: resoleu els vostres 
dubtes. Han  estat  consultades 22.099 pàgines del blog Propietat  Intel∙lectual  i Accés obert: 
resoleu els vostres dubtes, que representa un augment del 67% el número de pàgines visitades 
respecte  l’any 2017  i, a més,  s’han  rebut 23  consultes. Arran de  l’entrada en  vigor del nou 
Reglament General de Protecció de Dades  (RGPD)  s’han  incorporat 20 noves PMF  sobre  les 
dades personals i s’han creat categories diferents per les dades personals i les dades de recerca. 
 

Conveni UAB‐Amical Wikimedia  
 
S’ha signat el conveni UAB – Amical Wikimedia per tal d’impulsar la col∙laboració entre  les dues 
institucions. Durant el mes de maig es va celebrar la Hackathon a la UAB. Durant la setmana de 
accés obert es va fer una viquimarató en motiu de l’any del Patrimoni Cultural de la Unió Europea 
i es van difondre els continguts específics creats per personal del Servei de Biblioteques per 
donar visibilitat a la Universitat: Rectors, Honoris Causa, obres d’art i fotografies del Campus. 
 

Mendeley  

S’han realitzat 13 assessoraments i 76 sessions formatives amb un total de 813 assistents per tal 

de donar a conèixer aquest recurs i facilitar‐ne el seu ús.  Actualment, la UAB compta amb 11.247 

usuaris.  

 

Termòmetre de l’accés obert 

Durant el 2018 s’ha actualitzat el Termòmetre de la recerca en obert a la Uab que recull les 

dades sobre l’evolució i l’estat de l’accés obert a la UAB. 
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COL∙LECCIONS 

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.  

 

 

 

 

 

El 2018 han ingressat 34.374 exemplars, dels quals 33.541 han estat llibres i la resta documents 

en altres formats.  Un 47% dels llibres adquirits són en format digital. També han ingressat 1.096 

nous títols de publicacions periòdiques. 

A 31 de desembre del 2018 el fons total se situa en 1.340.222 monografies i 30.630 publicacions 

periòdiques  en  curs de  recepció de  les quals 27.669  (el 90’3%)  són  subscripcions  a  revistes 

digitals. La inversió total en fons bibliogràfics i documentals de la UAB durant el 2018 ha estat 

de 3.198.764 €. 

 

 

 

 
 

Donacions  

El 2018 els llibres procedents de donacions han estat 13.559, un 37% 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. 

Una part  important del  fons  ingressat en  algunes biblioteques prové dels donatius. Obtenir 

documents puntuals d’organismes oficials, universitats i institucions en general ha estat sempre 

una pràctica habitual, però  és d’un  temps  ençà, que  es  reben nombrosos donatius  tant de 

professors com de professionals o investigadors vinculats d’una forma directa o indirecta al món 

acadèmic. Quan parlem de fons personal, sovint venen acompanyats de material d’arxiu.  

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

biblioteques de la UAB de les persones i institucions següents: 

El fons total se situa en 1.340.222 monografies i 30.630 

publicacions periòdiques en curs de recepció, el 90,3% de les 

quals són subscripcions a revistes digitals 

La inversió total en fons bibliogràfics i documentals ha estat de 

3.198.764€ 
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Biblioteca de Ciències Socials 

 Donatiu de Francesc Morata 
  

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 

 Donatius d’Enric Sullà (Cinema negre) i d’Eugeni Giral (Política). 
 

Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General 

 Donatius de Pilar Benejam (Educació i Geografia), Alberto López Mullor (Arqueologia), Ramon 

Pallarès (Arqueologia), Francesc Parcerisas (Literatura, Traducció i Interpretació), Anna Sallès 

(Història), Antoni Simón (Història), Fernando Vidal (Filosofia i Història de la Ciència), Francisco 

Rico (ha continuat la cessió de la seva bibliotea) i del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos 

y Chipriotas. 

 

Biblioteca de Veterinària 

 Donatius de Jaume Roca, Miguel Ángel Vives Vallés (Història de la Veterinària) i de l’Agència 

de Salut Pública de Barcelona (Història de la Veterinària). 

