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MEMÒRIA 2012 
 
En aquesta memòria presentem les principals actuacions i 
les línies de treball que hem desenvolupat en la biblioteca 
durant l’any 2012. 
 
En tot moment hem intentat prestar un servei de qualitat 
orientat tant al suport de la docència com a la investigació, 
tenint en compte les diferents vessants que comporta i 
adequant espais i serveis bibliotecaris a aquest entorn 
canviant. 
 
S’han enllestit noves tasques, com la gestió del DOI (Digital 
Object Number) per a les publicacions dels professors de la 
universitat i hem treballat en millorar la visibilitat dels 
nostres continguts, per exemple amb la nostra incorporació 
a Europeana. 
 
S’han millorat serveis bibliotecaris, com el préstec, amb la 
posada en marxa del sistema de radiofreqüència, RFID, que 
permet agilitzar les transaccions. 
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També hem tractat d’apropar la biblioteca a la societat de 
Castelló, organitzant visites guiades a les nostres 
instal·lacions per a futurs estudiants, facilitant la consulta 
dels fons bibliogràfics i programant exposicions sobre 
diferents temes d’interès. 
 
A continuació detallem les principals dades de la biblioteca 
durant l’any 2012. 
 
 
I -DADES DE LA BIBLIOTECA 2012 
 
Entrades a la biblioteca 993.689 
Adquisició de llibres (paper) 12.361 
Adquisició de revistes 
(paper) 

926 

Revistes electròniques 53.804 
Préstec de llibres, portàtils... 147.707 
Telepréstecs 4.226 
Préstec interbibliotecari 
(SOD) 

3.279 

Índex d’impacte realitzats 40 
Cançons digitalitzades  29.895 
Llibres disponibles catàleg 
biblioteca 

546.124 

Documents digitalitzats 
repositori 

10.332 

Formació d’usuaris 3.374 
 
II – PERSONAL 
 
Durant aquest any hem comptat amb aquest personal 
funcionari: 
 
Miguel Abella Rius com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
Ester Agut Andrés com a responsable d’adquisicions 
bibliogràfiques. 
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José F. Aleixandre Castellano, com a auxiliar de serveis 
bibliogràfics. 
Elvira Aleixandre Baeza com a documentalista del CDE. 
Maite Aixa Navarro com a tècnica especialista de Biblioteca. 
Joan Antoni Andrés Balaguer com a ajudant de biblioteca. 
Francesca Boix Juan com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
Ana Campo Martín com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
María Isabel Carbó Vitores com a ajudanta de biblioteca. 
Tica Mari Casanova Martínez com a auxiliar de serveis 
bibliogràfics. 
David Catalán Balfagó com a administratiu. 
Cristina Cebrián Campos com a auxiliar de serveis 
bibliogràfics. 
Alfredo Cejudo Borrego com a tècnic especialista de 
Biblioteca. 
Olivia Dolz Tena com a administrativa. 
Vicent Falomir Delcampo com a cap de servei de la 
biblioteca. 
Jordi García Gozalvez com a tècnic especialista de 
biblioteca. 
Paloma Garrido Estan com a cap de la unitat de gestió de 
biblioteca. 
Arcadi Gil Carbonell com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
Rosa Gómez Albiñana com a ajudanta de biblioteca. 
Carme Julià Gil com a tècnica especialista de biblioteca. 
Miguel V. Llop Molés com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
Ana Marco Pérez com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
Carmen Martínez Cuadrado com a administrativa. 
Cristina Martínez Saborido com a administrativa. 
María Matilla Paez com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
Gloria Molés Vera com a tècnica especialista de biblioteca. 
Conchi Monteagudo Córdoba com a tècnica especialista de 
biblioteca. 
Manolo Nebot Granell com a tècnic especialista de 
biblioteca. 
Marta Olucha Piñon com a tècnica especialista de biblioteca. 
Lidia Paris Folch com a ajudanta d’arxiu i biblioteques. 
Lidón Paris Folch com a arxivera. 
Rocío Prades Andrés com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
Salvia Queral Gomis com a auxiliar de serveis bibliogràfics. 
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Eva Ramirez Calatayud com a tècnica especialista de 
biblioteca. 
David Ramirez Terrón com a administratiu. 
Mateo Rogla Lengua com a tècnic especialista de biblioteca. 
Emilia Sanchis Alós com a ajudant d’arxius i biblioteques. 
Mª Carmen Sanchis Barceló, com a auxiliar de serveis 
bibliogràfics. 
Núria Serrano Navarro com a auxiliar de serveis 
bibliogràfics. 
Fernando Viciano Pradas com a administratiu. 
 
En el projecte “Fonoteca digital” han continuant treballant, 
com personal autònom, Carmen Marcos i María Planchadell. 
 
Han treballat a més, en tasques de digitalització de material 
bibliogràfic, Paola Rodriguez i Francisco Teruel, amb una 
beca de l’Ajuntament d’Alcublas. 
 
A més hem contat amb estudiants en formació: 2 
estudiants del mòdul  formatiu de Biblioteconomia i 
Documentació de l’IES Ribalta i 3 estudiants de la 
llicenciatura d’Humanitats. 
 
III – COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 
 
Es va reunir la Comissió de la Biblioteca el dia 27 de febrer, 
presidida pel vice-rector d’investigació, Antonio Barba.  
 
En aquesta reunió es va informar als assistents de la 
prestació de serveis bibliotecaris durant 2011, així com les 
diferents activitats que s’han desenvolupat al Centre de 
Documentació Europea, a l’Arxiu de la Universitat, al 
Repositori institucional, auditories de qualitat, exposicions, 
cursos i convenis subscrits. Cal ressaltar l’interés mostrat 
pels assistents respecte al repositori institucional. 
 
En la reunió es va aprovar per unanimitat la distribució del 
pressupost per a llibres.  
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IV - INFRAESTRUCTURES 
 
Instal·lacions i equipament 
 
 
Es va adquirir una nova màquina d’autopréstec, que es va 
posar a disposició dels usuaris en el hall de la biblioteca. 
 
