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INTRODUCCIÓ

Us presentem la Memòria d’actuacions 2016 del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 
(SBPA) derivat del Pla estratègic ENGINY 2020. L’SBPA, com sabem, realitza des de les seves 
biblioteques i oficines nombroses activitats al llarg de tot l’any. En aquesta memòria s’han volgut 
aflorar només aquelles actuacions i dades més significatives agrupant-les a partir dels eixos del Pla 
estratègic ENGINY 2020.

A la UPC som conscients de la importància que tenen les biblioteques com a servei clau per a la 
millora de la docència i la recerca a la Universitat. La nostra voluntat és seguir potenciant-les i millo-
rant-les per poder fer front als nous reptes que el món de la informació científica i l’educació superior 
té plantejats pels propers anys.

Esperem poder aconseguir-ho i enhorabona per la feina feta durant l’any 2016.     

 Marisa Zaragozá 
 Vicerectora d’Estudiants

2016: EL PRIMER ANY D’ENGINY 2020  

La memòria 2016 que us presentem és un resum de les moltes actuacions que les 13 biblioteques 
i les 2 oficines (Oficina de Publicacions Digitals Acadèmiques. Iniciativa Digital Politècnica i l’Oficina 
de Documentació i Arxius) de la UPC han portat a terme durant tot l’any 2016.

Alguns trets i a mode de resum general, són:

1. Les biblioteques continuen sent molt utilitzades per part dels estudiants de la UPC de forma 
presencial, tant en els seus horaris d’obertura habituals com en els caps de setmana i festius 
dels períodes d’exàmens. En canvi el professorat i el personal investigador fan ús intensiu de 
la biblioteca digital. Concretament, consulten i es descarreguen les revistes científiques amb el 
nou sistema d’identificació personal eBIB que s’ha implementat per protegir els drets d’autors 
i editors.  

2. S’està produint un canvi lent però profund en l’ús de la informació en suport paper a totes les 
biblioteques universitàries del món. Cada vegada més els usuaris deixen de consumir llibres en 
suport paper, això dona com a resultat una davallada del nombre de préstecs de llibres i per 
contra un increment en el consum d’informació digital mitjançant la xarxa d’Internet. Els nos-
tres estudiants usen materials docents en xarxa com apunts, enunciats d’exàmens, e-books i 
articles de revistes. El consum d’informació digital és cada vegada més significatiu. 

3. Aquesta tendència no només afecta a la gestió i l’organització de les col·leccions documentals 
sinó a les mateixes instal·lacions i serveis bibliotecaris. Els estudiants vénen a la biblioteca no a 
cercar llibres, sinó a treballar en grup utilitzant la xarxa per resoldre els problemes i els treballs 
de classe. Vénen també perquè els espais, els equipaments i el nivell de confort de les biblio-
teques de la UPC són de gran nivell i estan obertes amb horaris amplis. Els nostres estudiants 
estan a la biblioteca entre 2 i 4 hores diàries.
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4. Un dels elements més destacable de les biblioteques són els seus recursos electrònics. Aquest 
any s’han pogut mantenir les subscripcions de les revistes científiques i les bases de dades, 
malgrat l’augment desorbitat dels preus per part de les editorials. Les revistes i bases de dades 
electròniques continuen sent els recursos més consultats pel professorat i el personal investi-
gador de la UPC. 

5. Durant el 2016 s’han editat un elevat nombre de llibres digitals produïts pel nostre professorat. 
El servei de publicacions de la UPC, Iniciativa Digital Politècnica IDP, s’està consolidant com 
un servei a disposició dels autors de la UPC per a l’edició de llibres i revistes de la Universitat. 
Principalment editem llibres que donen suport als estudis de grau i postgrau i que es troben 
accessibles de forma gratuïta i lliure des de la xarxa UPC.  

6. La nova comunicació científica en accés obert ha crescut a la UPC. El dipòsit institucional UP-
Commons és el dipòsit amb més documents publicats pels autors de la UPC i, a la vegada, 
és un dels dipòsits més importants del món segons els rànkings més acreditats.

7. El portal FUTUR UPC és l’aparador de la recerca de la Universitat i el portal PUBLICA!, l’eina 
i el servei més profitós per al personal de recerca que ha de difondre els seus treballs i incre-
mentar el seu impacte i visibilitat a Internet. Una de les novetats d’aquest any és, dins del marc 
del CSUC, la posada en marxa de l’eina “Pla de Gestió de Dades de Recerca”, una eina 
informàtica per a tots els investigadors de Catalunya que han de presentar un Pla de Gestió de 
Dades de ecerca. equisit en els projectes finançats per la UE en el Programa oritzó 2020.

8. El darrer punt que cal esmentar són els efectes encara molt negatius de les retallades que 
afecten a les biblioteques. La crisi econòmica fa més difícil mantenir la qualitat dels serveis bibli-
otecaris a tots els nivells.  Malgrat això, les nostres biblioteques continuen treballant amb un alt 
nivell de compromís per la millora constant, gràcies a la feina diària de les persones que formen 
part del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius SBPA. Des d’aquí un fort agraïment per la 
seva professionalitat i compromís amb un servei que té com a objectiu principal donar suport 
a la docència i la recerca de la nostra universitat.

Esperem que aquesta Memòria sigui del vostre interès.

Dídac Martínez 
Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius. SBPA
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EIX A: LA BIBLIOTECA OBERTA

1. ESPAIS

Les biblioteques han seguit treballant per adaptar els seus espais a les necessitats i les expectatives 
dels usuaris que vénen presencialment a les biblioteques. Els espais bibliotecaris de la UPC ocupen 
un total de 21.540 m2 i posen a l’abast dels usuaris 3.480 places de lectura. A més, els usuaris te-
nen a la seva disposició 91 sales de treball en grup amb 566 places i 8 sales de formació amb una 
capacitat de 158 places. 

Durant l’any 2016, s’han enregistrat un total de 34.619 ocupacions de les sales de treball en grup.

En el marc del Pla de sostenibilitat ener-
gètica “UPC Energia 2020” totes les bibli-
oteques treballen per aconseguir reduir el 
consum energètic dels equipaments. Cal 
destacar especialment, les mesures que 
porten a terme les biblioteques amb equi-
paments més grans i amb una distribució 
d’espais més “complexa”, com la Bibliote-
ca del Campus de Terrassa, la Biblioteca 
del Campus del Baix Llobregat o la Biblio-
teca Rector Gabriel Ferraté. 

Nova biblioteca de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est

La Biblioteca de l’Escola d’Enginyeria de arcelona Est (EE E) s’ha inaugurat el curs 2016-2017 
coincidint amb l’inici de l’activitat docent al nou campus de la UPC al Besòs. Aquesta Escola i la seva 
biblioteca són hereves de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona que es 
trobava al recinte centenari de l’Escola Industrial de Barcelona. 

http://eebe.upc.edu/ca
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La Biblioteca ofereix els seus serveis principalment a l’EEBE, motor del Campus Diagonal-Besòs, 
però també als 28 grups de recerca i unitats transversals de recerca ubicats en aquest nou Campus.

La nova biblioteca ocupa 1.249 m2, disposa de 364 punts de lectura, 1 sala de formació i 18 sales 
de treball en grup distribuïdes per l’Escola i la Biblioteca.

10è aniversari de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat

La Biblioteca del Campus del Baix Llobre-
gat ( C L) ha celebrat el seu desè aniversari 
amb un acte a la biblioteca i amb la progra-
mació d’un seguit d’activitats obertes a tota 
la comunitat universitària: xerrades sobre 
mòbils i avions, sobre drons, com fer un 
hort, mindfulness, ioga o la visita a l’ICFO 
(Institut de Ciències otòniques).
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2. HORARIS, VISITANTS I OCUPACIÓ

Durant l’any 2016 el nombre d’usuaris que han visitat les biblioteques de la UPC ha estat de 
1.439.415. D’aquests, 103.669 hi han accedit en horaris d’obertura extraordinària els caps de set-
mana i festius durant el període d’exàmens. 

En total, les biblioteques han obert 2.921 dies i 31.835 hores. La mitjana de dies d’obertura ha estat 
de 225 i la mitjana d’hores setmanals, 54. La biblioteca amb una obertura més àmplia ha estat la 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, amb 265 dies i 3.348 hores. 

Pel que fa a l’obertura extraordinària durant el període d’exàmens i, fruit de la demanda dels estu-
diants, aquest any les biblioteques, que han obert només com a sales d’estudi, han incrementat el 
nombre de dies d’obertura respecte als cursos anteriors.
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Pel que fa a les dades d’ocupació i al nombre de visitants, les dades són similars a les del curs 
anterior.

Per primera vegada, s’ha cobert l’obertura extraordinària exclusivament amb estudiants de la UPC 
que han gaudit de beques d’aprenentatge i també amb personal de seguretat. 
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3. COL·LECCIONS

Catàleg de les biblioteques

El Catàleg de les biblioteques de la UPC dóna accés a més de 670.000 volums de documents físics, 
19.500 col·leccions de revistes en paper i 73.000 documents en suport electrònic. 

Durant l’any 2016 s’han fet 1.886.471 consultes al Catàleg, que representa un augment del 10% 
respecte l’any anterior. 

Pel que fa a les col·leccions en suport paper, s’han consultat més de 57.000 documents dins les 
biblioteques i més de 150.000 documents han sortit en préstec. 

L’adquisició de la bibliografia bàsica de les titulacions de grau i postgrau ha continuat sent prioritària 
en la gestió del pressupost destinat a adquisicions bibliogràfiques de les biblioteques.
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Any	2014 14.878 15.144
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Biblioteca	digital	

Quant a les col·leccions de recerca, i mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC), la UPC ha subscrit 1 . 00 revistes i 22 bases de dades. D’altra banda, l’S PA ha subscrit 
384 títols de revistes i 17 bases de dades d’àmbit politècnic. D’aquestes, 10 revistes i 1 base de 
dades s’han adquirit en la modalitat de coparticipació amb 8 unitats docents. 
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Pel que fa als llibres electrònics, durant l’any 2016 s’ha donat accés a més de 23.500 llibres digitals, 
dels quals 759 són de producció pròpia, inclosos en diferents paquets comercials de llibres i enci-
clopèdies electròniques. Cal destacar la renovació de l’acord amb l’editorial Springer per accedir a 
més de 6.600 llibres de les col·leccions d’enginyeria i energia. 

Com en anys precedents, les biblioteques han continuat treballant en l’esporgada de les col·lecci-
ons i durant el 2016 s’han enviat al magatzem GEPA (Garantia d’Espai per la Preservació de l’Ac-
cés) 1. 2  volums de monografies.

Des de la inauguració del magatzem consorciat, les biblioteques de la UPC han pogut alliberar 
aproximadament 1.530 metres lineals de prestatgeries amb l’enviament de 29.640 volums de mo-
nografies i 1. 2 col·leccions de revistes. 

També cal destacar la transferència a l’Arxiu de la UPC de més de 3.800 volums de tesis doctorals 
llegides a la UPC.

Col·leccions patrimonials 

Les biblioteques de la UPC ofereixen als seus usuaris diverses col·leccions patrimonials, en especial, 
el Fons Històric de Ciència i Tecnologia de l’ETSEIB que conté uns 20.000 llibres i 6.000 volums de 
revistes especialitzats en ciència i tecnologia. 
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A més, també es disposa d’una àmplia col·lecció digitalitzada, on cal destacar: 

 Fons Antic de la UPC El portal que recull les versions digitals d’un conjunt d’obres impreses 
des del segle XVI al segle XX. Durant l’any 2016, aquestes col·leccions patrimonials de les bi-
blioteques s’han migrat al dipòsit institucional UPCommons. Aquesta col·lecció permet accedir 
actualment a més de 1.400 documents digitalitzats de diferents biblioteques. 