 

El premi  “Amics de  les Biblioteques de  la UAB”, que  s’ha  convocat  aquest  any per  tercera 

vegada, vol reconèixer aquelles persones o institucions que han fet aportacions destacades a les 

biblioteques de la Universitat. Aquestes aportacions sovint són donacions de fons documentals 

de  rellevància  per  a  la  recerca  i  la  docència  o  són  aportacions  econòmiques  per  impulsar 

projectes de les biblioteques. També es premia la implicació d’entitats o persones externes en 

projectes en col∙laboració amb les biblioteques de la Universitat. 

Les premis del 2018 han estat per: 

‐ Jesús Moncada Estruga 

‐ Francisco Rico Manrique 

‐ Eduardo Rojo Torrecilla 

 

 

 

 

   

El 2018, el 37% dels llibres ingressats procedeixen de donacions 
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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 2018 el nombre de  llibres electrònics consultables era de 52.843 (aquesta xifra no 

inclou  les tesis doctorals en format electrònic)  i 27.669 el nombre de subscripcions a revistes 

digitals. La inversió de la UAB en biblioteca digital ha estat de 2.807.068 €, cosa que representa 

el 87,76% del total de la despesa bibliogràfica.  

S’han realitzat 1.916.914 consultes a revistes, llibres i bases de dades en línia i s’han descarregat 

3.541.360 articles a text complet i textos de monografies.  

 

 

 

 

 

 

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. 

La inversió de la UAB en Biblioteca Digital ha estat de 

2.807.068€, que representa el 87,76% del total de la despesa 

bibliogràfica 
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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. 

El mes de maig del 2018 ha estat aprovat pel Consell de Govern, la Política de preservació del 

repositori  institucional:  https://ddd.uab.cat/record/189808.     El  seu  objectiu  és 
garantir  la continuïtat  i seguretat del DDD  i tot el seu contingut en el marc  institucional de  la 

UAB.    La  UAB  es  compromet  a  dedicar  esforços  i  assignar  recursos  per  preservar  aquests 

documents amb l’objectiu que siguin accessibles en el futur, i n’encarrega la gestió al Servei de 

Biblioteques i al Servei d’Informàtica.  

S’han  incorporat  13.751  nous  documents  i  s’han  efectuat  9.311.307  consultes  i  7.410.442 

descàrregues de documents consultables en aquest repositori que, a 31 de desembre de 2018, 

conté 178.815 documents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El Dipòsit Digital de Documents (DDD) del Servei de 

Biblioteques conté 178.815 documents i, durant el 2018, s’han 

incorporat 13.751 nous documents 
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DIFUSIÓ 

Web del Servei de Biblioteques i cercador 

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. Durant el 2018 s’ha obert la traducció a l’anglès del nou web del Servei 

de Biblioteques.  

A l’apartat de notícies de la pàgina principal del web s’han presentat un total de 85 informacions 

amb novetats relacionades amb  les biblioteques. El nombre total de pàgines visualitzades ha 

estat de 1.315.876 i el 14% dels usuaris hi han accedit des de dispositius mòbils. 

Les xarxes socials són altres espais de difusió virtual de les biblioteques. Al llarg de l’any 2018 

s’ha  incrementat  lleugerament  la  presència  a  Facebook  (2.558  seguidors),  Twitter  (12.494 

seguidors) i a Instragram (976). 

 

 

 

 

 

Les pàgines web dedicades a l’accés obert han rebut un total de 10.514 visites. 

http://www.uab.cat/open‐access 

   

Les xarxes socials de les biblioteques UAB compten amb 

16.324 seguidors 

 

Un 14% dels usuaris van accedir web del Servei de 

Biblioteques a través de dispositius mòbils 

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

S’han realitzat un total de 41 exposicions i mostres durant el 2018 que han contribuït a donar a 

conèixer als usuaris determinats fons bibliogràfics ubicats a  les biblioteques o accessibles per 

xarxa. La consulta de 16 d’aquestes exposicions es pot fer de manera virtual i es poden consultar 

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

 

Publicacions 

Durant el 2018 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. 