A més de renovar 15 cpus i adquirir diversos macs, s’ha 
completat l’equipament de la unitat de digitalització amb 
l’adquisició de tres tipus d’escàner: escàner EPSON 
GT20000, per a documents A3, escàner sceyeXA3, per a 
documents i fotografies, i escàner zenital ScanMastser2, 
per a llibres de gran format i mapes. 
 

 
 
Cal ressaltar que en el mes de març es va posar en 
funcionament el sistema RFID per realitzar les transaccions 
de préstec i devolució del material bibliogràfic, tant en el 
taulell de préstec, com en les màquines d’autopréstec. 
 
 
 
V – ADQUISICIONS I PROCESS TÈCNIC 
 
Adquisicions bibliogràfiques 
 



! (!

 
L’any 2012 la biblioteca ha incorporat al seu fons un total 
de 12.361 volums, dels quals s’han rebut per compra 
8.314 (67,26%), han arribat per donacions 3.610 (29,20%) 
i per intercanvi amb altres institucions un total de 437 
(3,54%). 
 
LLIBRES I AUDIOVISUAL ANY 2012 
Compra 8.314 
Donacions 3.610 
Intercanvi 437 
Total 12.361 
 
!

!
!
!
!
!

!
 
 

67,26% 

29,20% 

3,54% 

Ingrés volums 

compra 

donació 

intercanvi 

70,32% 

29,68% 

Nacionalitat volums per compra 

nacionals 

internacionals 
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SUBSCRIPCIONS ANY 2012 
Revistes en paper 926 
Revistes electròniques 53.804 
 
 
En quant a procés tècnic, l’any 2012 es varen introduir al 
catàleg: 
 
- 15.696 registres bibliogràfics 
- 35.319 registres d’exemplars 
 
El número total de registres d’exemplars en el catàleg és de 
546.124. 
 
Per facilitar la consulta als usuaris, s’han catalogat totes les 
tesis doctorals, projectes fi de carrera, fi de grau i fi de 
màster, en suport paper i cd-rom, llegides a la universitat. 
 
Per altra banda, hem continuant alimentant la base de 
dades de sumaris DIALNET, col·laborant amb la resta de 
biblioteques universitàries espanyoles. Les dades 
corresponents al treball realitzat en l’UJI són les segu ̈ents: 
 
- Número d’articles de revistes creats per la biblioteca: 

2.493 
- Número d’alertes de revista generades per la biblioteca: 

4.627 
- Número de sessions realitzades pels usuaris: 12.297 
- Número d’accessos: 53.689 
 
Cal destacar, per altra part, que s’han finalitzat els treballs 
d’incorporació del sistema de radiofrequ ̈ència en els llibres i 
material audiovisual de la biblioteca, la qual cosa permet 
millorar la gestió i el control de la col·lecció. 
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VI- SERVEIS   
 
Préstec i Telepréstec   
 
 
DADES DE PRÉSTEC ANY 2012 
Préstecs 119.459 
Renovacions 28.248 
Total 147.707 
 
 
S’ha incorporat una nova màquina d’autoprèstec per 
facilitar el préstec i les devolucions del material bibliogràfic i 
audiovisuals, de manera autònoma i automàtica. 
 
 
DADES DE TELEPRÉSTEC ANY 2012 
Telepréstecs 4.226 
 
 
Préstec Interbibliotecari (PI) – SOD 
 
 
DADES DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI ANY 2012 
Comandes dels nostres usuaris a altres 
centres 

2.319 

Comandes d’altres biblioteques a nosaltres 960 
TOTAL 3.279 
 
Durant aquest any 2012, la Secció d’Obtenció de 
Documents de la Biblioteca ha tramitat un total de 3.279 
comandes de préstec interbibliotecari. 
 
Si fem una anàlisi d’aquestes dades, observem que de les 
3.279 comandes un total de 2.319 corresponen a 
sol·licituds realitzades pels nostres usuaris a altres 
biblioteques (80%) i la resta, 960 comandes (20%) 
corresponen a sol·licituds rebudes des de l’exterior. 
 



! **!

De les 2.319 comandes fetes a altres biblioteques, 1.840, 
un 80% del total han tingut una resposta positiva i la resta 
de comandes no han estat satisfetes per tractar-se de 
documents exclosos de préstec i que formen part de 
col·leccions especials. 
 
Del total d’aquestes comandes, 1.154, un 49,76% es 
refereixen a préstecs de documents originals com ara 
llibres, pel·lícules o tesis doctorals, la resta fan referència a 
documents obtinguts en còpia. 

 

Pel que fa al sistema de tramesa a l’usuari, observem que 
les còpies de documents es deixen al  servidor de GtBib-
SOD per a que siga el propi usuari qui accedeixi-hi.  La 
suma de les dues opcions electròniques, correu electrònic i 
servidor de GtBib fa que el sistema de tramesa electrònic 
siga el més emprat per a fer arribar les còpies de 
documents als nostres usuaris, un 41.33%.  
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Hem de fer constar que més del 80% del material sol·licitat 
aplega a mans de l’usuari abans de 10 dies naturals. 
 
Els nostres principals subministradors de documents són la 
Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra, totes elles dins del Consorci de 
Biblioteques Universitàries Catalanes i amb més  de dos 
centenars de documents servits per cadascuna, i la 
Universidad de Sevilla, la Universitat de València, la 
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de 
Granada, la Universidad de Deusto, les biblioteques del 
CSIC i la Biblioteca Nacional de la resta de l’Estat espanyol.  
 
Pel que fa a l’estranger el consorci alemà de SUBITO 
encapçala el llistat juntament amb altres com la 
Staatsbibliothek zu Berlin, la biblioteca de la Loyola 
University de Chicago, la Zentralbibliothek Zürich, la 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. 
 



! *#!

 
 
Pel que fa a les comandes que hem rebut d’altres 
biblioteques, observem que de les 960 peticions rebudes 
n’hem servit positivament un total de 775 (81%), la resta 
es corresponen amb documents exclosos de préstec o 
pertanyents a col·leccions especials i també a documents 
que en el moment de la petició estaven prestats al nostres 
usuaris. 
 