 Memòria Digital de Catalunya (MDC) és un dipòsit cooperatiu que conté, en accés obert, 
col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. S’hi troben les còpies 
digitals de fotografies, dibuixos, mapes, cartells, fullets o incunables amb un total de més de 
3 milions de documents relacionats amb Catalunya i procedents de 34 institucions diferents 
(universitats, biblioteques especialitzades, arxius, etc.). 

4. SERVEIS 

Préstec i Servei d’Obtenció de Documents

Les biblioteques han fet 154.018 préstecs de documents, la qual cosa suposa una disminució del 
21% respecte al 2015, tot i que cal tenir en compte que el nombre d’usuaris potencials també ha 
baixat. Altres motius del descens dels préstecs cal situar-los en l’augment de la documentació en 
suport electrònic, l’increment de consultes a aquesta documentació en suport digital i a la contenció 
del pressupost destinat a adquisicions bibliogràfiques. 

Durant l’any 2016, el Servei d’Obtenció de Documents (localització i l’obtenció de documents que 
no estan disponibles a les biblioteques UPC) ha tramitat 530 peticions demanades per usuaris de 
la UPC i que s’han obtingut de biblioteques nacionals o estrangeres. Per altra banda, la UPC ha 
subministrat un total de 656 documents sol·licitats per institucions externes. 

A l’octubre de 2011 es va posar en marxa el servei de Préstec Consorciat (PUC) entre les bibliote-
ques del CSUC (U , UA , UPC, UP , UdL, UdG, U V, UOC i C). Aquest servei gratu t permet als 
usuaris d’aquestes universitats sol·licitar en préstec documents d’una altra biblioteca del CSUC. Al 
2016 la UPC ha demanat més de 5.200 documents i n’ha servit un total de 6.358. 

Durant el 2016 s’ha fet la catalogació, digitalitza-
ció i difusió a la Memòria Digital de Catalunya de 
la col·lecció “Mapes d’arquitectes agrimensors 
1848-1883”. Es tracta d’un fons de la biblioteca 
de l’ETSAB consistent en un centenar de plànols 
originals manuscrits d’entre 1848-1883 que cons-
titueixen una important col·lecció de cartografia 
parcel·lària municipal de la província de Barcelona.

http://upcommons.upc.edu/handle/2117/91503
http://mdc1.cbuc.cat/
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Préstec d’ordinadors portàtils

El Servei de préstec d’ordinadors portàtils ha continuat sent un dels més utilitzats pels usuaris. Ac-
tualment es disposa de 170 ordinadors portàtils i durant el 2016 s’han realitzat un total de 52.719 
préstecs. 

Pel que fa al préstec d’equipaments tecnològics, durant aquest any s’han fet 4. 30 préstecs (dis-
positius USB, lectors de llibres electrònics, calculadores, etc.).

Com a novetat, la BRGF ha adquirit, amb col·laboració amb l’ETSETB, dues Raspberry Pi que es 
deixen en préstec en les mateixes condicions que altres equipaments tecnològics de la Biblioteca. 
També la biblioteca de l’ETSEIB ha posat en marxa un nou equipament en préstec amb molt bona 
acollida, es tracta de dos Arduino Starter Kit que permeten als estudiants desenvolupar petits pro-
jectes d’electrònica.
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EIX B: LA RECERCA EN XARXA

1. DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

UPCommons 

Pel que fa a la documentació científica generada per la pròpia Universitat, durant el 2016, UPCom-
mons, el dipòsit institucional de la UPC, ha continuat augmentant els seus continguts i, actualment, 
ja fa visibles més de 0.000 publicacions de la UPC en accés obert (treballs acadèmics, articles, 
tesis, projectes, etc.). 

Cal destacar especialment que E-prints, el dipòsit que recull els articles de revista, les comunicaci-
ons de congrés i els reports de recerca generats en les activitats de recerca del personal docent i 
investigador de la Universitat, supera ja els 31.000 documents. 

http://upcommons.upc.edu/handle/2117/91503?locale-attribute=ca
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/91503?locale-attribute=ca
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Al 2016 UPCommons ha tingut 2.226.291 de visites i 8.542.943 descàrregues de documents.

Des de l’any 2016, les tesis doctorals llegides a la UPC s’allotgen a UPCommons a més del dipòsit 
consorciat D  ( esis Doctorals en arxa). Durant l’any 2016 s’han publicat a UPCommons un total 
de 391 tesis doctorals. Actualment hi ha disponibles 3.228 tesis. 

GEOCommons. La UPC en el territori. Geolocalització de la producció
acadèmica de la UPC

Al mes de novembre, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Ciència, s’ha posat en marxa 
GEOCommons, el portal de la geolocalització de la producció acadèmica de la UPC.

Des d’aquest portal es poden visualitzar, en un mapa del món, tots els documents acadèmics (P G, 
tesis, articles, concursos d’arquitectura...) que es troben al dipòsit institucional UPCommons i que 
tenen alguna referència al territori, ja sigui pel seu contingut com per la seva autoria, coautoria o 
col·laboració amb altres universitats o entitats.

Per tant, a GEOCommons es poden localitzar en el territori els projectes UPC que s’han fet per, 
després, anar directament a consultar el treball en text complet.

Actualment es poden trobar a GEOCommons més de 5.500 documents acadèmics geolocalitzats i 
un total de 700 entitats col·laboradores.

Amb aquest projecte, les biblioteques de la UPC contribueixen a incrementar la visualització de la 
UPC a Catalunya i al món i a afegir valor a la Universitat. 

http://geocommons.upc.edu/
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2. SERVEIS DE SUPORT A LA RECERCA

Suport a l’avaluació i l’acreditació: DRAC

En relació a la producció científica de la UPC, el personal de les biblioteques ha revisat i ampliat les 
metadades d’un total de 9.692 activitats a l’aplicació DRAC (Descriptor de la Recerca i l’Activitat 
Acadèmica de la UPC) i ha introduït el text complet de 6.098 publicacions al dipòsit E-prints.

Servei de Propietat Intel·lectual

Durant el 2016 l’activitat del Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI) s’ha centrat en la resolució de 
consultes, la tramitació d’identificadors bibliogràfics de les obres editades per la UPC, la impartició 
de sessions de formació i l’elaboració de productes informatius.

Pel que fa a les consultes, els dubtes més recurrents tracten aspectes relacionats amb la publicació 
de les obres acadèmiques, especialment en relació amb el possible accés lliure/obert a les mateixes. 

Es posa de relleu una major preocupació per part del PDI quant al risc que comporta l’incompliment 
de l’article 32 de la Ley de Propiedad Intelectual (cites i il·lustració amb finalitats acadèmiques), es-
pecialment en relació a la comunicació d’obres protegides al Campus Virtual de la UPC.

També es detecta un increment de preguntes relacionades amb els drets d’autor de materials no 
textuals com pàgines web, documents audiovisuals o creacions multimèdia. 

http://DRAC.upc.edu
http://drac.upc.edu
http://drac.upc.edu
http://publica.upc.edu/ca/copyright/sepi
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De la mateixa manera que en l’any anterior, hi ha un gran nombre de consultes procedents de l’estu-
diantat relacionades amb la creació dels seus treballs acadèmics finals ( G, P , tesis doctorals).

Formació d’usuaris 

L’any 2016 les biblioteques de la UPC han impartit un total de 404 sessions de formació en habilitats 
informacionals, corresponents a 643 hores de docència, amb un total de .0  assistents (estudi-
ants de grau i postgrau i PDI).

D’aquestes sessions, 294 han estat sessions especialitzades sobre recursos i serveis d’informació, 
de les quals 188 s’han realitzat en col·laboració amb PDI de diferents assignatures, amb un total de 
4.259 assistents.

Gestor de referències Mendeley 

Des de finals de 2013 les biblioteques de les institucions membres del CSUC comparteixen el Ges-
tor de Referències Mendeley que té funcionalitats de gestor bibliogràfic i de xarxa social acadèmica.

Actualment la UPC disposa de 4.254 usuaris, un 33% més que l’any anterior, dels quals 2.650 són 
membres de la endeley Institutional Edition (un 2  més respecte l’any anterior).

Suport a l’avaluació i l’acreditació: IBRA

El servei IBRA, el facilitador d’Indicadors Bibliomètrics de Revistes d’Arquitectura, ofereix informació 
per a l’avaluació i l’acreditació de l’activitat científica en l’àmbit de l’arquitectura. 

IBRA fa possible que la valoració de les revistes d’arquitectura s’equipari a aquella que es fa en altres 
àmbits de coneixement que ja compten amb sistemes reconeguts d’indicadors sobre la qualitat de 
les publicacions.

Durant el 2016, s’ha publicat una nova actualització de la llista de revistes que compleixen els indi-
cadors de qualitat IBRA. 

http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/sessions-formacio-biblioteques
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/mendeley
http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/mendeley
http://ibra.upc.edu/
http://ibra.upc.edu/index.php?r=public/about
http://ibra.upc.edu/index.php?r=public/about
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3. PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

reballar per maximitzar la visualització de la producció científica de la UPC és un dels eixos de l’ac-
tivitat de suport a la recerca que es porta a terme des de les biblioteques.

FUTUR: portal de la producció científica dels investigadors de la UPC

L’abril de 2014 l’SBPA va posar en marxa FUTUR, el portal de la producció científica dels investiga-
dors de la UPC i, des d’aleshores, la consulta i l’ús de la informació del portal segueix augmentant 
any rere any. 

FUTUR s’ha convertit en un aparador de la innovació i la recerca desenvolupada a la Universitat en 
l’àmbit internacional oferint, d’una banda, informació acadèmica dels investigadors en actiu a la UPC 
(professors, investigadors, personal de suport a la recerca i investigadors en formació) i, per l’altra,  
accés a la producció científico-tècnica introdu da a DRAC, el Descriptor de la Recerca i l’Activitat 
Acadèmica, mostrant les activitats dels investigadors i de les unitats incloses en el procés d’avalua-
ció de recerca de la UPC (punts d’activitat de recerca PA ).

Des de la posada en marxa de FUTUR, l’any 2014, el portal ha acumulat un total de 1.191.395 pà-
gines consultades des d’arreu del món, amb una mitjana de 3’17 minuts per visita. 

Com a principal actuació de millora del portal U U , i amb la finalitat de donar més visibilitat als 
diferents àmbits de recerca de la Universitat, durant el 2016 s’ha integrat a FUTUR la “Guia d’experts 
per als mitjans de comunicació” en col·laboració amb el Servei de Comunicació de la UPC. 

La Guia permet identificar, per àrees d’expertesa, els investigadors i investigadores disposats a res-
pondre les peticions periodístiques relacionades amb l’actualitat informativa o la divulgació científica 
i tecnològica.

http://futur.upc.edu/
http://futur.upc.edu/
http://drac.upc.edu/
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En estar integrada a FUTUR, la Guia ofereix també dades actualitzades sobre les publicacions, les 
tesis doctorals, les patents i els projectes de recerca dels investigadors.

Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya 

Al setembre de 2016 s’ha posat en marxa el Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya 
que té per finalitat visualitzar i difondre l’activitat investigadora que es duu a terme a Catalunya quant 
a investigadors, publicacions, tesis, grups i projectes de recerca.

Pel que fa a la UPC, el portal informa de l’activitat de recerca de 1.546 investigadors i 218 grups de 
recerca, amb 89.731 publicacions, 4.323 tesis i  9.090 projectes de recerca.

http://portalrecerca.csuc.cat/
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Suport a la gestió de dades de recerca 

En relació al suport a la gestió de dades de recerca de la Universitat, les biblioteques que ofereixen 
assessorament a investigadors que han de presentar un Pla de Gestió de Dades han atès un total 
de 10 consultes i impartit 4 sessions de formació.