El  llibre  institucional  L’audàcia  delconeixement,  que  conmemora  els  50  any  de  la  UAB,  ha 

incroporat un capítol dedicat a les Biblioteques i també s’ha editat la següent publicació:   

GÓMEZ ESCOFET,  Joan.   50 anys de biblioteques. Bellaterra  (Barcelona): SPUAB, 2018. 15 p.  , 

consultable  a 

https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2018/190638/50anysbibliotequesUAB_a
2018.pdf.  

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 132 guies en paper o en suport 

digital. Aquestes darreres es poden consultar a http://ddd.uab.cat/collection/guibib. 
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ESPAIS 

 

 

 

Els espais bibliotecaris ocupen un total de 36.615 m2 i posen a l’abast dels usuaris 4.872 places 

de lectura. A més a més de les sales generals de consulta, les biblioteques compten –quan l’espai 

disponible ho ha permès– amb cabines d’estudi  individual, sales de treball en grup  i sales de 

formació. Es disposa de 60 cabines individuals, 85 sales de treball en grup i 7 sales de formació 

degudament equipades. Hi ha un total de 289 PC fixos i 148 PC portàtils a l’abast dels usuaris. 

S’han afegit nous punts electrificats a disposició dels usuaris, i ja en són 2.541. 

 

S’ha ampliat el servei de préstec de portàtils a totes les 

biblioteques  

 

El 2018 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 la 1a fase de les obres de remodelació de la planta 1 

de Biblioteca de Medicina del Campus. També cal mencionar el projecte d’estalvi energètic de 

la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General on s’ha dut a terme la substitució d’una part 

important  de  la  lluminària  tradicional  per  lluminària  de  leds;  la  instal∙lació  d’una  porta 

automàtica d’accés a la Biblioteca de Ciències Socials; les millores en els lluernaris i l’inici de la 

reforma del vestíbul de  la Biblioteca de Ciència  i Tecnologia  i  la substitució de  les  làmines de 

protecció solar a la Biblioteca de Veterinària.   

Els espais bibliotecaris ocupen un total de 36.615 m2 i posen a 

l’abast dels usuaris 4.872 places de lectura 
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COOPERACIÓ 

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 2018 destaquem: 

La  Fundació  TecnoCampus  Mataró‐Maresme  és  un  nou  membre  associat  de  l’Àrea  de 

Biblioteques,  Informació  i Documentació  i  incorporarà  la seva biblioteca dins els programes  i 

activitats d’aquesta àrea. 

Catàleg 

 El CCUC està format per un total de 5.766.426 títols reals de documents  i    ja són   85  les 

institucions  que  hi  participen.   Aquest  2018  el  CCUC  ha  actualitzat  el  seu  disseny web: 

https://ccuc.csuc.cat 

 Col∙leccions especials – la pàgina de col∙leccions especials del CSUC ha crescut en 76 noves 

col∙leccions, 5 de les quals són de la UAB: mapes de Martí Gelabertó, fons personal d’Enrich 

Lluch  i els  fons personals de  tres  físics: Ramón Ortiz Fornaguera, Antoni Lloret  i Orriols  i 

Miquel Tomàs Ondiviela.  http://colleccionsespecials.csuc.cat 

 Les biblioteques universitàries catalanes han anat obrint  les seves eines de descoberta, tal 

i com la UAB ja va fer al novembre de 2017.  

 En  l’àmbit tècnic, s’ha renovat  la  infraestructura dels catàlegs que hi ha allotjats al CSUC, 

corresponents a les institucions Universitat Jaume I, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya, 

i també s’ha obert una nova pàgina web de monitoratge dels serveis que ofereix l’Àrea de 

Biblioteques,  Informació  i  Documentació  del  CSUC. 

https://www.csuc.cat/bid/serveis.html 

 S’ha avançat en  l’adaptació a  les RDA amb  l’actualització de 12.000 registres d’autoritat  i 

amb la redacció de les pautes de recursos continus per a la catalogació de revistes i bases 

de dades. 