També hem de comentar que el nombre de comandes de 
préstec d’originals duplica el nombre de documents servits 
com a còpia. 
 



! *$!

 
 
Pel que fa al temps de resposta, hem de dir que el 94.77% 
de les comandes es serveixen abans de 6 dies la qual cosa 
suposa que acomplim amb escreix els acords de préstec 
interbibliotecari del CBUC i també de REBIUN. 
 
El principals sol·licitants de documents de la nostra 
col·lecció són la Universitat de Vic, la Universitat Autònoma 
de Barcelona,  la Universitat de Barcelona, la Universitat de 
Lleida, la Universitat Rovira i Virgili,  totes elles membres 
del CBUC, i altres com la Universitat Abat Oliba, la 
Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pública de 
Navarra o la Universitat d’Alacant,  entre d’altres. 
 



! *%!

 
 
També hem rebut comandes, tant de còpies de documents 
com de préstec d’originals, d’universitats estrangeres com 
la Central university Library M. Eminescu de Romania, la 
Universidad del Norte (Colombia), la Univeritätsbibliothek 
Salzburg, la Université de Rouen o la University Library 
Ghent. 
 
La Secció d’Obtenció de Documents continua implementant 
totes les novetats i millores tècniques que li proporciona el 
sistema del GtBib –SOD i que puguen esdevenir una millora 
en el servei que donem als usuaris de la biblioteca. 
 
Formació i atenció als usuaris 
 
L’any 2012 el personal de la biblioteca va realitzar 111 
sessions de formació que va suposar atendre a 3.374 
usuaris. 
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Com altres anys, també es va impartir formació als 
membres de la comunitat universitària per part de diverses 
editorials de bases de dades. En concret: PsycArticles, ISI 
Web of Knowledge, Ebrary, APA i SpringerMaterials. 
 
Cursos impartits per la biblioteca: 
 
La biblioteca ha organitzat, com en anys anteriors, el curs 
de postgrau “Organización y Gestión de la Información 
Documental” (12ª ed.). Es van matricular 38 estudiants de 
pràcticament totes les comunitats autònomes espanyoles. A 
més, es varen inscriure una estudianta de Luxemburg, una 
de Tetuán (Marroc)i una d’Amèrica Llatina, de Cali 
(Colòmbia) que se li va concedir una beca de les dues 
destinades a estudiants d’Amèrica Llatina, per un import 
equivalent al 50% de l’import total de la matrícula. 
 
Com en antres edicions, aquest curs s’organitza per 
internet, no és presencial. S’estructura en cinc mòduls amb 
les corresponents unitats didàctiques.  El professorat 
d’aquest curs està format per tres professors de la 
Universitat de Barcelona i tres professionals de la Biblioteca 
UJI. 
 
El personal de la biblioteca ha col·laborat com a professorat 
en el mòdul de FPII Biblioteconomia i Documentació de 
l’Institut de Batxillerat Francesc Ribalta. (Castelló, gener-
febrer) 
 
Curs “Arxius de gestió. Procediments pràctics”, impartit per 
Lidón Paris, arxivera UJI i Mª José Cubells, arxivera de les 
Corts Valencianes i organitzat per l’IVAP (València, 24 
setembre- 5 octubre) 
 
Curs “Arxiu i Documentació”, impartit per Lidón París, 
arxivera UJI a la Universitat Politècnica de València 
(València, 15-18 octubre) 
 
Participació de Paloma Garrido en les XVII Jornades de 
Foment de la Investigació de la FCHS. 
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També s’han organitzat diferents tallers sobre el gestor 
bibliogràfic Refworks i sobre l’elaboració de treballs 
d’investigació. 
 
La Biblioteca va organitzar visites guiades en la 8a Trobada 
de Portes Obertes a la Societat, el 5 de maig. 
 
Durant la setmana de l’Accés Obert, es van realitzar una 
sessió de formació sobre Recursos digitals en accés obert, 
25 octubre , i un taller per a PDI “Què pot fer el Repositori 
UJI per tu”, 26 octubre. 
 
En quant als cursos de formació del PAS, dirigits 
principalment a personal de biblioteca, s’han realitzat dos: 
 
- Gestió del repositori institucional: drets d'autor, directrius 
europees i nous continguts : 15 h. (abril-maig, 2012) 
 
- Xarxes socials i eines de la web 2.0: 10 h. (desembre, 
2012) 
 
VII- BIBLIOTECA DIGITAL   
 
Les dades de la biblioteca digital durant 2012 són les 
següents: 
 
RECURSOS ELECTRÒNICS SUBSCRITS 
 

ANY 2012 

Monografies  13.712 
Publicacions seriades 53.804 
Bases de dades 70 
 
La major part dels recursos contractats són accessibles per 
a tota la comunitat universitària, des dels ordinadors del 
campus o mitjançant la connexió VPN, per IP de l’ordinador. 
D’aquesta manera no cal gestionar contrasenyes per 
consultar els recursos. 
 
La llista dels recursos està organitzada a la pàgina web de 
la biblioteca, amb els epígrafs “Llibres electrònics”, 
“Revistes electròniques” i “Bases de dades”. 
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La contractació de la major part de la biblioteca digital es fa 
dins del projecte “Biblioteca Digital” del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya. 
 
En el que fa referència a les consultes, les dades que 
disposem són les següents: 
 
CONSULTES ANY 2012 
Catàleg de la biblioteca  739.673 
Recursos elec. subscrits 822.913 
Documents descarregats 442.830 
 
Cal indicar l’esforç fet per millorar el coneixement i ús  
d’aquests recursos mitjançant la formació d’usuaris, amb 
personal de la biblioteca, i també amb personal extern. 
Destaquem les següents sessions: 
 
Sessió sobre ABI INFORM. Va tenir lloc el 4 d’octubre de 
2012 a la saleta de formació de la Biblioteca.  
 