S’ha publicat un document on es detalla la informació que ha de contenir el Pla, amb descripcions 
i exemples reals i també s’ha posat a disposició dels investigadors el DMP (data management plan)
una eina en línia anomenada “Pla de Gestió de Dades de Recerca” destinada a ajudar en el procés 
de creació dels plans. 

Aquesta informació i tots els materials de suport es troben a Publica!

Identificador ORCID 

Durant l’any 2016 les biblioteques han continuat fent campanyes de promoció per fomentar que els 
investigadors de la UPC es cre n un identificador O CID. 

L’ús d’aquest identificador permet als investigadors disposar d’un codi d’autor inequívoc que facilita 
l’enllaç de les activitats de recerca d’un mateix autor referenciades a diferents sistemes d’informació. 

http://dmp.csuc.cat/
http://dmp.csuc.cat/
http://publica.upc.edu/es/que-vols-publicar/dades-de-recerca/pla-de-gestio-de-dades
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Suport a l’accés obert de la informació científica

Per primera vegada, i per tal de fer un seguiment de l’accés obert a la UPC, s’ha establert un in-
dicador per tal de conèixer el nombre d’articles científics que els investigadors publiquen en obert 
(percentatge d’articles en accés obert mitjançant UPCommons que han estat publicats l’any 201  i 
introduïts a DRAC). Per al 2015 el percentatge ha estat del 67%.

Per 8è any consecutiu, el Servei de Biblioteques, Publicacions 
i Arxius s’ha afegit a la iniciativa internacional de l’Open Access 
Week amb la programació d’un seguit d’activitats i difusió d’ini-
ciatives que tenen com a objectiu comú la voluntat de consci-
enciar la comunitat científica dels avantatges de la publicació en 
accés obert.

Destaca la conferència “Publicar en accés obert” a càrrec del Dr. Ignasi Labastida organitzada per la 
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, l’organització del taller “Publicar en obert en revistes 
de l’editorial ultidisciplinary Digital Publishing Institute ( DPI)  o la celebració de l’O CID Day a 
la Biblioteca de l’ETSAB amb informació sobre l identificador ORCID i les revistes d›accés obert en 
l’àmbit de l’arquitectura, l’urbanisme i la construcció.

Durant el 2016 s’ha realitzat també la infografia Treballs Acadèmics UPC: publicar en obert” on es 
mostren els beneficis de publicar aquests treballs en obert.

http://publica.upc.edu/ca/acces-obert/setmana-acces-obert
http://publica.upc.edu/ca/acces-obert/setmana-acces-obert
http://publica.upc.edu/ca/acces-obert/setmana-acces-obert
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/91192
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-arquitectura-barcelona
https://magic.piktochart.com/output/13255971-acces-obert
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4. VISIBILITAT DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

UPCommons i els rànquings internacionals 

UPCommons, el dipòsit institucional de la UPC, fa visibles més de 80.000 publicacions de la UPC en 
accés obert (treballs acadèmics, articles, tesis, projectes, etc.). Des de la seva posada en funciona-
ment fins al dia d’avui, UPCommons ha esdevingut un instrument essencial per visualitzar a Internet 
l’activitat de recerca i de docència de la Universitat sent, possiblement, un dels webs que més trànsit 
genera a la Universitat i posicionant-se entre els primers del món en els rànquings especialitzats. 

En l’edició del “Rànking Web de repositoris del món” corresponent a juliol de 2016, UPCommons se 
situa com el tercer repositori institucional d’Espanya i ocupa el lloc 18 del món. 

Pel que fa al rànquing general de dipòsits oberts del món, UPCommons ocupa el lloc 25.

També en relació amb els rànquings, l’SBPA ha participat durant l’any 2016 en la I Jornada de ràn-
quings universitaris a la UPC organitzada pel Gabinet de Planificació, Avaluació i ualitat. 

http://repositories.webometrics.info/en/top_Inst
http://www.upc.edu/gpaq/ca/jornades/jornades-de-ranquings-universitaris/programa
http://www.upc.edu/gpaq/ca/jornades/jornades-de-ranquings-universitaris/programa
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Estudis bibliomètrics de les biblioteques  

Durant l’any 2016 les biblioteques han elaborat diversos estudis bibliomètrics, aquests en són al-
guns exemples: 

 Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. Accessibilitat en obert dels articles UPC publicats al 2015: 
anàlisi dels 25 articles més citats [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. 
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, 2016 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible a: 
<http://hdl.handle.net/2117/90843>. 

 Biblioteca Rector Gabriel Ferraté; Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Barcelona. Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l’Escola de Ca-
mins vs. altres universitats d’àmbit internacional (2006-2015) [en línia]. Barcelona: Universitat 
Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, 2016 [Consulta: 20 abril 
2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/96620>. 

 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Biblioteca. RESEARCH 2015: instituci-
ons acadèmiques i publicació en revistes d’arquitectura: estudi a nivell espanyol i internacio-
nal [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicaci-
ons i Arxius, 2016 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/90686>.

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Biblioteca. Articles publicats per 
investigadors de l’ETSEIB. Producció científica a FUTUR 2015 [en línia]. Barcelona: Universi-
tat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, 2016 [Consulta: 20 
abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/90636>.

 Universitat Politècnica de Catalunya. Campus de Terrassa. Biblioteca. Articles indexats publi-
cats per investigadors del Campus de Terrassa: 2015 [en línia]. Barcelona: Universitat Politèc-
nica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, 2017 [Consulta: 20 abril 2017]. 
Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/101114>. 

 Universitat Politècnica de Catalunya. Campus del Baix Llobregat. Biblioteca. Estudi Altmètric 
any 2016 CBL [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Bibliote-
ques, Publicacions i Arxius, 2017 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.
net/2117/100781>. 

 Universitat Politècnica de Catalunya. 
Campus de Manresa. Biblioteca. Obser-
vatori de la recerca a la Catalunya Central 
2011-2015 [en línia]. Barcelona: Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius, 2016 
[Consulta: 10 maig 2017]. Disponible a: 
<http://hdl.handle.net/2117/104251>.

 Universitat Politècnica de Catalunya. Campus de Manresa. Biblioteca. La recerca a l’EP-
SEM 2011-2015 [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Bibliote-
ques, Publicacions i Arxius, 2016 [Consulta: 10 maig 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.
net/2117/77924>.

http://hdl.handle.net/2117/90843
http://hdl.handle.net/2117/96620
http://hdl.handle.net/2117/90686
http://hdl.handle.net/2117/90636
http://hdl.handle.net/2117/101114
http://hdl.handle.net/2117/100781
http://hdl.handle.net/2117/100781
http://hdl.handle.net/2117/104251
http://hdl.handle.net/2117/77924
http://hdl.handle.net/2117/77924
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EIX C: LA BIBLIOTECA AL MÒBIL

1. BIBLIOTÈCNICA

Durant l’any 2016, Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC, ha tingut un total de 7.900.000 con-
sultes d’usuaris, consolidant així l’augment de consultes en un 39% respecte l’any anterior. 

Pel que fa a les pàgines més visitades, a més de la pàgina d’inici, destaquen la pàgina de reserva de 
sales de treball en grup i la pàgina de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, entre d’altres. 

En relació a la versió mòbil de Bibliotècnica, també continuen augmentant els accessos. En concret, 
durant el 2016, ha tingut 644.533 visites, amb 173.366 sessions i 77.157 usuaris. Pel que fa a les 
pàgines més visitades es troben els horaris, la reserva de sales de treball en grup i el catàleg. 

2. INFRAESTRUCTURES TIC DE LES BIBLIOTEQUES

A principis del 2016 el Servei disposava de 6 servidors per allotjar els diferents portals i aplicacions 
ofertes als usuaris. Els servidors es troben hostatjats al Cloud UPC, 4 d’ells co-mantinguts amb 
UPCNet i 2 mantinguts pel propi personal TIC de l’SBPA.

Al febrer del 2016 es va decidir modificar un dels servidors del portal UPCommons separant el ser-
vidor web del motor de cerca en dos servidors diferents amb l’objectiu de millorar el rendiment i la 
disponibilitat del portal. Addicionalment, es va augmentar la memòria i CPU d’un d’aquests servidors 
amb el mateix objectiu.

http://bibliotecnica.upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu
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També al 2016 s’ha disposat d’un nou servidor per tal d’implementar la nova versió del portal 
Bibliotècnica. 

Pel que fa a les xarxes sense fils de les biblioteques, durant l’any 2016, i de forma coordinada amb 
UPCnet, els centres de càlcul de les diferents escoles i facultats i les U G (Unitats ransversals de 
Gestió), s’han millorat la totalitat dels punts d’accés Wi-Fi de les biblioteques que havien quedat 
obsolets i provocaven un accés deficient a la xarxa. 
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EIX D: LA QUALITAT DEL SERVEI

1. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

ENGINY20 

Durant el curs 2015/16 s’ha elaborat ENGINY20, el 6è Pla estratègic de les biblioteques de la UPC 
per al període 2016-2020, un Pla que té com a objectiu situar els usuaris en el centre de totes les ac-
tuacions. Les biblioteques volen ser la casa dels estudiants i la porta d’accés a la recerca i la ciència. 

Programa Leibniz 1991-1993 Programa Escher 1995-1999

Programa Paideia 2000-2005 Programa Aprèn 2010

Programa Digital! 2012-2014 Programa Enginy20

A aquests 6 plans estratègics, cal afegir-hi el pla Publica Digital  2010-2014  de l’Oficina de Publi-
cacions Acadèmiques Digitals. Iniciativa Digital Politècnica que forma part de l’SBPA i que impulsa 
la creació de continguts digitals de suport a la docència i a la recerca.

Des de l’Oficina de Documentació i Arxius s’ha participat en l’elaboració del Plan Estratégico de la 
Conferencia de Archiveros Universitarios Españoles: 2016-2019.

https://bibliotecnica.upc.edu/info/planificacio-estrategica
http://hdl.handle.net/2117/20747
http://cau.crue.org/Documents/CAU_PlanEstrategico_2016_2019_2.pdf
http://cau.crue.org/Documents/CAU_PlanEstrategico_2016_2019_2.pdf
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Des de fa més de 25 anys les biblioteques treballen per objectius que s’estableixen i avaluen anu-
alment. El nou Pla dóna les pautes per a la determinació dels objectius generals anuals. Tota la 
informació relacionada amb els objectius anuals de la Direcció de l’SBPA i de totes les biblioteques 
(desenvolupament, indicadors, assoliment,...) es troba disponible a l’apartat de planificació estratè-
gica de Bibliotècnica. 

Coincidint amb la posada en marxa del nou Pla, s’ha realitzat una reorganització de l’estructura dels 
Serveis Generals de iblioteques per simplificar-la i fer-la més operativa.

Ara, i atès que el nou plantejament del programa ENGINY20 no està basat exclusivament en les 
necessitats d’informació i tipologies d’usuaris, tradició ja molt consolidada en l’SBPA, sinó en la rea-
lització de projectes, s’ha definit un nou model organitzatiu que permeti assolir els objectius del nou 
Pla consolidant el model de treball per projectes mitjançant el treball col·laboratiu per incrementar 
així la innovació amb serveis de valor afegit que donin suport a l’aprenentatge i la recerca de la UPC.  

