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Servei de Biblioteca i Documentació 

Missió 

 La missió del Servei de Biblioteca i Documentació és facilitar a la comunitat 
universitària tots els recursos documentals, en qualsevol format, necessaris per 
dur a terme les tasques d'ensenyament, aprenentatge i investigació. Així mateix, 
ofereix i gestiona espais i equipaments per fer-hi les consultes, l'estudi, i el 
manteniment ordenat de les col·leccions bibliogràfiques, i posa a l’abast tota 
mena de serveis de suport.  

Activitat 

 Gestió de la col·lecció 
o La col·lecció documental de la UIB alberga un total d’1.200.987 exemplars, 

que corresponen a 734.010 títols. D'aquests, 526.924 exemplars i 381.030 
títols corresponen a monografies en paper, que estan ubicades en 9.200 
metres lineals de prestatgeries de lliure accés dins les biblioteques i en 15.890 
metres lineals de prestatgeries en dipòsits. 

 Adquisició i catalogació de material bibliogràfic i documental nou 
o S'han adquirit 8.896 monografies en paper, que han estat registrades i 

catalogades. 3.108 provenen de compra i 5.788, de donatius o intercanvis. 
També s'han incorporat 2.298 monografies electròniques. 

o S'ha gestionat la subscripció 844 col·leccions de revistes científiques en format 
paper i l'accés al text complet de 49.294 títols de revistes electròniques. 

 Biblioteca Digital i Repositori Institucional 
o S'ha fet la presentació pública del Repositori Institucional ,que ja ofereix accés 

a la producció científica i acadèmica de la UIB: 691 tesis, 541 articles científics, 
1.700 treballs de fi de màster, 4.198 treballs de fi de grau, 278 materials 
docents i 138 documents institucionals. 

 La Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears compta amb 37.743 
documents, que ofereix en lliure accés i en permet la recol·lecció via OAI, amb 
un volum global de 985.694 pàgines. Durant l’any 2018 es varen incorporar 
4.964 documents nous. 
Quant a l’ús de la BiDIB, durant 2018 ha tingut 5.934.5582 descàrregues de 
documents, mentre que l’any 2017 va tenir-ne 4.081.642. 
També s’han digitalitzat 7 llibres (5.744 pàgines) per adaptar-los a persones 
amb discapacitat. 

 Serveis als estudiants i als investigadors 
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o S’han atès 575 consultes al servei Deman@, 329 de les quals via WhatsApp. 
o S’ha fet 1.789.069 cerques al catàleg i 535.303 visites a la pàgina web de la 

biblioteca. 
o S’han atès 180.390 préstecs domiciliaris i 3.791 préstecs interbibliotecaris. 
o S’han fet 10.509 préstecs d’ordinadors portàtils i gestionat 2.163 reserves de 

cabines d’estudi en grup. 
o  S’han ofert 215 sessions de formació en competències informacionals, a les 

quals han assistit 2.463 usuaris. 
o S’ha ofert un títol propi de postgrau de catalogació en RDA en modalitat en 

línia, així com diversos cursos pel G9, la Universitat de Salamanca i la 
Universitat d’Oviedo. 

 Gestió documental 
o S’han documentat i valorat 25 sèries documentals, i es fa l’esporgada i la 

reordenació i el control de les més voluminoses. 
o Es col·labora en el projecte de transformació digital de la UIB mitjançant 

l’anàlisi de procediments i l’anàlisi documental. 
 Arxiu històric 

o S’ha creat la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears, a la qual s’han 
incorporat els arxius de la RAMIB, el COMIB, l’Ajuntament de Campanet i 
l’Ajuntament de Montuïri. 

o S’ha catalogat, preservat i digitalitzat l’arxiu de targetes postals de Vicent 
Rotger, amb uns 5.000 exemplars que seran oferts en accés obert. 

o S’ha començat la catalogació i digitalització parcial del fons de l’Escola Normal 
de Magisteri. 

 Projectes externs 
o S’han signat diversos convenis de col·laboració per dur a terme projectes 

documentals amb diverses institucions: Fundació Coll Bardolet, Ajuntament de 
Campanet, Ajuntament de Montuïri, Fundació Revista Bellpuig, Ajuntament de 
Sóller, Biblioteca del Monestir de la Real. Així mateix, s’han continuat projectes 
anteriors, entre els quals cal destacar el CABIB (Catàleg Bibliogràfic de les Illes 
Balears). Així mateix s’ha reactivat i posat al dia la col·laboració amb la 
Fundació DIALNET i s’ha participat en els projectes del CBUC del G9 i de 
REBIUN. 