Sessió sobre SCIVERSE SCOPUS. Es va impartir el 5 
d’octubre a l’aula HAO206AI de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials.  
 
Sessió sobre la base de dades LLBA. Aquest curs es va 
realitzar a la saleta de formació el 21 de novembre  
 
Curs sobre el PSYCARTICLES. Es va realitzar el 12 de juny a 
l’aula de formació de la Biblioteca el dia 12 de juny de 
2012.  
 
Sessió online sobre ISI Web of Knowledge. Mes de juny.  
 
El 9 de juliol es va activar una nova sessió online d’
Ebrary, RefWorks i Proquest, una introducció a les bases de 
dades de l’APA (American Psychological Association)  
 
En quant als recursos propis, en abril es va signar un acord 
amb les biblioteques del Consorci de Biblioteques 
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Universitàries de Catalunya per l’accés als continguts 
d’aquesta plataforma, en streaming sense descarrega. 
 
Les dades corresponents al Repositori UJI s’indiquen en el 
punt X-Repositori, d’aquesta memòria. 
 
VIII- CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EUROPEA   
 
El Centre de Documentació Europea (CDE) posa a la 
disposició de la comunitat universitària i de la societat en 
general el seu fons especialitzat que consisteix en les 
publicacions oficials de les institucions i òrgans de la Unió 
Europea. Ofereix els serveis de cerca documental, consulta 
en sala i obtenció de documents. El CDE forma part de la 
xarxa Europe Direct de la Comissió Europea. 
 
Durant aquest període el CDE de l’UJI ha liderat un projecte 
de Repositori digital denominat Archivo Digital España-
Unión Europea. 
 



! "+!

 
 
 
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/25884 
 
En el Archivo Digital participen 29 universitats espanyoles, 
la Representación de la Comisión Europea en Espanya i 
amb la col·laboració de la Secretaría de Estado para la 
Unión Europea (Ministerio de Asuntos Exteriores). 
 
Archivo Digital España-Unión Europea és una Comunitat en 
el Repositori institucional de la Universitat Jaume I que 
recull documents rellevants, en tots els formats - text, 
imatge, àudio, vídeo - sobre Espanya i la Unió Europea que 
actualment es troben dispersos en els fons bibliogràfics i 
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documentals d'institucions que van treballar i treballen en 
l'àmbit de la Unió Europea.  
 
Respecte al funcionament del CDE durant 2012, destaquem 
les següents qüestions: 
 
• Renovació del certificat ISO que evidencia la conformitat 

del sistema de gestió de la qualitat del CDE amb els 
requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2000.  

 
• S'ha catalogat el 100% del material bibliogràfic que 

rebem , mitjançant conveni, de la Comissió Europea i 
aquest fons es troba en sistema de lliure disposició, en la 
planta segona de la biblioteca, per a ser consultat pels 
usuaris. 

 
• La xarxa de CDE depèn de la Direcció general de 

Comunicació de la Comissió Europea. 
 
• S'han realitzat diverses sessions específiques de formació 

d'usuaris per a les titulacions de Publicitat i Relacions 
públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme, 
sol·licitades per professors, i que s'emmarquen en el 
programa ALFIN. 

 
Les activitats que a continuació ressenyem es van projectar 
i realitzar per la documentalista i responsable del servei. El 
CDE ha participat, per invitació, en les següents reunions i 
seminaris: 
 
• Reunió específica convocada per la Representació de la 

Comissió Europea a Espanya per a la presentació de 
l'Arxiu Digital Espanya-Unió Europea creat pel CDE de la 
Universitat Jaume I, es va impartir formació als 
assistents. Representació de la Comissió Europea, Madrid 
24 d'abril. 

 
• Invitació de la Comissió Europea al Seminari Específic 

“Citizens' right to know” Comissió Europea, Brussel·les 
21 i 22 de maig. 
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IX- ARXIU GENERAL   
 
Els objectius de l’Arxiu General a partir dels quals es van 
dissenyar les actuacions a realitzar durant l’any 2012 foren 
els següents:  
• Desenvolupar la implantació del Sistema de Gestió 

Documental (SGD) a la universitat. 
• Participar en el desenvolupament de l’administració 

electrònica a la universitat. 
• Complir els compromisos adquirits amb la certificació ISO 

9001. 
• Presentar a la Comissió de Valoració Documental de la 

universitat i de la Generalitat Valenciana propostes de 
valoració i selecció de sèries documentals. 

• Digitalitzar documentació essencial. 
• Millorar els serveis als usuaris. 
• Cooperar amb altres arxius universitaris. 
 
Projectes i activitats desenvolupats 
 
• Digitalització de les actes dels òrgans de govern 
 
Com en anys anteriors, s’ha procedit a la transferència, 
procés tècnic, arxiu i digitalització de les actes dels òrgans 
de govern de la universitat: Claustre, Consell de Govern, 
Consell de Direcció, Juntes de Centre i Consells de 
Departaments. 
El procediment de digitalització ha consistit, seguint els 
estàndards internacionals, en l’elaboració de fitxers 
màsters, per garantir la conservació, i la creació de fitxers 
per a la consulta.  Encara que inicialment, l’objectiu era 
digitalitzar actes fins 2007, en el cas d’alguns 
departaments, que conserven les actes en paper 
organitzades per cursos acadèmics, s’han transferit i 
digitalitzat actes de 2006 i 2007.  En el cas de les actes de 
Claustre s’han digitalitzat els anys 2006, 2007 i 2008. Per 
altra part, s’han digitalitzat algunes actes del Consell de 
Direcció i Consell de Govern de 2008 a més de les de 2007. 
En total, s’han digitalitzat 252 actes en format tiff. A partir 
d’aquests fitxers mestres  s’han creat 252 fitxers de 
consulta en pdf. 
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S’observa un increment del número d’actes digitalitzades 
respecte l’any anterior, conseqüència de la creació de nous 
departaments. 
Com a conclusió, el treball realitzat ens permet garantir la 
preservació de les actes dels diferents òrgans de govern 
fins 2007 i 2008, en algun cas, així com facilitar la seva 
consulta per part dels propis òrgans.  
 