Aquests són alguns exemples dels grups de treball de l’SBPA: 

 Implementació del portal GEOCommons 
 Elaboració d’una nova estratègia de comunicació i difusió dels serveis
 Gestió de l’equipament TIC i els aplicatius de les biblioteques
 Difusió d’ORCID entre els investigadors UPC

2. PRESSUPOST I RECURSOS
El pressupost corresponent al 2016 assignat al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius ha estat 
de 1.613.800 €.

D’aquest pressupost s’han destinat 3.044  a la compra de fons bibliogràfic i digital i dels quals, 
un 28%, ha estat per a l’adquisició de llibres i un 72% per a la renovació de les subscripcions de 
revistes i bases de dades.

Per altra banda, s’han destinat 40. 2  a la compra consorciada de fons bibliogràfic i digital dels 
quals, un 95%, s’ha dedicat a la compra de llibres electrònics, revistes i bases de dades electròni-
ques i un 5% al manteniment dels programaris i al GEPA.

Finalment, 120.184 € s’han destinat a despeses corrents pel funcionament de les biblioteques.

http://bibliotecnica.upc.edu/info/planificacio-estrategica/objectius-2016
http://bibliotecnica.upc.edu/info/planificacio-estrategica/objectius-2016
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3. ORGANITZACIÓ 

Persones a l’SBPA

L’SBPA està integrat per la Direcció i els Serveis Generals de Biblioteques, les biblioteques, Iniciativa 
Digital Politècnica i l’Oficina de Documentació i Arxiu. Actualment, formen part de l’S PA un total de 
118 persones. 

Formació del personal de l’SBPA

La formació permanent del personal de les biblioteques ha estat una prioritat per a la direcció del 
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, que sempre ha comptat amb el suport del Servei de 
Desenvolupament Professional de la Universitat.

Durant l’any 2016, 77 persones del Servei han participat en 63 accions formatives, que han suposat 
un total de 2.000 hores lectives. 

Diverses persones de l’S PA han participat en el programa europeu Erasmus i s’han beneficiat de 
la formació professional que aporten aquests intercanvis internacionals.

Publicacions de l’SBPA 

 Cabo i Rigol, Mercè; Espinós i Ferrer, Montserrat; Casaldàliga Riera, Anna; Ferrer, Adelaida; 
Martínez Trujillo, Dídac. La biblioteca universitària com a centre de recursos per a l’apre-
nentatge i la investigació (CRAI). ITEM 2016 COBDC / Ítem 60/2016/p. 69-83. Disponible a: 
<http://www.raco.cat/index.php/Item/article/viewFile/312445/402526>

 Doñate-Cifuentes, A.; Ferrer-Sapena, A.; García, C.; Peset F. Servicios sobre gestión de datos 
(RDS) de investigación en bibliotecas. De las mejores prácticas a las posibles. Pòster presen-
tat al XV Workshop REBIUN, celebrat a la Universitat Jaume I de Castelló els dies 29 i 30 de se-
tembre de 2016 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/103647>.

 Clavero, J. Mapas de la ciencia UPC: representación visual de la actividad investigadora de la 
UPC a partir de los datos del repositorio institucional y el CRIS (FUTUR). Presentació exposada al 

http://www.raco.cat/index.php/Item/article/viewFile/312445/402526
http://hdl.handle.net/2117/103647
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XV Workshop de Rebiun, celebrat a la Universitat Jaume I de Castelló els dies 29 i 30 de setembre de 
2016 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible a: <http://upcommons.upc.edu/handle/2117/103648>.

 Benítez, B.; García, C. New methodology in bibliometrics using altmetrics [en línia]. Barcelona: 
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, 2016. Pòster 
presentat a la 3:AM Altmetrics Conference, celebrada a Bucarest els dies 28 i 29 de setembre 
de 2016 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/90242>.

 Hidalgo, M.; Rovira, A. Aportando valor desde la biblioteca a las actividades de investigación 
de la UPC [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, 
Publicacions i Arxius, 2016. Presentació exposada al curs d’estiu “Evaluación de la actividad in-
vestigadora e iniciativas de apoyo al investigador”, organitzat per la Universidad del País Vasco 
i celebrat a Sant Sebastià els dies 19 i 20 de juliol de 2016 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible 
a: <http://hdl.handle.net/2117/89967>.

 Hidalgo, M.; Máñez, F.; Prats, J.; Prieto, A.; Rovira, A. Hacia una oferta integral de servicios 
para los editores de revistas de la Universitat Politècnica de Catalunya [en línia]. Barcelo-
na: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, 2016. 
Presentació ex¬posada a la 6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y 
humanidades (C ECS 2016), celebrada a arcelona el -  de maig de 2016 Consulta: 20 abril 
2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/106580>.

 Rovira, A. Com millorar la secció d’impacte a les propostes H2020: publicacions i dades de re-
cerca [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions 
i Arxius, 2016. Presentació exposada al workshop “Com millorar la secció d’impacte a les propostes 

2020 , organitzat per l’Oficina de Projectes Europeus de la UPC i celebrat a arcelona el  d’octu-
bre de 2016 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/90641>.

 Rovira, A. El suport a la recerca a les biblioteques de la UPC [en línia]. Barcelona: Universitat Poli-
tècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, 2016. Presentació exposada a 
la II Jornada de Bones Pràctiques del CRAI, celebrada a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona 
el 26 d’abril de 2016 [Consulta: 20 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/86632>.  

NEXUS 24 a les biblioteques

El Programa NEXUS24 de la UPC es va iniciar el 2015 i té com a objectiu donar suport al equips 
col·laboratius a la UPC oferint al PAS entorns d’aprenentatge i pràctica en projectes transversals de 
millora de la pròpia Universitat. 

Des del seu inici, les persones de les biblioteques s’han implicat activament amb el desenvolupa-
ment del programa participant en diversos projectes transversals.

http://hdl.handle.net/2117/90242
http://hdl.handle.net/2117/89967
http://hdl.handle.net/2117/90641
http://hdl.handle.net/2117/86632
http://www.upc.edu/nexus24/ca
file:///Users/IDP/Desktop/Memoria%20sbpa%202016/javascript:();
file:///Users/IDP/Desktop/Memoria%20sbpa%202016/javascript:();
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Intranet de l’SBPA

També en clau interna, l’any 2016 s’ha posat en funcionament una nova Intranet de l’SBPA que 
recull i organitza tots els documents interns generats pel Servei i per la totalitat de les biblioteques. 

La Intranet s’ha desenvolupat utilitzant el programari lliure DSpace i, a desembre de 2016, recull 
més de 8.000 documents. Es consolida, doncs, com a una eina clau per a compartir el coneixement 
entre totes les biblioteques i facilitar la comunicació interna.

4. COOPERACIÓ EXTERNA 
El Servei de Biblioteques Publicacions i Arxius forma part del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC) i com a membre actiu, participa, en col·laboració amb les altres universitats, en 
diferents projectes, estudis i grups. 

L’any 2016 l’SBPA ha participat en els següents grups de treball:

 Portal de la ecerca de les Universitats de Catalunya. Objectiu: definir, crear i mantenir el Portal 
de la ecerca de les Universitats de Catalunya (P C). Participants: Anna ovira.

 Grup de treball de suport a la recerca. Objectiu: trobar sistemes perquè les biblioteques siguin 
més efectives com a instruments de suport de la recerca, una reorientació completament ori-
entada cap a la direcció que estan prenent les principals biblioteques universitàries i de recerca 
del món. Participants: Anna Rovira.

 Grup de treball Mendeley. Objectiu: mantenir el gestor de referències Mendeley Institutional 
Edition ( IE). Participants: ònica onich i Anna ovira.

 Grup de treball D  ( esis Doctorals en arxa). Objectiu: mantenir el portal consorciat de tesis 
doctorals. Participants: Mònica Bonich i Anna Rovira.

 CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)  Sistema compartit. Objectiu: im-
plementar el nou sistema compartit: eina de descoberta (Discovery) i catàleg (Sierra). Partici-
pants: Mercè Mestre, Jordi Serrano, Montse Hidalgo, Marta Cortina.

 Grup d’Usuaris de la Plataforma d’Arxiu Digital (GUPAS). Participants: Sílvia Sunyer i David 
Gener.
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 CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)  Interlocutors de catalogació. Ob-
jectiu: elaborar les pautes de catalogació del CCUC, proposar actuacions de qualitat i incentivar 
la catalogació cooperativa: implementació RDA, càrrega d’autoritats en el CCUC i projecte de 
sistema compartit. Participants: Ester Badia.

 CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)  DA. Objectiu: creat l’any 2012, 
té com a objectiu estudiar les RDA i les seves aplicacions i, si escau, fer propostes de treball i 
marcar tendències en la creació de noves pautes. Participants: Ester Badia.

 DC ( iblioteca Digital de Catalunya)  Llicències  electroPlus. Objectiu: seleccionar, avaluar 
i fer propostes de subscripció de recursos electrònics per a la Biblioteca Digital de Catalunya. 
Participants: Mercè Mestre i Montse Hidalgo.

 PICA (Préstec consorciat). Objectiu: avaluar i proposar millores en els programes de préstec 
consorciat (PUC), préstec interbibliotecari (PI), préstec in situ  i l’accés a les col·leccions del 
CSUC. Participants: Marta Cortina i Laia Lorenzo.

 Grup d’Usuaris de la Plataforma d’Arxiu Digital (GUPAD). Objectiu: control i seguiment de la 
Plataforma. Participants: Sílvia Sunyer i David Gener. 

L’S PA també participa a la Unión de Editoriales Universitarias Espa olas (UNE). Objectiu: 
col·laboració, difusió i promoció de l’edició universitària espanyola. Participants: Jordi Prats.  

Grups de treball de REBIUN

REBIUN és una Comissió Sectorial de la Crue Universidades Españolas. REBIUN treballa per objec-
tius, seguint el seu tercer «Pla estratègic 2020» que s’articula al voltant de quatre línies estratègiques. 

L’any 2016 el Servei de iblioteques, Publicacions i Arxius ha contribu t específicament en els treballs 
i estudis relacionats amb la Línia estratègica 3 (Potenciar el desenvolupament i l’ús de la biblioteca 
digital 2.0 i les xarxes socials) i amb el grup de treball de repositoris. 

El Servei, com cada any, ha aportat les dades per a la preparació del Anuario de las bibliotecas 
universitarias y científicas españolas 2015. Aquest anuari, que REBIUN elabora des de 1994, és una 
eina imprescindible per conèixer l’estat de les biblioteques universitàries espanyoles.

LABO. Laboratoris d’Aprenentatge de Biblioteques Obertes 

LABO és un projecte de col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 
UPC, la UOC i la UdG amb l’objectiu d’apropar les biblioteques públiques i les biblioteques univer-
sitàries als usuaris. 

https://labobiblioteques.wordpress.com/
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En el marc d’aquest conveni s’han realitzat, durant el 2016, un seguit d’actuacions amb la participa-
ció de la UPC, aquests en són alguns exemples: 

 La Biblioteca del Campus de Terrassa ha col·laborat activament amb les biblioteques públi-
ques de la arxa de errassa (bct arxa) amb accions com l’intercanvi d’exposicions, la difusió 
a través de les xarxes socials d’activitats relacionades amb la lectura o el muntatge d’una pres-
tatgeria virtual amb el programa Goodreads. 

 La Biblioteca del Campus de Manresa ha organitzat, en col·laboració amb els clubs de lec-
tura de les biblioteques municipals de la comarca, una tertúlia amb Joan Benessiu, l’ autor de 
Gegants de gel i, en motiu de la Setmana de les Matemàtiques, es va establir una col·laboració 
de les biblioteques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, la BCUM i la biblioteca pública 
Ateneu les Bases per organitzar una exposició de llibres de matemàtiques i participar al club 
de lectura de la Biblioteca Ateneu les Bases comentat la novel·la La fórmula més estimada pel 
professor, de Yoko Ogawa.