 
Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 

 S’han  seguit  renovant  les  llicències amb els diversos proveïdors  i augmenta  la consulta  i 

descàrregues de continguts de la BDC. Vegeu més informació al capítol 4. 

 El 9 i 10 de maig ha tingut lloc la primera Fira de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) per 

tal de facilitar als proveïdors la presentació de nous productes a les universitats i analitzar‐

los conjuntament. 
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 S’ha afegit un nou recurs electrònic elaborat per l’International Center for Animal Law and 

Policy (ICALP) de la UAB: Derecho Animal. https://www.csuc.cat/ca/derecho‐animal 

 Dipòsits digitals  

 TDX –   S’hi han  incorporat més de 28.000  tesis, 8.000 de  les quals  són de  la UAB.   S’ha 

actualitzat la versió del seu programari base, Dspace. 

 RECERCAT –  ha crescut un 7% i ja té 137.574  documents. 

 RACO – s’hi han incorporat  13  noves revistes i 2 noves institucions: l’Associació Araguaia 

amb el Bisbe Casaldàliga  i  l’Ateneu Científic, Literari  i Artístic de Maó. En total s´hi poden 

consultar uns 220.000 articles, la majoria a text complet.  

 MDC – ha crescut en 8 noves col∙leccions  i ja compta amb més de 3,9 milions d’imatges  i 

documents. També s’ha migrat al núvol el programari CONTENTdm, amb el que funciona la 

Memòria Digital de Catalunya, s’ha renovat la imatge del repositori i s’han introduït millores 

en la presentació de les col∙leccions. 

 Recerca 

 Portal de  la Recerca de Catalunya  (PRC) – ha  finalitzat el 2018 amb  la participació de 12 

universitats  i 8 centres de recerca CERCA que aporten 523.697 publicacions, 29.834 tesis, 

11.707 investigadors, 1.555 grups de recerca i 35.146 projectes de recerca. A més s’han fet 

millores diverses al portal, com la incorporació d’un indicador de publicacions en accés obert 

i tancat, estadístiques de contingut  o l’eina Unpaywall. També s’han enriquit visualment els 

registres  de  les  publicacions  afegint  les  portades  d’aquells  llibres,  capítols  o  parts  que 

disposen d’ISBN i consten a Google Books.  

 La Universitat Autònoma de Barcelona ha  implementat a  les pàgines web dels estudis de 

màsters  i  graus,  en  els  llistats  del  professorat  que  els  imparteixen,  l’enllaç  a  les  seves 

corresponents pàgines del PRC. 

 Pla de Gestió de Dades de Recerca – l’eina ha tingut 123 usuaris que han elaborat 33 plans 

de gestió de dades, i també s’han elaborat infografies per donar‐la a conèixer. 

 Informació més detallada d’aquest apartat, en el capítol 7 d’aquesta memòria. 

 Formació 

 El març es va dur a terme la jornada “El futur de les biblioteques universitàries“, organitzada 

conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CSUC, dins del marc del 

50è aniversari de la UAB. 

https://ddd.uab.cat/search?f=publication&p=El%20futur%20de%20les%20biblioteques%20u

niversit%C3%A0ries 
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 També al març es fa fer una sessió de pluja d’idees (brainstorming) sobre nous projectes 

per a les biblioteques universitàries i el CSUC.  

 S’han organitzat diversos cursos de formació com:  “Humanitats digitals i biblioteques” 

o “Libraries in a New Era” amb la participació d’OCLC. 

 En l’àmbit informàtic s’ha dut a terme la 22a edició de la Trobada de l’Anella Científica 

(TAC), amb el  lema “25 anys de  l’Anella Científica:  reptes de present  i preguntes de 

futur” i la Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC) sota 

el títol “Tecnologies i tendències en núvol”. 

 Tecnologia 

 S’ha posat en marxa un nou maquinari de supercomputació, que ha permès que durant 

el 2018 més de 250 investigadors de 49 projectes de recerca l’han usat durant 6.445.725 

hores computacionals.  