• Digitalització de l’obra de Carles Salvador 
 
Com a conseqüència del conveni de col·laboració signat 
amb la Fundació Carles Salvador, de Benassal, s’ha 
continuat amb el projecte de digitalització del fons Carles 
Salvador, en concret la seva correspondència, manuscrits 
preparatoris de les seves obres i alguns manuscrits d’obres 
inèdites, tant de teatre com de poesia, narrativa o 
gramàtica. Aquest material es pot consultar al Repositori 
UJI, dins la col·lecció de Carles Salvador: 
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/23942  
 
• Avaluació i actualització de documents per a l’auditoria 

ISO 
 
Com altres anys, s’han actualitzat els documents necessaris 
per a l’auditoria anual de ISO i s’han avaluat els indicadors 
corresponents, complint les metes establertes per a aquest 
any. S’han establert també les metes per a l’any següent.  
 
• Serveis als usuaris: transferències, préstecs i consultes 
 
En total, s’han gestionat 92 sol·licituds de transferències de 
documentació des de les unitats administratives a l’Arxiu 
General, complint amb els terminis que estableixen els 
documents ISO. Aquesta dada suposa un increment del 
30,5 % respecte a l’any anterior.   
En quant als préstecs i consultes, s’ha continuat gestionant 
les consultes i préstecs de documents en un termini màxim 
de 24 hores, i reclamant periòdicament els documents no 
retornats.  
El nombre anual de consultes (consultes i sol·licituds de 
còpies) ha estat de 458, a més de les  37 sol·licituds de 
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consulta i de còpies digitalitzades dels expedients 
sumaríssims, concretament s’han consultat 557 expedients. 
S’observa un augment de la sol·licitud de còpies 
digitalitzades.  
 
Per altra part, s’han gestionat 113 préstecs de documents 
dels diferents fons documentals. 
 
• Participació en el desenvolupament de l’administració 

electrònica a la Universitat  
 
Al llarg de l’any s’han portat a terme diverses reunions del 
grup de treball encarregat del desenvolupament de 
l’administració electrònica. Per part de l’Arxiu s’ha 
presentat una proposta d’actuacions per a la gestió dels 
expedients electrònics i s’ha definit  la relació de metadades 
necessàries per a la gestió i conservació de documents i 
d’expedients electrònics, seguint la normativa vigent.  
 
• Valoració documental 
 
En la reunió de la Comissió de Valoració Documental, de 7 
de maig de 2012, es va aprovar l’estudi de valoració de tres 
sèries documentals. També vàrem informar de l’aprovació 
per part de la Junta Qualificadora de Documents 
Administratius de la Generalitat Valenciana del calendari de 
conservació de sèries documentals universitàries.  
 
• Desenvolupament de convenis amb altres institucions 
Al llarg de l’any es van portar a terme projectes de 
digitalització que acompanyen a la signatura de convenis 
col·laboració amb altres institucions, com UJI – Servei 
d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de Castelló 
– RACO, que ha permès posar a l’abast dels usuaris en el 
Repositori, tots els números de les revistes Cuadernos i 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, així com 
tota la col·lecció de Monografies de Prehistòria i 
Arqueologia. 
 
• Fons Centre de Recursos para la Didàctica de les 

Matemàtiques (CRDM- Guy Brusseau) 
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A més d’incorporar noves caixes d’arxiu a aquests fons, 
s’ha definit, amb col·laboració amb l’ IMAC el procediment 
de consulta del material i s’han realitzat les primeres 
consultes d’investigadors. S’està treballant també amb 
l’elaboració de una web pròpia per a consultar l’inventari i 
aquells documents digitalitzats. I s’ha continuat amb la 
digitalització d’una selecció d’aquest fons, que es pot 
consultar a: https://sites.google.com/a/uji.es/cdrm/  
 
• Assessorament i tutorització beca d’investigació per a la 

digitalització de l’arxiu municipal d’Alcublas. 
 
Fruït del contracte d’assessorament i assistència tècnica 
signat amb l’Ajuntament d’Alcublas s’ha portat a terme en 
la unitat de digitalització de la Biblioteca, la digitalització i 
catalogació de 61 documents històrics de l’arxiu municipal, 
entre llibres d’actes, de contribució industrial, d’educació 
municipal i sanitat, llibrets de festes, concòrdies i 
memòries. Aquesta documentació es pot consultar a: 
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/29249  
 
 
• Formació d’usuaris 
 
S’ha format en tasques pròpies de l’Arxiu, 2 estudiants en 
pràctiques pertanyents al mòdul formatiu de 
Biblioteconomia i Documentació de l’IES Ribalta i 3 
estudiants de la llicenciatura d’Humanitats. 
 
Dins de les sessions de formació d’usuaris de la Biblioteca, 
s’han realitzat visites guiades sobre el funcionament i 
serveis de l’Arxiu General. 
 
 
• Altres projectes 
 
Amb col·laboració amb el Departament d’Educació, 
concretament a partir del projecte d’investigació “Memòria 
històrica de l’Educació a la província de Castelló”, s’ha 
dissenyat la creació d’un centre de recursos pedagògics, 
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ubicat a la Biblioteca, amb l’objectiu de preservar i al 
mateix temps, difondre, material documental en qualsevol 
suport sobre l’educació en Castelló. 
 
• Cooperació arxivística  
 
Com a membre de la Conferència d’arxivers universitaris 
espanyols, hem participat en 3 grups de treball, els 
resultats dels quals es van presentar en les XVIII Jornades 
de la CAU, que es van celebrar a Cádiz: Grup de Treball de 
documents electrònics; Grup de treball d’arxius personals i 
Grup de Treball del Pla estratègic de la CAU: 
http://cau.crue.org/Quehacemos/jornadas/Cadiz12.html  
 
També s’està treballant conjuntament amb els arxius 
universitaris valencians en la valoració de sèries 
documentals i l’actualització del quadre de classificació. 
 