 La Biblioteca del Campus de Vilanova ha iniciat un acord en relació amb l’obertura extra-
ordinària durant els caps de setmana i festius del període d’exàmens amb les biblioteques 
públiques i l’Institut unicipal d’Educació i reball, per tal de definir dates comunes, coordinar 
l’accés als diferents espais i poder oferir un calendari d’obertura més ampli a tota la ciutat. 
També s’ha fet difusió conjunta d’activitats i serveis a través de les xarxes socials, el web de 
l’Ajuntament i mitjançant butlletins informatius.

 La BRGF, amb motiu de la celebració a arcelona d’EU OCON 2016 (la convenció europea 
sobre ciència ficció), ha col·laborat amb el Servei de iblioteques de la Generalitat així com amb 
altres institucions per elaborar i difondre la bibliografia bàsica és enllà del món: ciència-ficció 
i literatura fantàstica”. Una selecció dels títols referenciats en aquesta guia s’han tramès a 11 
biblioteques d’arreu de Catalunya que treballen aquesta temàtica a través de clubs de lectura o 
fent un treball específic amb aquest fons.

Workshop CRAI UB i SBPA UPC

El juliol de 2016 ha tingut lloc una primera jornada de treball 
(Primer or shop C AI U   S PA UPC) entre professionals 
bibliotecaris del CRAI de la Universitat de Barcelona i del Servei 
de Biblioteques de la UPC. La Jornada s’ha dut a terme al CRAI 
Biblioteca de Biologia i ha aplegat més de 35 responsables de 
les biblioteques i unitats d’ambdues universitats. L’objectiu de 
la trobada ha estat conèixer-se i establir vincles per a una col-
laboració present i futura que faci front als reptes que les dues 
institucions tenen en comú. La sessió s’ha desenvolupat seguint 
una metodologia de sessions plenàries i de treball en grup.

https://www.goodreads.com/review/list/54821567-biblioteca-campus-terrassa?shelf=esports&view=covers
https://www.goodreads.com/review/list/54821567-biblioteca-campus-terrassa?shelf=esports&view=covers
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5. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

Les biblioteques han fet importants esforços per difondre els serveis i les col·leccions, especialment 
la promoció dels llibres de la bibliografia citada a la Guia docent. ambé s’han fet campanyes de 
difusió dels llibres electrònics editats per la UPC.

Aquests són alguns exemples de les activitats realitzades: 

 Campanya DiscoverUS de la biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística
Amb el lema “Discover Us”, la Biblioteca ha realitzat una campanya de difusió de recursos i serveis 
en anglès destinada als estudiants estrangers (Erasmus).

 Sant Jordi 2016
Les biblioteques han organitzat diversos actes per celebrar la festivitat de Sant Jordi. En col·labo-
ració amb el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC s’ha demanat a la comunitat universitària 
que alliberi o intercanviï un llibre a les biblioteques de la UPC i ho expliquin a les xarxes. 

 Recicla cultura
Cal destacar també la col·laboració de les biblioteques amb Recicla Cultura, una campanya de sen-
sibilització i mobilització per aconseguir la integració social a través de l’alfabetització, que organitza 
la Fundació Servei Solidari. Aquesta campanya promou la donació de llibres a les biblioteques per 
tal que altres persones els puguin adquirir a un preu simbòlic durant la diada de Sant Jordi. 

 Vilanova Design Day
La Biblioteca del Campus de Vilanova ha muntat una “Pop up library” en motiu de la celebració 
de la primera edició del Vilanova Design Day que ha tingut lloc el 13 d’octubre de 2016. Es tracta 
d’una iniciativa de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) per 
promoure el disseny i la innovació en l’enginyeria.

http://www.reciclacultura.org/
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Xarxes Socials

Durant l’any 2016 les biblioteques han consolidat la seva activitat a les xarxes socials per ser, de 
forma activa, presents en els canals de comunicació habituals dels usuaris, especialment els estu-
diants.

L’activitat més destacada ha estat a Twitter amb un increment del nombre de seguidors i de tuits i 
també a Facebook on s’han mantingut els diferents comptes amb un considerable increment d’ac-
cessos.

Pel que fa a itter, la xarxa social més activa, al 2016 s’han realitzat 1601 tuits (el 4,0  inclouen 
enllaços) que han estat interactuats (retuitejats, li es etc..) en 4.024 ocasions.

Les biblioteques també han augmentat la seva presència a les xarxes de caràcter visual com Insta-
gram o Pinterest. 

En aquest sentit, s’han utilitzat les xarxes socials per endegar campanyes com la realitzada per la bi-
blioteca ETSAB amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els estudiants. Els professors recomanen 
una lectura per a l’estiu que es difonen a través de les xarxes socials de la biblioteca amb el hashtag 
#ETSABllegeix. Totes les lectures recomanades es recullen al tauler de Pinterest.

Facebook de l’SBPA: https://www.facebook.com/bibliotequesUPC

Twitter de l’SBPA: https://twitter.com/bibliotecnica

https://es.pinterest.com/bibliotecaetsab/etsabllegeix/
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Exposicions i altres activitats a les biblioteques

Durant el 2016 totes les biblioteques han realitzat exposicions, aquests en són alguns exemples: 

 Exposició a la biblioteca de l’ETSAB: “Síria, bressol de civilitza-
cions: destrucció del patrimoni i arquitectura de l’èxode”. Expo-
sició de llibres que mostren el ric patrimoni siri i, en relació amb 
el conflicte, llibres sobre arquitectura d’emergència i recons-
trucció de ciutats després de guerres. 

 Exposició a la BRGF: “Star Wars a la BRGF”. Mostra de pel·lí-
cules i novel·les de la saga acompanyada de maquetes i altres 
elements temàtics.

 Exposició a la biblioteca de l’FME: “Inserció laboral”. Mostra de 
llibres d’inserció laboral durant la celebració de les Jornades 
FME-Món laboral amb l’objectiu que l’estudiantat de darrers 
cursos estableixi el primer contacte amb el món professional. 

 Exposició a la biblioteca de l’ETSEIB: “Locomotores de vapor”. 
Mostra de llibres del Fons Històric de Ciència i Tecnologia sobre 
les locomotores de vapor.

 Exposició a la biblioteca de l’ETSAB: “Tous, l’arquitectura i la 
vida” en motiu de la presentació del llibre L’arquitectura i la vida: 
sobre Gaudí i altres escrits.

 Exposició a la biblioteca de l’EPSEB: “ Cómic & vivienda”. Ex-
posició basada en l’article de Pepe Gálvez La vivienda: encru-
cijada de  historias y de historietas, publicat a Cómic Tecla. La 
mostra exposa les obres seleccionades per l’autor Pepe Gálvez 
amb diferents relats gràfics al voltant de la relació que les per-
sones estableixen amb el sostre que habiten.
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Visites professionals

Al llarg del 2016, les biblioteques han organitzat i portat a terme visites a professionals i grups de 
diferents procedències: professionals d’altres biblioteques, altres col·lectius de la Universitat i estu-
diants i professors externs.

D’entre aquestes visites, es poden destacar les provinents de les biblioteques de la Universitat de 
Debrecen ( ongria) o la visita a l’arxiu de la UPC per part d’un grup d’estudiants de l’assignatura 
Avaluació i Qualitat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. 

25è Fòrum de Coneixements de l’SBPA 

Enguany s’ha celebrat el 25è “Fòrum de coneixements de l’SBPA”, una jornada durant la qual les 
biblioteques presenten i comparteixen informació sobre els darrers projectes. A més de compartir 
els projectes de les biblioteques, també es conviden altres serveis de la UPC o persones i instituci-
ons de fora de la Universitat per tal que expliquin experiències d’interés. 

Programa del 25è Fòrum de coneixements de l’SBPA

Data: 16 de febrer de 2016
Lloc: Aula Màster. Campus Nord UPC

10-12.00 h. Gestió de dades al arcelona Supercomputing Center ( SC)

Ponents: 

• Introducció - Toni Cortés 

• Ciències de la Vida - Romina Royo

• Operacions - David Vicente

• Ciències de la Terra - Francesco Benincasa

• Mecànica computacional - Antoni Artigues Barceló

12.00-13.00 h. Presentació Enginy20. 6è pla estratègic 2015-2020

Dídac Martínez. Serveis Generals de Biblioteques

13.00-13.30 h. Objectius 2016 de l’SBPA 

Marta López Vivancos. Serveis Generals de Biblioteques

http://www.ub.edu/biblio/
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EIX E: LA PUBLICACIÓ I EDICIÓ ACADÈMICA DE LA UPC

1. PUBLICA! 

Durant l’any 2016 s’ha incorporat al portal Publica! Eines i recursos per a l’edició i la publicació 
acadèmica un apartat dedicat a les gestió de les dades de recerca, millorant tota la informació que 
sobre aquest tema contempla el pla oritzó 2020, el programa de finançament de la Comissió Eu-
ropea per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa.

També s’ha actualitzat la informació sobre recursos per a l’edició de vídeos del portal Publica!. Ac-
tualment s’hi pot trobar informació actualitzada sobre el procés d’edició i publicació d’un enregistra-
ment de vídeo, així com diferents recursos i serveis disponibles a la Universitat.

2. EDICIÓ DE LLIBRES ACADÈMICS 

Iniciativa Digital Politècnica, l’Oficina de Publicacions Acadèmiques de la UPC, té com a principal 
objectiu impulsar la creació de continguts digitals de suport a la docència i a la recerca.

L’any 2016 s’han editat un total de 19 nous títols, dels quals cal destacar el primer número de la 
col·lecció ‘Mestres’ dedicat a l’arquitecte Enric Tous, així com els títols publicats dins de les col·lec-
cions UPCGrau i UPCPostgrau orientades a nodrir de continguts els estudis propis de la Universitat.

Col·leccions UPCGrau i UPCPostgrau 

Portales i Pons, Agustí. Començant a construir [en línia]. Barcelona: Iniciativa 
Digital Politècnica, 2016. ISBN 9788498805666 [Consulta: 28 abril 2017]. 
Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/81891>

Gómez Bernabé, P.; Gómez Serrano, J.. Estructuras de hormigón armado : 
Predimensionamiento y cálculo de secciones. Métodos según EHE-08 [en 
línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 9788498805789 
[Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/84319>

http://publica.upc.edu
http://publica.upc.edu
http://publica.upc.edu/que-vols-publicar/video/inici2
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/81891&sa=D&ust=1493291881209000&usg=AFQjCNG0RFgFD4cB5KJ2a2X4xZPhIFTXYw
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/84319&sa=D&ust=1493291881209000&usg=AFQjCNFYhihqs1spB3JvNmpvSZaSpV93Zw
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Mujal Rosas, R. Ma.; Marín Genescà, M. Teoría de circuitos : problemas [en 
línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 9788498805802 
[Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/84321>

Guixà Mora, Jaime. Gestión de la prevención de riesgos laborales. Legis-
lación: seguridad y salud laboral [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Poli-
tècnica, 2016. ISBN 9788498806021 [Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: 
<http://hdl.handle.net/2117/89077>

Trias Pairó, Juan. Fonaments matemàtics : com aprendre a resoldre pro-
blemes. Raonament i demostració [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Poli-
tècnica, 2016. ISBN 9788498805987 [Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: 
<http://hdl.handle.net/2117/88823>

Suñé Torrents, A.; Fonollosa Guardiet, J. B.; Fernández Alarcón, V.; Sallán 
Leyes, J. M. Programación lineal : métodos cuantitativos para la toma de 
decisiones [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 
9788498806007 [Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.
net/2117/89074>