Taules  

 

Indicadors  Any 2018 Any 2019 increment 

%    

1.1. Usuaris propis          17.658          16.614       1.044  6% 

1.2. Estudiants          15.668          14.639       1.029  7% 



www.uib.cat 

 

 

1.3. Docents             1.429             1.413            16  1% 

1.4. Personal 
d’administració i serveis 

               561                562             (1) 0% 

1.5. Usuaris externs 
registrats 

            3.564             3.486            78  2% 

2.1. Plantilla total 
(jornada completa) 

                  62                   64             (2) -3% 

2.1.1. Bibliotecaris                    14                   14            -    0% 

2.1.2. Auxiliars de 
biblioteca  

                  42                   44             (2) -5% 

2.1.3. Alumnes 
col·laboradors 
(equivalent a temps 
complet) 

                    2                     2            -    0% 

2.1.4. Personal 
especialitzat 

                    4                     4            -    0% 

3.1.Nombre de 
biblioteques. 

                  10                   10            -    0% 

3.2.Superfície total (m2 
construïts) 

            5.610             5.610            -    0% 

3.3. Llocs de lectura             1.223             1.210            13  1% 

3.3.1. Llocs individuals             1.117             1.117            -    0% 

3.3.2. Llocs en sales 
col·lectives 

                  70                   70            -    0% 

3.3.3. Llocs en sales per 
treballar en grup 

                  36                   36            -    0% 

3.3.4. Llocs equipats per 
a persones amb 
discapacitat  

                    6                     6            -    0% 

3.4. Prestatgeries (metres 
lineals) 

         25.090          25.090            -    0% 

3.4.1. Prestatgeries de 
lliure accés 

            9.200             9.200            -    0% 

3.4.2. Prestatgeries de 
dipòsits tancats  

         15.890          15.890            -    0% 

4.1. Parc informàtic per a 
ús públic 

               153                144              9  6% 

5.1.1. Títols de 
monografies en paper 

       381.030        368.911      12.119  3% 

5.1.2. Ítems de 
monografies en paper 
informatitzats  

       526.924        518.131       8.793  2% 

5.1.3. Monografies en 
paper ingressades durant 
l'any 

            8.896             7.287       1.609  22% 

5.1.3.1. Per compra             3.108             3.065            43  1% 

5.1.3.2. Per donatiu o 
intercanvi  

            5.788             4.222       1.566  37% 

5.2.1. Títols          18.799          18.393          406  2% 
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d’audiovisuals i material 
no librari 
5.2.2. Ítems 
d’audiovisuals i material 
no librari 

         28.057          27.690          367  1% 

5.3.1. Títols de 
publicacions periòdiques 
en paper 

            5.827             6.365         (538) -8% 

5.3.2. Títols de 
publicacions periòdiques 
en paper vives 

               844             1.341         (497) -37% 

5.4.1. Monografies 
electròniques de 
pagament 

         34.588          32.290       2.298  7% 

5.4.2. Publicacions 
periòdiques electròniques 
de pagament  

         49.294          33.498      15.796  47% 

5.4.3. Bases de dades de 
pagament 

                  47                112           (65) -58% 

5.4.4. Objectes digitals 
als repositoris d’accés 
obert 

         43.324          40.402       2.922  7% 

5.5. Títols informatitzats 
durant l'any 

         17.640          26.785      (9.145) -34% 

5.6. Total de títols 
informatitzats 

       734.010        712.198      21.812  3% 

5.7. Total d’ítems 
informatitzats 

   1.200.987    1.185.995      14.992  1% 

6.1.1. Dies d'obertura 
anual 

               268                268            -    0% 

6.1.2. Hores d'obertura 
setmanal  

                  75                   75            -    0% 

6.2.1. Préstecs a usuaris 
propis i a usuaris externs 
registrats  

       180.390        173.174       7.216  4% 

6.3. Visites a la web de la 
biblioteca 

       535.303        541.428      (6.125) -1% 

6.4. Consultes al catàleg 
de la biblioteca 

   1.789.069    1.759.806      29.263  2% 

6.2. Préstecs domiciliaris        180.390        173.174       7.216  4% 

6.5.1. Cerques a recursos 
electrònics de pagament 

   2.280.401    2.048.474    231.927  11% 

6.5.2. Documents 
descarregats de recursos 
electrònics de pagament 

       405.736        415.428      (9.692) -2% 

7.1.1. Préstecs 
interbibliotecaris 
demanats 

            2.994             3.117         (123) -4% 

7.1.2. Préstecs 
interbibliotecaris servits 

               932                768          164  21% 

9.1. Despesa en recursos    1.469.547    1.396.441      73.106  5% 
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d'informació 

9.4. Cost total del 
personal 

   2.076.123    2.107.373     (31.250) -1% 

Enllaç a la pàgina web 

 <https://biblioteca.uib.cat/> 
 

https://biblioteca.uib.cat/