 
• Docència cursos i participació Congressos 
 
L’arxivera ha impartit cursos externs a la Universitat, on ha 
donat a conèixer el Sistema de Gestió Documental de la 
nostra Universitat: 
 
- sessió d’expert: “Classificació i descripció”, en el Mòdul 

de Biblioteconomia i Documentació, de l’IES Ribalta 
(gener 2012) 

 
- curs de Formació Continua per a funcionaris, organitzat 

per l’IVAP: “Arxius de gestió. Procediments pràctics” ( 28 
h.) (València, 24, 26 i 28 setembre 2012) 

 
- curs de formació de PAS a la Universitat Politècnica de 

València: “Archivo y Documentación” (10 h.) (15,16,17 i 
18 octubre 2012) 
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X- REPOSITORI INSTITUCIONAL   
 
OBJECTIUS 
 
Amb les actuacions realitzades durant aquest curs 
acadèmic, el Repositori UJI s’ha consolidat com a espai 
digital per a la investigació a Castelló i sobre Castelló. 
 
Les línies de treball  del Repositori en 2012 van ser les 
següents: 
 
• Connexió amb els principals recol·lectors: Europeana; 

DRIVER; OpenAire 
• Personalitzar el manakin de cada comunitat i incorporar 

noves funcionalitats 
• Promoure la visibilitat i difusió del Repositori UJI 
• Augmentar la quantitat i varietat de material bibliogràfic i 

documental i crear noves col·leccions 
• Relacionar les diferents eines de la universitat amb el 

Repositori UJI 
 
 
ACTIVITATS 
 
A nivell tècnic, s’han desenvolupats millores en el disseny i 
les funcionalitats del  Repositori UJI, amb software Dspace. 
Cal destacar per als usuaris l’actualització de la pàgina 
d’inici del Repositori, la millora en la cerca avançada, 
l’actualització dels streamings en totes les col·leccions, la 
possibilitat d’enllaçar les obres d’un mateix autor o millores 
per al treball intern com la importació de metadades i 
fitxers des d’altres repositori, com TDX o RACO, plantilles 
d’introducció de dades més específiques, aplicació de les 
directrius DRIVER, OpenAIRE i Europeana o la possibilitat 
d’introduir registres amb accés restringit als fitxers. 
 
D’aquesta forma, el Repositori UJI esdevé un proveïdor de 
dades, oferint major visibilitat de la producció científica, per 
a recol·lectors com Recolecta (Recolector de ciencia abierta, 
de FECYT i REBIUN), RACO (Revistes Catalanes en Accés 
Obert) o MDX (Materials Docents en Xarxa), per a altres 
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recol·lectors europeus, com Europeana (Biblioteca Digital 
Europea),  o Driver (Networking European Scientific 
Repositories), o específics, com REPEC (Research Papers in 
Economics),  o Google Scholar; i, per altra part, com un 
recol·lector de recursos de l’UJI i de Castelló provinents de 
TDX o RACO. 
  
A nivell de continguts, s’han creat noves comunitats i 
col·leccions, en resposta a les demandes dels usuaris i 
s’han reestructurat algunes de les ja existents. A finals de 
2012, comptem amb 8 comunitats: Archivo Digital España-
Unión Europea, Biblioteca Digital de Castelló, UJI: 
Investigació, UJI: Materials docents, UJI: Documents 
institucionals, UJI: Revistes, UJI: Produccions audiovisuals 
de Ciències de la Comunicació, Documentos de Trabajo de 
la Sociedad Española de Historia Agraria. 
 
Rellevant interès té, per la seva novetat, el Archivo Digital 
España – Unión Europea (SEDA), projecte interuniversitari 
coordinat per la documentalista del Centre de 
Documentació Europea UJI en el que participen centres de 
documentació europea (CDE) espanyols  a més de d’altres 
organismes estatals per a recopilar en un sol lloc 
documentació rellevant sobre Espanya i la Unió Europea, 
que es va presentar públicament en desembre. 
 
La Biblioteca Digital de Castelló ha crescut amb la 
digitalització d’obres dels principals autors castellonencs, 
com la bibliografia completa de Vicente Sos Baynat o l’obra 
completa, publicada i inèdita, de Carles Salvador, entre 
altres, a més d’obres del Bisbe Climent (s. XVIII), vídeos de 
l’antiga Noclafilms, o emissions del programa  de ràdio 
Castelloneries, dels anys 1960-1990. S’ha creat una nova 
subcomunitat per als documents històrics de l’arxiu 
municipal d’Alcublas. També cal destacar la introducció de 
tots els números de la revista Quaderns de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló, així com de la col·lecció 
Monografies de Prehistòria i Arqueologia. 
 
Dins de la comunitat investigació, s’ha introduït la 
producció científica del personal docent i investigador de la 
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UJI de 2011, a més de publicacions anteriors i tesis 
doctorals. 
 
S’han incorporat els articles dels últims números de les 
revistes editades per l’UJI, que també s’inclouen a RACO. 
  
Dins els Materials Docents, s’ha reestructurat la col·lecció 
Sapientia i s’han incorporat materials de diferents cursos 
d’estiu. 
 
En resum, a finals de 2012, els ítems incorporats al 
Repositori UJI sumen un total de 10.332 ítems o registres, 
d’acord amb la següent distribució: 
 
 

ARCHIVO DIGITAL ESPAÑA–UNIÓN 
EUROPEA 

Nº 
ítems 

ESPAÑA- UNIÓN EUROPEA (SEDA) 378 
 

ARXIU D’IMATGES DE CASTELLÓ 166 
MAPES I PLANOLS 26 
ARXIU D’IMATGES PALANQUES 910 
ARXIU D’IMATGES CAIXA RURAL 
ONDA 

1083 

ARXIU SONOR RADIO CASTELLON 500 
AUTORS CASTELLONENCS 476 
FONS ENRIC SOLER I GODES 70 
TEMES CASTELLONENCS 70 
REVISTES I COL.LECCIONS 
CASTELLONENQUES 

22 
títols: 
2074 

ARXIU MUNICIPAL ALCUBLAS 61 
FONS AUDIOVISUAL NOCLAFILMS 11 

 
 