Fonollosa Guardiet, J. B.; Sallán Leyes, J. M.; Fernández Alarcón, V.; Suñé 
Torrents, A. Programación dinámica : métodos cuantitativos para la toma 
de decisiones II [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 
9788498806052 [Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.
net/2117/89915>

Fonollosa Guardiet, J. B.; Suñé Torrents, A.; Sallán Leyes, J. M.; Fernández 
Alarcón, V. Cadenas de Markov : métodos cuantitativos para la toma de 
decisiones III [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 
9788498806113 [Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.
net/2117/96718>

https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/84321&sa=D&ust=1493291881209000&usg=AFQjCNEFqQJ6jwAR97Q8wrYCilw_DSfTVw
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/89077&sa=D&ust=1493291881209000&usg=AFQjCNGHb4F03ILrYBoR2KsDSRAp-ZYAZA
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/88823&sa=D&ust=1493291881209000&usg=AFQjCNEjOC9lRfNR6dZUrj6ua2pkX4vxag
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/89074&sa=D&ust=1493291881209000&usg=AFQjCNGyKqXvTS4vCoZLnUqQsGd7nfnwsQ
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/89074&sa=D&ust=1493291881209000&usg=AFQjCNGyKqXvTS4vCoZLnUqQsGd7nfnwsQ
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/89915&sa=D&ust=1493291881210000&usg=AFQjCNEnslvyzHskr3B8Q0DiUmmOmwIsXA
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/89915&sa=D&ust=1493291881210000&usg=AFQjCNEnslvyzHskr3B8Q0DiUmmOmwIsXA
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/96718&sa=D&ust=1493291881210000&usg=AFQjCNGWbCWl1rPJowtVRPHr8zhkrxdr4w
https://www.google.com/url?q=http://hdl.handle.net/2117/96718&sa=D&ust=1493291881210000&usg=AFQjCNGWbCWl1rPJowtVRPHr8zhkrxdr4w
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Altres col·leccions

Tous Carbó, Enric. L’arquitectura i la vida: sobre Gaudí i altres escrits [en 
línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 9788498805826 
[Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/86909>

Díez, J.; Estany, A.; Gil Espert, L.; Hoefer, C.; Martí, G.; Martínez, M.; Romea 
Rosas, C.; Solé, A.; Sus, A.; Vallverdú, J. ¿Quo vadis ciencia? [en línia]. Bar-
celona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 9788498805758 [Consulta: 
28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/84309>

Muntañola Thornberg, Josep. Arquitectura y modernidad : ¿suicidio o re-
activación? [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 
9788498805680 [Consulta: 28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.
net/2117/83387>

Serer Figueroa, Marcos. El capital social en el project management y en la 
gestión de las operaciones : a la eficiencia por la generación de confianza 
: con los casos de Grupo Idom, Laboratorios Grífols, Mecadona [en línia]. 
Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 9788498805864 [Con-
sulta: 28 abril 2017]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2117/85733>

Fenollosa Coral, J.; Martínez Miralles, J. R.; Veciana Fontanet, J. M. Unions 
cargolades [en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2016. ISBN 
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3. UPCOMMONS LLIBRES 
Cal destacar que durant l’any 2016 hi ha hagut un fort increment en la disponibilitat de llibres editats 
per la UPC en el repositori institucional UPCommons, passant dels 82 títols disponibles l’any 2015 
a 168 títols en accés obert l’any 2016. 

4. SUPORT A L’EDICIÓ DE REVISTES DE LA UPC
Al 2016 s’ha posat en funcionament una nova versió del portal Revistes UPC, que dóna suport a 
la gestió editorial de les revistes editades a la Universitat, des del lliurament de l’article per part de 
l’autor fins a la seva publicació final, passant per la correcció per parells o la revisió de les maque-
tacions. evistes UPC utilitza l’Open ournal Systems (O S), un programari de codi obert per a la 
gestió i la publicació de revistes i la  nova versió presenta una interfície molt més amigable i adaptada 
a dispositius mòbils.

Durant el 2016 el portal ha rebut un total de 136.421 visites, la qual cosa suposa un increment del 
109% respecte l’any anterior. 

5. OPENCOURSEWARE UPC
S’ha posat en funcionament la nova versió del dipòsit OpenCourseWare, el dipòsit de materials 
docents de la UPC, que facilita  la publicació en accés obert dels continguts docents utilitzats en les 
diferents assignatures i cursos impartits a la Universitat. Al 2016, UPCOCW allotja 1.979 materials 
docents de 270 assignatures diferents i s’han fet un total de 972.011 descàrregues. 

http://revistes.upc.edu
http://ocw.upc.edu
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EIX F: MILLORA DELS ARXIUS

1. DOCUMENTUM

Durant l’any 2016 s’ha introduït a Documentum, el gestor documental de la Universitat, part de la 
informació que fins a la data estava allotjada en una base de dades local. En total s’han traspassat  
4. 3 registres (1 3  capses d’arxiu) de 2 sèries documentals diferents. L’abast cronològic de la 
documentació correspon al període de temps comprès entre 1 41 2012.

Mitjançant l’eina de consulta totes les persones de la Universitat poden cercar i sol·licitar en préstec 
els expedients i documents custodiats a l’Arxiu.  

Actualment a Documentum hi ha més de 60.000 registres que corresponen a més de 60 sèries 
documentals diferents.

2. PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE LA UPC 

D’acord amb la modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents, l’inventari 
de l’Arxiu i el llibre de registre d’eliminacions de documents han de ser consultables al Portal de la 
ransparència de la Universitat (UPC Transparent) i o al eb de l’Oficina de Documentació i Arxius.

El mes de març de 2016 va publicar-se, per primera vegada, al eb de l’Oficina de Documentació i 
Arxius el Llibre de registre d’eliminacions de documents de l’Arxiu de la UPC que deixa constància 
de cada eliminació feta per les unitats de gestió i per l’Arxiu UPC, des de l’any 2011 fins a l’actualitat.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=253313&action=fitxa
http://www.upc.edu/transparencia/ca
http://www.upc.edu/oda/ca/sistema-de-gestio-documental/Llibrederegistredeliminacions.pdf
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3. AVALUACIÓ I ACCÉS ALS DOCUMENTS DE LA UPC 
Enguany s’ha revisat la totalitat de les fitxes de sèrie de l’Arxiu amb el propòsit d’incorporar dins de 
cada sèrie les condicions d’accés que li corresponen. També s’ha publicat, per primera vegada, el 
Calendari de conservació i règim d’accés dels documents. El Catàleg de fitxes de sèrie, juntament 
amb el Calendari, són dues eines per facilitar i organitzar la gestió documental, tenint en compte la 
disposició final de la documentació: conservació o eliminació. 

4. DIPÒSIT D’ARXIU DEL RECTORAT
Durant l’any 2016 s’han reiniciat les tasques d’organització i tractament del fons al dipòsit d’arxiu de 
Rectorat, que havien quedat aturades el 2013. El mes de juliol de 2016 des de l’ODA  va portar-se 
a terme la neteja i desinfectació de la documentació afectada per fongs i la revisió de la resta de 
documentació per tal de garantir el seu bon estat. 

També s’ha donat suport i assessorament a l’equip de Secretaria General i a les secretàries dels 
vicerectors en temes relacionats amb la gestió de publicacions i documentació (còpies, documents 
de treball, propaganda, etc.) que estava dispersa en diferents espais de l’edifici ectorat. Això ha 
permès eliminar de manera directa 23,9 metres lineals de documentació, incorporar al fons de l’arxiu 
142 documents editats per la UPC que no constaven al fons i, també, transferir i incorporar al ges-
tor documental institucional (Documentum) 14 capses amb 1 0 cassets de gravacions de diverses 
sèries d’òrgans de govern del període (1 1-200 ).

Finalment, amb el propòsit de prevenir futures infestacions de la documentació, el proppassat de-
sembre tota la documentació del Dipòsit d’arxiu del  ectorat (1. 02 capses) va ser traslladada de 
manera definitiva a l’Arxiu General. 

5. e-ADMINISTRACIÓ UPC
En col·laboració amb les unitats de la UPC implicades, s’ha participat en la identificació de sèries 
documentals relacionades amb els  convenis institucionals i amb la gestió del personal vinculat UPC, 
és a dir, el Personal Docent i Investigador (PDI) que fa estades de diversa naturalesa i durada a les 
instal·lacions de la UPC.

http://www.upc.edu/oda/ca/sistema-de-gestio-documental/Calendari_06_2016.pdf
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EIX G: LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

1. EL CATÀLEG DE LES BIBLIOTEQUES DE LA UPC 

Al 2016 s’ha adjudicat a l’empresa Innovative Interfaces el concurs per a la contractació d’un nou 
sistema compartit per a la gestió de biblioteques i la descoberta de recursos de les institucions del 
CSUC per als propers quatre anys. 

Durant el segon semestre de l’any, han començat les tasques preparatòries per a la implementació 
d’aquest nou sistema al conjunt de biblioteques del CSUC durant l’any 2017. L’objectiu és disposar 
d’un nou sistema de gestió bibliotecària en substitució de l’actual sistema Millennium i d’una eina 
de descoberta que integri les cerques al catàleg, als recursos de la biblioteca digital i als repositoris. 

Durant el 2016 s’ha implementat el canvi de normativa catalogràfica. RDA: Recursos, descripció i 
accés és la nova norma de catalogació que substitueix les Regles angloamericanes de catalogació, 
2a edició. Totes les persones de l’SBPA relacionades amb els processos de catalogació han estat 
formades en l’aplicació d’aquesta normativa. 

2. RFID A LES BIBLIOTEQUES

Des dels Serveis Generals de Biblioteques s’ha participat en el Grup de treball del CSUC “Condici-
ons tècniques per a la tecnologia RFID”, amb la voluntat d’anar implementat tant progressivament la 
tecnologia RFID a les biblioteques de la UPC. 

En les biblioteques, la identificació per radiofreq ència ( adio requency Identification  ID) està 
pensada principalment per donar suport en les tasques mecàniques que realitzen els professionals 
de les biblioteques i potenciar la cultura de l’autoservei entre els usuaris, així com millorar el control 
de seguretat i l’explotació més acurada de les dades estadístiques que permeten avaluar detallada-
ment els serveis bibliotecaris 

Actualment, disposen de tecnologia RFID la biblioteca de l’ETSAB i la nova biblioteca del Campus 
del Besòs. 
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3. ACCÉS ALS RECURSOS DIGITAL: EBIB

Els recursos d’informació subscrits per la UPC es troben sub-
jectes a les clàusules d’ús que marquen les llicències dels pro-
veïdors o editors. En tots els casos, els permisos contemplen 
només usos privats sense ànim de lucre i amb finalitats d’estu-
di, de docència o de recerca dels usuaris autoritzats.

Durant el 2016 s’ha posat en marxa eBIB, el servei que permet 
accedir, des d’un ordinador o dispositiu situat dins o fora de 
la xarxa de la Universitat, als recursos d’informació electrònics 
contractats per les biblioteques. 

Aquest nou sistema d’accés és personal (cal autenticar-se com 
a membre de la comunitat UPC) i el seu principal avantatge és 
que no cal efectuar cap configuració al navegador de l’ordina-
dor per accedir als recursos.

Pel que fa a la gestió, eBIB permet conèixer amb detall l’ús dels 
recursos electrònics contractats (usuaris, accessos, sessions 
establertes, descàrregues) i millorar així la gestió de les col·lec-
cions de la Universitat. 

4. APLICATIUS DE GESTIÓ INTERNA 
Finalment, i en clau interna, al 2016 s’han realitzat importants millores a BIBadmin, la plataforma d’ús 
intern del personal de l’SBPA que integra tot un conjunt d’aplicacions de gestió interna i d’adminis-
tració d’altres portals i plataformes. 