 Anella Científica  ‐ compta amb 82  institucions connectades  i un tràfic  intercanviat de 

119,91 Petabytes.  

 Servei  d’emmagatzematge  en  núvol  UNIDisc  –  nou  servei  per  emmagatzemar, 

sincronitzar i compartir fitxers de forma segura i fiable. 

 UNIFICAT – Diversos serveis en núvol s’han connectat al servei de federació d’identitats 

per a la comunitat universitària i de recerca catalana, Unificat. 

 A més el CSUC també du a terme activitats en altres àmbits de competència tals com el 

de les compres conjuntes, l’administració electrònica o la gestió de serveis comuns.  Més 

informació  a  la  seva  memòria  anual  d’activitats 

https://www.csuc.cat/sites/default/files/docs/ma18.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UAB disposa de 8.311 tesis a TDX, 489 de les quals 

introduïdes durant l’any 2018. El 19% 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 

(préstec interbibliotecari, patrimoni bibliogràfic, repositoris, dades estadístiques, qualitat). 

PLA ESTRATÈGIC 

http://ddd.uab.cat/record/43712 

El Pla estratègic del Servei de Biblioteques 2015‐2018 que ha guiat la nostra actuació durant els 

darrers quatre anys s’organitza en cinc eixos que es desenvolupen en 18 objectius estratègics i 

58 accions. Tot seguit exposem sintèticament el grau d’assoliment dels objectius  inclosos en 

cadascun d’aquests eixos: 

1. Aprenentatge i docència  

Les actuacions portades a terme en aquest eix s’han centrat en donar suport a l’aprenentatge i 

a la docència per tal de contribuir d’una banda a l’èxit acadèmic dels alumnes, oferint‐los una 

formació a mida en tot el seu itinerari acadèmic i professional que fomenti les seves habilitats 

informacionals  i, d’altra banda, contribuir en  l’excel∙lència de  la docència, donant suport a  la 

creació dels materials docents.  El grau d’assoliment dins d’aquest eix ha estat del 90,83%. 

Objectius estratègics 
Grau 
d’assoliment

1.1. Donar suport als alumnes de la UAB en tot el seu cicle d’aprenentatge  83,33% 

1.2. Donar suport als docents en la preparació d’eines i materials  80,00% 

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

realització del treball de recerca 
100,00% 

1.4. Donar suport als Alumni  100,00% 

 

2. Recerca 

L’objectiu clau d’aquest eix ha posat l’èmfasi en la recollida de la producció científica de la UAB 

i  la  seva difusió, mentre que els altres dos objectius  s’han  focalitzat principalment en donar 

suport al PDI  i als grups de  recerca en matèria de propietat  intel∙lectual  i, alhora, promoure 

l’accés obert. El grau d’assoliment dins d’aquest eix ha estat del 98,89%. 
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Objectius estratègics 
Grau 
d’assoliment

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

de la recerca 
100,00% 

2.2. Recollir la producció científica de la UAB   96,67% 

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

i Accés Obert  
100,00% 

 

3. Espais i recursos 

Els  objectius  d’aquest  eix  han  posat  una  atenció  especial  en  la  rendibilització  d’espais  i 

equipaments però també en facilitar als usuaris les eines i continguts en formats digitals i que 

siguin  consultables  en  els  dispositius  que  utilitzen  habitualment.  El  grau  d’assoliment  dins 

d’aquest eix ha estat del 88,00%. 