DOCUMENTOS DE TRABAJO Nº 

BIBLIOTECA DIGITAL CASTELLO: 
SUBCOMUNITATS I 
COL.LECCIONS 

Nº 
ítems 
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HISTORIA AGRARIA 

ítems 

DT_SEHA 28 
 
 
 
PRODUCCIONS AUDIOVISUALS DE 
CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 

Nº 
ítems 

TOTAL 150 
 
UJI: DOCUMENTS 
INSTITUCIONALS 

Nº 
ítems 

TOTAL 99 
 
UJI: INVESTIGACIÓ Nº 

ítems 
TOTAL 2367 
 
UJI: MATERIALS DOCENTS Nº 

ítems 
TOTAL 210 
 
UJI: REVISTES Nº 

ítems 
TOTAL 12 

títols: 
1623 

 
 
Aquesta xifra mostra el gran increment respecte a l’any 
anterior, en quasi un 50% de recursos introduïts en el 
Repositori i a l’abast dels usuaris. Les comunitats que més 
han vist augmentat el seu contingut són UJI: Investigació i 
la Biblioteca Digital de Castelló. 
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Aquest any, amb col·laboració amb el Servei de 
Publicacions, s’ha començat a assignar un DOI (Digital 
Object Identifier) a totes les publicacions electròniques de 
l’UJI (llibres i articles), i de forma retrospectiva també a les 
de 2012 i 2011. Aquest identificador únic i permanent per a 
les publicacions electròniques permet agilitzar la cerca i 
localització de les publicacions així com la citació i la 
reutilització de continguts, augmentant la visibilitat al 
mateix temps que garanteix l’autoria i publicació dels 
documents.  En total s’han registrat 225 números DOI.  
 
L’ús del Repositori UJI també s’ha vist incrementat, ja que 
ha rebut durant l’any 2012, més de 21.300 visites. 
 
Les activitats de difusió del Repositori han estat variades: 
des de la publicació d’articles en revistes de l’àmbit 
bibliotecari a activitats de formació durant la Open Acces 
Week: el 25 d’octubre es va realitzar una sessió de 
formació sobre Recursos digitals en accés obert, i el 26 
d’octubre, un taller per a PDI “Què pot fer el Repositori UJI 
per tu?” 
 
L’augment del número i varietat de recursos d’informació 
disponibles en accés obert, tant els resultats de la 
producció científica i docent de la Universitat, com recursos 
externs, així com l’aposta per la interoperabilitat i 
l’orientació del repositori com a servei per a l’investigador, 
converteixen el Repositori UJI en un recurs estratègic, ja 
que és de fet el millor aparador de la investigació en la 
Universitat Jaume I.  
 
 
PROJECTES PER A 2013 
 
Es continuarà amb la introducció de nous continguts, 
prioritzant la producció científica de l’UJI, la Biblioteca 
Digital de Castelló amb la digitalització del patrimoni 
documental i bibliogràfic de les nostres comarques, i amb 
nous tipus de continguts, com les  dades de la investigació. 
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Per a promoure la visibilitat i difusió del Repositori es 
treballarà per a incloure els nostres registres en nous 
recol·lectors nacionals i internacionals i s’adaptarà per 
evolucionar com a l’open data. 
 
Amb el mateix objectiu, es promourà l’ús de l’ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID) per a tots els investigadors 
de la Universitat Jaume I. 
 
 
XI- ACTIVITATS   
 
Exposicions i conferències   
 
Exposicions realitzades durant l’any 2012: 
 

- “Dones en la festa: Imatge i funció en la Magdalena”, 
març-maig. 

- “Columbretes: Fons documental de la Universitat 
Jaume I”, juny-setembre. 

- “Ensenyar valencià en temps difícils. Carles Salvador i 
Enric Matallí”, setembre-octubre. 

- “Fons bibliogràfic de la Delegació de Castelló del 
Ministeri d’Agricultura”, novembre-desembre 2012. 

 



! ##!

 
 
El 23 d’abril, dins dels actes del dia del llibre, es varen 
presentar totes les adquisicions que són fruit de les 
peticions que realitzen els usuaris i usuàries. Aquest any es 
varen realitzar 420 peticions i es seleccionaren 290 títols. 
Ian Gibson va estar l’autor convidat en aquesta edició, qui 
va impartir la conferència-col·loqui titulada “Buñuel, Dalí i 
el Romancero Gitano” 
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Qualitat   
 
L’11 de juny de 2012 va tenir lloc l’auditoria interna de 
seguiment del sistema de gestió de la qualitat, certificat 
segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Posteriorment, el 
2 de juliol l’auditoria externa va analitzar tots els processos 
de la biblioteca i a més els serveis que ens donen suport 
(Oficina Tècnica d’Obres i Projectes i Servei de Recursos 
Humans). Com a resultat, s’ha obtingut la renovació del 
certificat de qualitat de la biblioteca. 
 
Convenis i cooperació bibliotecària   
 
Convenis i contractes de col·laboració: 
 

Accés a la fonoteca digital per part del Consorci de 
Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC), abril 
2012. 
 
Conveni de col·laboració entre Servei d’Investigacions 
Prehistòriques i Arqueològiques de la Diputació de 
Castelló, CBUC i UJI per a la digitalització i introducció 
en RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert) de la 
revista Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló, i la col.lecció Monografies de Prehistòria i 
Arqueologia de Castelló, maig 2012. 
 
Convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la Universitat Jaume I para regular el 
suministro de metadatos y previsualizaciones a 
Europeana, juliol 2012. 

 
Convenis de donació bibliogràfica:  
 

Conveni de donació del fons de Purificación Escribano, 
per José Pitart.  
 
Donació del Fons Bibliogràfic de l’ITC- AICE. 

 
En l’àmbit de la cooperació interbibliotecària, el personal de 
la biblioteca participa en diversos grups de treball del CBUC 
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(Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes), de 
REBIUN, de CAU (Conferencia de Archiveros Universitarios) 
i de Centres de Documentació Europea. 
 