L’objectiu d’aquesta plataforma és centralitzar i integrar l’accés a totes aquestes eines per facili-
tar-ne l’ús. Durant el 2016 s’ha reformat la pàgina inicial de la plataforma per tal que sigui la pàgina 
inicial de treball del personal, permetent accedir, en un sol cop d’ull, a tota la informació necessària 
per la seva feina del dia a dia. Per fer-ho, s’ha creat una visualització en format de capses amb les 
principals eines i informacions.
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DADES ESTADÍSTIQUES DE L’SBPA 2016                                                               

Página 1

Usuaris potencials

2013 2014 2015 2016 % +/-

Estudiantat grau* 28.804 28.284 27.324 24.530 -10%

Estudiantat doctorat 2.680 2.447 2.378 2.322 -2%

Estudiantat màsters oficials 2.410 2.423 3.063 3.672 20%

Professorat 2.738 2.547 2.968 3.015 2%

PAS 1.469 1.480 1.865 1.832 -2%

Formació permanent 1.861 2.198 2.794 3.047 9%

Usuaris externs enregistrats 11.654 14.659 14.368 15.637 9%

Total 51.616 54.038 54.760 54.055 -1%

* Dades de centres propis i centres adscrits segons les Dades estadístiques i de gestió de la UPC

Instal·lacions i equipaments

A. Infraestructura

2013 2014 2015 2016 % +/-

Metres quadrats 21.396 21.427 21.598 21.540 0%

Seients 3.472 3.486 3.501 3.480 -1%

Metres lineals de prestatgeries 22.807 22.447 22.465 23.103 3%

Sales de treball en grup (gestionades per la biblioteca) 72 76 76 91 20%

B. Obertura de les biblioteques

2013 2014 2015 2016 % +/-

Mitjana dies obertura anual 223 220 227 225 -1%

Mitjana hores setmanals 52 51 52 54 4%

C. Visitants

2013 2014 2015 2016 % +/-

Totals 1.791.005 1.719.483 1.452.170 1.439.415 -1%

En dies festius (*) 46.531 58.402 49.145 103.669 111%

(*) A partir de l'any 2015 inclou també nits

D. Equipaments 

2013 2014 2015 2016 % +/-

Lectors de llibres electrònics 26 26 24 21 -13%

Ordinadors del personal 167 187 213 200 -6%

Ordinadors d'ús públic (sobretaula) 330 319 296 258 -13%

Ordinadors d'ús públic (portàtils) 182 204 190 170 -11%

Tauletes 4 5 7 7 0%
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Col·leccions 

A. Recursos d'informació electrònics comercials

2013 2014 2015 2016 % +/-

Bases de dades 132 139 139 242 74%

Llibres 12.689 14.878 22.943 23.949 4%

Revistes 14.833 15.144 15.870 16.229 2%

B. Coneixement UPC

2013 2014 2015 2016 % +/-

Tot UPCommons 49.131 59.470 70.623 83.564 18%

         Tesis 2.044 2.490 2.837 3.216 13%

         Treballs acadèmics 16.274 20.819 25.373 30.216 19%

         Articles de revista 9.092 10.091 10.618 11.016 4%

         Comunicacions a congressos 1.934 2.518 3.251 3.783 16%

         Publicacions a E-prints 16.647 20.138 24.884 31.345 26%

         Vídeos 2.569 2.788 3.001 3.241 8%

         Llibres UPC 571 626 659 747 13%

Materials docents a UPC OpenCourseWare 3.029 3.293 3.220 1.979 -39%

Exàmens UPC 35.506 34.854 38.123 36.640 -4%

C. Catàleg de les biblioteques de la UPC

2013 2014 2015 2016 % +/-

Títols de llibres (*) 369.221 379.686 398.621 407.446 2%

Títols de revistes (*) 29.153 28.482 29.237 29.596 1%

Exemplars de llibres (suport físic) 655.850 657.171 669.076 673.162 1%

Col·leccions de revistes (suport físic) 20.188 20.162 19.806 19.543 -1%

(*) Inclou el total de títols al catàleg, independentment 
del suport

D. Altres col·leccions digitals

2013 2014 2015 2016 % +/-

Fons antic UPC 1.336 1.341 1.375 1.411 3%

Arxiu gràfic ETSAB 1.886 1.886 1.886 1.886 0%



48 Página 3

Serveis bibliotecaris 

A. Préstec

Pel tipus d'usuari 2013 2014 2015 2016 % +/-

Estudiantat grau 65,8% 66,3% 58,6% 59,5% 1%

Professors 10,3% 10,3% 9,6% 10,3% 7%

Estudiantat postgrau 14,2% 13,7% 14,1% 15,5% 10%

PAS 5,1% 5,7% 5,9% 6,1% 4%

Altres 4,6% 4,1% 11,8% 8,6% 0%

Total 230.228 210.134 193.825 154.018 -21%

B. Préstec consorciat (PUC i préstec "in situ")

2013 2014 2015 2016 % +/-
Documents demanats per usuaris UPC 6.526 6.207 6.643 5.292 -20%

Documents subministrats per biblioteques UPC 7.453 7.378 6.797 6.358 -6%

C. Servei d'Obtenció de Documents

2013 2014 2015 2016 % +/-

Peticions demanades per biblioteques UPC 965 1.053 826 530 -36%

Peticions subministrades per biblioteques UPC 883 743 671 656 -2%

D. Formació d'usuaris

2013 2014 2015 2016 % +/-

Sessions 441 464 371 404 9%

Places ofertades 10.704 12.129 11.856 14.868 25%

Assistents 8.666 9.824 9.751 8.077 -17%

Hores de formació impartides 623 753 499 643 29%

E. Ús dels sistemes d'informació

2013 2014 2015 2016 % +/-

Pàgines visitades a Bibliotècnica 1.377.143 1.427.157 1.386.448 1.676.316 21%

Pàgines visitades a FUTUR -- 326.164 506.021 610.577 21%

Pàgines visitades al Catàleg 1.682.155 1.570.349 1.721.271 1.886.471 10%
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F. Ús dels recursos electrònics 

2013 2014 2015 2016 % +/-

Arxius descarregats a UPCommons 8.052.096 7.993.553 10.030.232 9.559.470 -5%

Cerques a recursos electrònics comercials 528.273 559.315 459.682 450.874 -2%

Arxius descarregats a recursos electrònics comercials 803.974 1.017.154 964.567 764.663 -21%

G. Préstec de portàtils i altres equipaments
2013 2014 2015 2016 % +/-

Préstecs de portàtils 64.277 65.817 64.627 52.719 -18%

Préstec d'equipaments (e-reader, calculadores, usb, etc.) 36.243 54.930 62.660 54.830 -12%
Préstec de sales de treball en grup 34.740 37.637 36.286 34.619 -5%

H. Producció científica

2013 2014 2015 2016 % +/-

Nombre d'activitats revisades a l'aplicatiu DRAC 8.231 7.992 7.247 9.692 34%

Nombre d'activitats dipositades a e-prints 3.804 3.491 4.746 6.458 36%

Personal

A. Personal de l'SBPA

2013 2014 2015 2016 % +/-

Bibliotecaris 84 84 85 84 -1%

Tècnics de suport en biblioteques 33 33 31 29 -6%

Personal d'administració 4 4 4 5 25%

Personal informàtic 6 6 5 0 -100%

Becaris (equivalent a la jornada completa) 5 5 7 7 0%

Total 132 132 132 125 -5%

B. Activitats formatives del personal

2013 2014 2015 2016 % +/-

Sessions 56 41 62 63 2%

Assistents 296 112 152 77 -49%

Hores de formació impartides 2.023 1.110 1.901 2.001 5%
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Pressupost

A. Pressupost assignat a l'SBPA

2013 2014 2015 2016 % +/-

Pressupost 1.438.992 1.400.000 1.470.305 1.533.800 4%

Funcionament del Servei 90.000 80.000 80.000 80.000 0%

Total 1.528.992 1.480.000 1.550.305 1.613.800 4%

B. Altres pressupostos gestionats per les biblioteques de la UPC

2013 2014 2015 2016 % +/-

Altres pressupostos (Unitats UPC, subvencions, etc.) 20.026 15.553 21.162 19.742 -7%

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ODA 2016

Accés a la documentació

Usuaris interns

A. Sol·licituds

2016

Sol·licituds rebudes 121

Documents servits 224

B. Consultes

2016

Documents utilitzats per a respondre consultes 1

C. Còpies

2016

Documents fotocopiats/escanejats 5

D. Préstecs

2016

Documents prestats a les unitats 64

E. Retorns

2016

Documents retornats per les unitats* 128

* Inclou documents prestats amb anterioritat a l'any d'aquesta memòria
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F. Recuperacions

2016

Expedients recuperats per les unitats 15

G. Incorporacions

2016

Documents incorporats en expedients ja custodiats a l'Arxiu 5

Usuaris externs

A. Sol·licituds

2016

Sol·licituds rebudes 52

Documents servits 98

B. Consultes

2016

Documents utilitzats per a respondre consultes 41

C. Còpies

2016

Documents fotocopiats/escanejats 57

Avaluació de documents

A. Transferències

2016

Transferències rebudes 6

Expedients transferits 2.457

Capses transferides 611

B. Disposició de documents

2016

Processos d'eliminació (directe i controlada) 4

Capses eliminades 30

C. Sèries e-eliminades

2016

Nombre 4

Página 6

F. Recuperacions

Expedients recuperats per les unitats 2016

15

G. Incorporacions

Documents incorporats en expedients ja custodiats a l'Arxiu 2016

5

Usuaris externs

A. Sol·licituds

Sol·licituds rebudes 2016

Documents servits 52

98

B. Consultes

Documents utilitzats per a respondre consultes 2016

41

C. Còpies

Documents fotocopiats/escanejats 2016

57

Avaluació de documents

A. Transferències

Transferències rebudes 2016

Expedients transferits 6

Capses transferides 2.457

611

B. Disposició de documents

Processos d'eliminació 2016

Capses eliminades 4

30

C. Sèries e-eliminades

Nombre 2016

4
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Activitats de formació i difusió

2016

Assessoraments realitzats a les unitats 45

Visites externes 1

Assistents a les visites externes 20

Projectes d'arxiu

2016

Número de projectes d'arxiu d'unitat 3

Número de capses implicades en els projectes d'arxiu 4.500

Número de sèries tractades en els projectes d'arxiu d'unitats 40

Número d'expedients catalogats en els projectes d'arxiu d'unitats 1.711

Sistema de Gestió de Documents (SGD)