Objectius estratègics 
Grau 
d’assoliment

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

biblioteques universitàries de Catalunya 
100,00% 

3.2. Actualitzar i renovar l’equipament informàtic  90,00% 

3.3. Incorporar nous programaris, aplicacions i eines informàtiques  90,00% 

3.4. Avançar en un nou model d’espais bibliotecaris  90,00% 

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

col∙leccions de les biblioteques  
88,00% 

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

incentivant actuacions que permetin la seva integració i difusió 
70,00% 

 

4. Comunicació i promoció 

Comunicar‐nos amb els usuaris és essencial no només per  informar‐los dels nostres serveis  i 

activitats sinó també per copsar les seves necessitats i recollir el feedback que ens proporcionen, 

a través dels canals més utilitzats. Calia fer tot el possible per satisfer les necessitats expressades, 

per optimitzar l’assignació de recursos sovint escassos i per afavorir la imatge de la biblioteca 

com  la  d’un  aliat  permanent.  L’assaig  de  noves  oportunitats  de  finançament  és  també  un 

element clau per seguir assegurant un servei rellevant  i de qualitat. El grau d’assoliment dins 

d’aquest eix ha estat del 88,61%. 
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Objectius estratègics 
Grau 
d’assoliment

4.1. Optimitzar la comunicació amb els usuaris actuals i potencials   97,50% 

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

amb els usuaris 
93,33% 

4.3. Fomentar noves formes de finançament i d’obtenció de recursos  75,00% 

 

 

5. Equip i gestió 

Les actuacions d’aquest pla estratègic pivoten al voltant de les persones que les han de dur a 

terme. L’entorn econòmic ja feia preveure que l’equip humà que havia de gestionar l’assoliment 

dels objectius no incrementaria en nombre, per tant, calia cercar que el creixement necessari 

s’aconseguís amb la simplificació dels processos i circuits, amb la flexibilitat organitzativa i amb 

les  innovacions  tècniques. En aquest  sentit, el  sistema de gestió de  la qualitat  centrat en  la 

millora continuada ha seguit evolucionant per tal de trobar noves i millors maneres de fer les 

coses. El grau d’assoliment dins d’aquest eix ha estat del 81,67%. 

Objectius estratègics 
Grau 
d’assoliment

5.1. Fer créixer professionalment i gestionar el coneixement de l’equip  80,00% 

5.2. Optimitzar circuits i processos  83,33% 

 

Globalment, el nivell d’assoliment de totes les fites del pla es situa en un 95, 13%. El detall de 

totes  les actuacions portades a  terme es pot consultar a  l’informe Pla estratègic 2015‐2018. 

Assoliments, disponible a  

https://ddd.uab.cat/pub/infanu/43712/PlaestrategicSdB_a2015bASSOLI
MENTS.pdf  

En definitiva, s’han desplegat un gran nombre d’iniciatives de millora i renovació que no només 

han permès consolidar les fites aconseguides sinó avançar en moltes línies de servei als nostres 

usuaris.   

I el cicle continua. Durant el segon semestre del 2018, emmarcat en el pla de  la UAB Horitzó 

2030, el Servei de Biblioteques va començar a elaborar el seu sisè Pla Estratègic (2019‐2022).  
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PERSONAL  

 

 

 

 

 

El 31 de desembre de 2018,  la plantilla teórica 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 7 persones de la plantilla i, en diversos casos, les places han quedat sense 

cobrir degut a les limitacions econòmiques de la universitat. 

Per altra banda, després de més de 10 anys, ha tingut lloc la convocatòria de 4 places vacants 

mitjançant un concurs oposició per a  l’accés a  l’escala d’ajudants d’arxius  i biblioteques de  la 

UAB.  

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 196 accions formatives, 29 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 1.181 assistents del Servei de Biblioteques. 

 

 

 

 

 

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

la Memòria 2018 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 

Després de més de 10 anys, ha tingut lloc la convocatòria de 

4 places vacants mitjançant un concurs oposició per a l’accés 

a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques de la UAB 



26 
 

RESUM ESTADÍSTIC 

FONS BIBLIOGRÀFIC AL CATÀLEG DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UAB 2018 