Cal destacar en l’àmbit de la cooperació bibliotecària la 
presidència de REBIUN el rector de la nostra universitat, 
Vicent Climent, així com la incorporació en l’executiva del 
director de la biblioteca UJI que coordina la Línea 3 del Pla 
Estratègic de REBIUN 2020. 
 
 
XII- PROJECTES DE LA BIBLIOTECA PER A 2013  
 
Objectius claus: 
 
1. Potenciar el repositori institucional. 
2. Consolidar l’Alfabetització Informacional. 
3. Disseny de una nova pàgina web de la biblioteca amb 

l’aplicació de les tecnologies web 2.0. 
4. Donar suport a la investigació (Índex d’impacte, ajuda a 

publicar en accés obert,propietat intel·lectual i drets 
d’autor...) 

5. Catalogar el fons bibliogràfic de les col·leccions especials 
(fons Soler i Godes, fons antic, material fotogràfic...) 

 
1.- Potenciar el repositori. 
 
El repositori institucional UJI es va crear el 23 d’abril de 
2009. Des d’aquesta data fins ara s’han introduït i 
digitalitzat més de 10.000 documents. El repositori UJI està 
estructurat en 8 col·leccions o comunitats: Arxiu digital 
Espanya-Unió Europea; Biblioteca Digital de Castelló; 
Sociedad Española de História Agraria; UJI: documents 
institucionals; UJI: Investigació; UJI: Materials audiovisuals 
de ciències de la comunicació; UJI: Materials Docents i UJI: 
Revistes. L’any 2012 van tornar a sol·licitar l’ajuda el 
Ministeri i ens han concedit una partida econòmica de prop 
de 34.000 € per incorporar documentació a les col·leccions 
de la Unió Europea i per al patrimoni documental i 
audiovisual de la província de Castelló. A més es podrà 
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introduir al repositori totes les tesis doctorals des del 
començament de la Universitat.  
 
Una altra tasca que es portarà a terme, al llarg de tot 
aquest any, per part del personal de biblioteca, serà la 
incorporació de la producció científica, any 2012, de tots els 
nostres investigadors. 
 
Una altra tasca, dins d’aquest objectiu, i que es prioritària, 
es difondre entre la nostra comunitat universitària tota la 
potencialitat que té el repositori UJI, per la qual cosa es 
presentarà a tots els departaments, com un punt de l’ordre 
del dia, en alguna de les reunions periòdiques que es 
convoquen. 
 
2.- Alfabetització Informacional 
 
És un altre objectiu clau o prioritari que ens marquem per a 
l’any 2013. Pensem que ensenyar a utilitzar i traure profit 
de tots els recursos i bases de dades redundarà en una 
millora de la nostra docència i investigació. La Biblioteca 
UJI des del seu inici ha tingut sempre present la 
importància de la formació i la difusió de les eines 
documentals entre el professorat i estudiants. Són moltes 
les sessions impartides ens els anys anteriors. Sessions o 
tallers a la carta per a una persona o grups. 
 
L’any 2013 anem a difondre més aquest servei entre la 
nostra comunitat universitària i establirem un programa de 
sessions presencials i virtuals per al maneig dels recursos 
documentals. 
 
3.- Disseny de una nova pàgina web de la biblioteca amb 
l’aplicació de les tecnologies web 2.0 
 
Després d’haver realitzat, el passat desembre, el curs de 
formació de xarxes socials i la seva aplicació en una 
biblioteca, hem vist que és urgent i necessari realitzar un 
canvi d’estratègia per comunicar-nos amb els nostres 
usuaris.  
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Les xarxes socials i les noves aplicacions per mòbil són les 
formes actuals relacionar-se. Cal crear una nova pàgina 
web de biblioteca, a ser possible durant aquest primer 
trimestre de l’any, on incorporaríem, entre altres novetats i 
dispositius, el facebook i twitter.  
 
4.- La biblioteca com a suport a l’investigador 
 
La Biblioteca UJI des de sempre s’ha caracteritzat per donar 
suport a les dues branques de la universitat: docència i 
investigació. Mitjançant de les revistes en un principi en 
suport paper i ara en suport electrònic facilitem l’accés al 
coneixement científic.  
 
Avui comptem amb més de 55.000 títols de revistes 
electròniques a text complet. Però volem anar més enllà, 
com ja estan fent altres biblioteques del nostre entorn, 
concretament Politècnica de Catalunya i Autònoma de 
Barcelona, amb projectes com la Iniciativa Digital 
Politècnica que dóna suport personalitzat al professorat i 
investigador per publicar llibres o revistes en accés obert, o 
el treball portat a terme per la biblioteca de l’Autònoma 
amb el suport a l’acreditació i avaluació de la recerca. 
Aquest pàgina web recull els recursos d’avaluació de 
revistes científiques, els links a pàgines oficials per obtenir 
les acreditacions i altres recursos més valorats en 
cadascuna de les àrees de coneixement.  
 
Aquests dos projectes són dos línies que caldria treballar, 
en el cas de l’ajuda a la recerca la biblioteca de l’UJI ,des 
de fa alguns anys, ja està col·laborant amb els professors i 
investigadors en els seus índexs d’impacte, però caldria 
millorar el procediment i difondre-ho més entre la nostra 
comunitat universitària. 
 
5.- La catalogació del fons col·leccions especials. 
 
Les col·leccions especials són fons bibliogràfics i 
documentals específics que disposa la biblioteca de la 
nostra institució. Aquest material es troba separat de la 
resta del fons bibliogràfic, ja que per les seves 
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característiques, fons antic i en algun cas material únic, així 
ho requereixen. Fins ara s’ha catalogat la biblioteca Germà 
Colon,  Arambul, ... Al llarg del 2013 ens proposem 
finalitzar la catalogació del material Soler i Godes, el fons 
antic de Magisteri, la cartoteca històrica i les fotografies i 
postals antigues adquirides aquests últims anys per la 
biblioteca. 
 
 
Vicent Falomir 
Castelló, 9 de gener de 2013 
 
 
 
 