2016

Total de documents carregats a l'SGD 81.968

Dipòsits d'Arxiu

2016

Dipòsits gestionats per l'ODA 3

Superfície total dels dipòsits en metres quadrats 454

Número de sèries tractades en els projectes d'arxiu d'unitats 40

Metres lineals 3.043

Metres lineals ocupats 2.626



iblioteca Rector Gabriel Ferrat  
c/ Jordi Girona, 1 3 08034 Barcelona
biblioteca.ferrate@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 68 08

eure oraris del mes actual  Directori de 
personal

iblioteca del Campus de Terrassa CT
la a Campus, 1 08222 Terrassa

biblioteca.campus.terrassa@upc.edu
Telèfon: +34 93 739 80 62

eure oraris del mes actual  Directori de 
personal

iblioteca del Campus del ai  lobregat C
c/ Este e Terradas, 10 (Edifici D7) 08860 Castelldefels 
biblioteca.cbl@upc.edu
Telèfon: +34 93 552 35 44

eure oraris del mes actual  Directori de personal

iblioteca del Campus Universitari de anresa CU
/ Bases de anresa, 7 11 08242 anresa

biblioteca.bcum@upc.edu
Telèfon: +34 93 877 72 21

eure oraris del mes actual  Directori de personal

Biblioteca de l'Escola cnica Superior d'Enginyeria Industrial e
arcelona iblioteca TS I
/ Dia onal, 647 08028 Barcelona

biblioteca.etseib@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 66 37

eure oraris del mes actual  Directori de personal

i lio e es e la

Bibliote ues de ampusBiblioteques de Campus

Biblioteques de centres
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http://www.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/cas
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-rector-gabriel-ferrate
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/2/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=BRGF
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-rector-gabriel-ferrate
http://maps.upc.edu/?iU=1051&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/BRGF/rss.xml
https://www.facebook.com/BibliotecaCN/
http://twitter.com/BibliotecaCN
http://www.youtube.com/bibliotecaferrate
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-terrassa
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/3/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=BCT
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-terrassa
http://maps.upc.edu/?iU=1052&lang=ca
http://maps.upc.edu/?iU=1052&lang=ca
http://maps.upc.edu/?iU=1052&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/rss.xml
https://www.facebook.com/BibliotecaCampusTerrassa
http://twitter.com/UPCBibliotecaCT
http://www.youtube.com/BCampusTerrassa
http://pinterest.com/bibliotecabct/
http://www.flickr.com/photos/bcampusterrassa
http://www.slideshare.net/BibliotecaCampusTerrassa
http://issuu.com/upcbibliotecact
https://open.spotify.com/user/bibliotecacampusterrassa_upc
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-del-baix-llobregat
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/4/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=BCBL
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-del-baix-llobregat
http://maps.upc.edu/?iU=1053&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/rss.xml
http://www.facebook.com/bibliotecabcbl
https://www.facebook.com/bibliotecallavors/
https://twitter.com/BibliotecaCBL
https://www.youtube.com/channel/UCC6Bc9cH27gyxxmGi_x1rhw
https://www.instagram.com/bibliotecacbl/
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-universitari-manresa
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/11/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=BCUM
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-universitari-manresa
http://maps.upc.edu/?iU=1060&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/BCUM/rss.xml
https://www.facebook.com/bcumbiblioteca
https://twitter.com/BibliotecaBCUM
http://www.youtube.com/BibliotecaBCUM
http://www.pinterest.com/bibliotecabcum/
http://prezi.com/user/BCUM/
http://issuu.com/bcum
http://www.shelfari.com/bcum
http://badiu.epsem.upc.edu/escorxador/
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-enginyeria-industrial-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/7/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=ETSEIB
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-enginyeria-industrial-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-enginyeria-industrial-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-enginyeria-industrial-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-enginyeria-industrial-barcelona
http://maps.upc.edu/?iU=1056&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSEIB/rss.xml
https://www.facebook.com/BibliotecaEtseib
http://twitter.com/BibETSEIB
http://pinterest.com/fhct/
mailto:biblioteca.etseib@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/7/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=ETSEIB


iblioteca Oriol o igas de l scola T cnica Superior d r uitectura 
de arcelona iblioteca TS

/ Dia onal, 649 (Edifici B, Campus ud) 08028 Barcelona 
biblioteca.ET B@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 74 71

eure oraris del mes actual  Directori de personal

iblioteca de l scola d ngin eria arcelona st iblioteca 
C  Eduard aristan , 16 08019 Barcelona 
biblioteca.eebe@upc.edu
Telèfon: +34 93 413 72 50

eure oraris del mes actual  Directori de personal

Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificaci  de
arcelona iblioteca PS
/ Doctor ara n, 44 50 08028 Barcelona 

biblioteca.epseb@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 62 65

eure oraris del mes actual  Directori de personal

Telèfon:+34 93 896 77 12  +34 606 08 89 63

eure oraris del mes actual  Directori de personal

Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova
i la Geltr  iblioteca PS G

ambla Exposici , 37 08800 ilano a i la Geltr  
biblioteca.epse @upc.edu

Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
iblioteca TS

c/ ere erra 1 15 08173 ant Cu at 
biblioteca.etsa @upc.edu
Telèfon: +34 93 401 78 44

eure oraris del mes actual  Directori de personal

iblioteca de la Facultat de atem ti ues i stad stica 
iblioteca F

c/ au Gar allo, 14 08028 Barcelona 
biblioteca.fme@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 70 20

eure oraris del mes actual  Directori de personal

iblioteca de la Facultat de utica de arcelona iblioteca F
la a la de alau, 18 08003 Barcelona 

biblioteca.fnb@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 79 34

eure oraris del mes actual  Directori de personal
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http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-oriol-bohigas-etsab
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/6/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=ETSAB
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-oriol-bohigas-etsab
http://maps.upc.edu/?iU=1055&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAB/rss.xml
http://www.facebook.com/Biblioteca.ETSAB
http://twitter.com/#!/BibliotecaETSAB
http://www.pinterest.com/bibliotecaetsab/
https://www.instagram.com/bibliotecaetsab/
http://issuu.com/bibliotecaetsab
https://www.linkedin.com/in/bibliotecaetsab
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-enginyeria-barcelona-est
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/487/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=EEBE
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-enginyeria-barcelona-est
http://maps.upc.edu/?iU=1507&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/EEBE/rss.xml
https://twitter.com/BiblioEEBE
https://www.youtube.com/user/BEUETIB
https://es.pinterest.com/biblioeebe/
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/10/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=EPSEB
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona
http://maps.upc.edu/?iU=1059&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/EPSEB/rss.xml
https://twitter.com/BibEPSEB
http://pinterest.com/bibupcepseb/
http://www.slideshare.net/factoria.epseb
http://issuu.com/bibliotecaepseb
http://www.diigo.com/user/bibedificacio
https://www.instagram.com/bibliotecaepseb/
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-enginyeria-vilanova-i-geltru
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/12/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=EPSEVG
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-enginyeria-vilanova-i-geltru
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-enginyeria-vilanova-i-geltru
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-enginyeria-vilanova-i-geltru
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-enginyeria-vilanova-i-geltru
http://maps.upc.edu/?iU=1061&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/EPSEVG/rss.xml
https://www.facebook.com/BibliotecaEPSEVG
https://twitter.com/BibUPCVILANOVA
http://www.youtube.com/user/BibUPCVILANOVA/videos
http://pinterest.com/bibupcvilanova/
https://www.instagram.com/bibupcvilanova/
http://www.slideshare.net/BibUPCVILANOVA
http://issuu.com/bibupcvilanova
https://foursquare.com/v/biblioteca-del-campus-de-vilanova-i-la-geltr%C3%BA-upc/4d5b8a72b77a8cfad30bd218
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-arquitectura-del-valles
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/9/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=ETSAV
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-arquitectura-del-valles
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-arquitectura-del-valles
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-arquitectura-del-valles
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-arquitectura-del-valles
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-tecnica-superior-arquitectura-del-valles
http://maps.upc.edu/?iU=1058&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/ETSAV/rss.xml
https://www.facebook.com/BibliotecaETSAV
https://twitter.com/#!/BibliotecaETSAV
http://www.flickr.com/photos/bibetsav/
http://prezi.com/user/bibETSAV/
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-facultat-matematiques-i-estadistica
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/5/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=FME
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-facultat-matematiques-i-estadistica
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-facultat-matematiques-i-estadistica
http://maps.upc.edu/?iU=1054&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/FME/rss.xml
https://www.facebook.com/BibliotecaFME
https://twitter.com/BibliotecaFME
http://issuu.com/biblioteca-fme/stacks
https://del.icio.us/bibliotecafme/Recursos-docents
https://www.instagram.com/bibliotecafme/
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-facultat-nautica-barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/8/mes
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=FNB
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-facultat-nautica-barcelona
http://maps.upc.edu/?iU=1057&lang=ca
http://maps.upc.edu/?iU=1057&lang=ca
http://maps.upc.edu/?iU=1057&lang=ca
http://bibliotecnica.upc.edu/FNB/rss.xml
https://www.facebook.com/bibliotecaFNB
https://twitter.com/BibliotecaFNB
http://issuu.com/bibliotecafnb/stacks
https://del.icio.us/bibliotecafnb
https://www.pinterest.com/bibliotecafnb/
mailto:biblioteca.ETSAB@upc.edu
mailto:biblioteca.epseb@upc.edu
mailto:biblioteca.epsevg@upc.edu
http://bibliotecnica.upc.edu/horaris/12/mes
mailto:biblioteca.etsav@upc.edu


iblioteca del TecnoCampus ataró  aresme TecnoCampus
. Ernest luc , s/n (El en le. Edifici E T) 08302 atar

biblioteca@tecnocampus.cat
Telèfon: +34 93 169 65 01

Iniciativa Digital Politècnica IDP
c/ Jordi Girona, 31 (Edifici TG, Campus Nord) 08034 Barcelona 
info.idp@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 58 25
Directori de personal

Oficina de Documentació i r iu OD
c/ Jordi Girona, 31 (Edifici TG, Campus Nord) 08034 Barcelona 
admin.oda@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 78 39 Fax: +34 93 401 56 65 
Directori de personal

Serveis Generals i Direcció SG
c/ Jordi Girona, 31 (Edifici TG, Campus Nord) 08034 Barcelona 
info.biblioteques@upc.edu
Telèfon: +34 93 401 58 28 Fax: +34 93 401 56 65 
Directori de personal

iblioteca de l scola d ngin eria d Igualada iblioteca I
. la de la assa, 8 08700 ualada   

biblioteca.eei@upc.edu
Telèfon: +34 93 803 53 00

eure oraris del mes actual  Directori de personal

Biblioteques dels centres adscrits

O icines, Serveis Generals i Direcció
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http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-enginyeria-igualada
http://bibliotecnica.upc.edu/EEI/rss.xml
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-tecnocampus-mataro-maresme
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-tecnocampus-mataro-maresme
http://maps.upc.edu/?iS=&iC=10&iL=cat&iU=380
http://www.tecnocampus.cat/
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/iniciativa-digital-politecnica
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/iniciativa-digital-politecnica
http://maps.upc.edu/?iU=170&lang=ca
https://twitter.com/IdpUPC
http://www.upc.edu/idp
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/oficina-documentacio-i-arxiu
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=ODA
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/oficina-documentacio-i-arxiu
http://maps.upc.edu/?iU=170&lang=ca
https://twitter.com/ArxiuUPC
http://www.upc.edu/oda/ca
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/serveis-generals-i-direccio
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=SGB
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/serveis-generals-i-direccio
http://maps.upc.edu/?iU=170&lang=ca
https://www.facebook.com/bibliotequesUPC
https://twitter.com/bibliotecnica
http://m.bibliotecnica.upc.edu/home/index.php
http://m.bibliotecnica.upc.edu/upcommons/index.php
https://renoir.upc.edu/brgf/reserva_sales/m/
http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/cataleg-al-mobil
http://futur.upc.edu/
http://www.facebook.com/bibliotequesUPC
https://twitter.com/bibliotecnica
https://twitter.com/IdpUPC
https://twitter.com/ArxiuUPC
http://bibliotecnica.upc.edu/rss.xml
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-enginyeria-igualada
mailto:biblioteca.eei@upc.edu
mailto:info.idp@upc.edu
http://apps.bibliotecnica.upc.edu/bibliotecnica/directori/index.php?Sigles=IDP

	DADES ESTADÍSTIQUES DE L’SBPA 2016
	intro.pdf
	EIX E: LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
	3.	Accés als recursos digital: eBIB
	4.	Aplicatius de gestió interna 

	DADES ESTADÍSTIQUES DE L’SBPA 2016                                                               