Biblioteques  Monografies  Col∙leccions de 
publicacions 
periòdiques 

Ciència i Tecnologia  109.396  836 

Ciències Socials  227.972  8.221 

Ciències Socials – CDE  9.589  775 

Comunicació i Hemeroteca General  210.271  21.461 

Humanitats  484.629  3.345 

Humanitats – Cartoteca General  47.979  1 

Medicina – Bellaterra  26.884  1.154 

Medicina – Biblioteca Josep Laporte  11.540  962 

Medicina – Campus Universitari del Mar  2.407  9 

Medicina – U.D. Parc Taulí  696  0 

Medicina – U.D. Trias i Pujol  3.631  495 

Medicina – U.D. Vall Hebron  11.409  230 

Universitària de Sabadell  26.279  1.857 

Veterinària  36.012  676 

Altres fons al catàleg1  65.494  8.889 

Total documents en suports físics  1.274.188  48.911 

Biblioteca Digital de la UAB  66.034  27.669 

Total documents digitals  66.034  27.669 

Total  1.340.222  76.580 

 

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. 

 

DESPESES BIBLIOGRÀFIQUES 2018 

Despeses bibliogràfiques   Total

Llibres (paper)  202.789 € 

Publicacions periòdiques (paper)  183.020 € 

Documents i subscripcions en suport digital  2.807.068 € 

Enquadernació  5.887 € 

Total despeses executades  3.198.764 € 
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CONSULTES PRESENCIALS 2018 

Biblioteca  Consultes 
Usuaris  Llibres  Publicacions 

periòdiques 
Material 
no llibre 

Total 

Ciència i Tecnologia  234.629  7.301  281  25  7.607 

Ciències Socials  614.855  10.718  2.590  16  13.324 

Ciències Socials – CDE  7.618  1.520  139  0  1.659 

Comunicació i Hemeroteca 
General 

435.533  4.071  3.325  571  7.967 

Humanitats  426.207  50.803  2.695  711  54.209 

Humanitats – Cartoteca General  540  215  0  1.268  1.483 

Medicina – Bellaterra  73.203  2.622  48  0  2.670 

Medicina – Biblioteca Josep 
Laporte 

87.068  2.294  530  0  2.824 

Medicina – Campus Universitari 
Mar 

195.612  0  0  0  s/d 

Medicina – U.D. Trias i Pujol  33.705  227  69  0  296 

Medicina – U.D. Vall Hebron  52.322  1.648  8  0  1.656 

Universitària de Sabadell  74.936  564  79  0  643 

Veterinària  100.431  7.108  225  0  7.333 

Total  2.336.659  89.091  9.989  2.591  101.671 

 

EVOLUCIÓ DE LA CONSULTA AL DIPÒSIT DIGITAL DE DOCUMENTS (DDD)  2018 

Any  Nombre de consultes  Nombre de descàrregues 
2014  3.920.166  3.503.731 
2015  4.946.127  3.810.011 
2016  6.845.315  5.521.288 

2017  5.526.397  4.388.599 
2018  9.311.307  7.410.442 

 

CREIXEMENT DE LA COL∙LECCIÓ AL DIPÒSIT DIGITAL DE DOCUMENTS (DDD)  2018 

Any  Nombre de documents 
Percentatge de creixement 
respecte l’any anterior 

2014  117.875  13’0% 
2015  132.715  12’5% 

2016  151.042  13’8% 
2017  165.064  9’3% 
2018  178.815  7’6% 
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PRÉSTEC 2018 

Any 
Préstec 

documental 
Préstec 
espais 

Préstec 
objectes 

PUC  Total 

2014  383.556  35.123  15.950  31.045  465.674 

2015  369.577  38.242  17.594  29.013  454.426 

2016  326.669  36.535  19.660  27.137  410.001 

2017  285.691  34.546  13.063  25.150  358.450 

2018  262.617  36.046  37.131  18.428  354.222 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓ USUARIS 2018 

Curs  Nombre de cursos fets  Assistents
Acreditació i avaluació de recerca  1  12 

Bases de dades  72  581 

Drets d'autor  10  232 

Fonts d'informació  65  1.334 

Mendeley   76  889 

Producció científica  8  91 

Treball Final  24  384 

Vine a conèixer la teva biblioteca  56  1.022 

Altres cursos  76  1.291 

Total  388  5.836 

 

 

PERSONAL DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES 2018 

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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