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I1. Percentatge d'exemplars de bibliografia recomanada comprats 
anualment a petició del professorat 
 
Indicador per a avaluar si la Biblioteca actualitza periòdicament la bibliografia 
recomanada pel professorat. 
 

Nre. total de còpies de 
BR pagades en 2017 

Nre total de còpies de BR 
demanades en 2017 

Percentatge 

3.002 3.046 98’5% 

 
 

I2. Percentatge d'adquisicions disponibles en el termini establit 
 
Serveix per a analitzar si les noves adquisicions estan disponibles per al personal 
usuari en un termini màxim de 10 dies des de la seua recepció en la Unitat 
d'Adquisicions i Gestió de la Col·lecció, en les Biblioteques de Centre o en la Mediateca. 
 

Biblioteques/Mediateca 

Nre. total de noves 
adquisicions 
(còpies) 
ingressades per 
compra 

Nre. de còpies de 
nova adquisició 
posades a la 
disposició del 
personal usuari en 
un termini màxim 
de 10 dies des de 
la seua recepció en 
la BUA 

Percentatge 
de còpies de 
nova 
adquisició 
posades a la 
disposició del 
personal 
usuari en un 
termini 
màxim de 10 
dies 

Biblioteca de Ciències 953 682 71,6 

Biblioteca de Dret 2.351 1.762 74,9 

Biblioteca d’Económiques 1.016 907 89,3 

Biblioteca d’Educació 1.295 1.138 87,9 

Biblioteca de Filosofia  i Lletres 1.682 1.293 76,9 

Biblioteca de Geografia 419 409 97,6 

Biblioteca Politècnica y C. de la Salut 1.275 1.121 87,9 

Mediateca 372 320 86,0 

TOTAL I2 9.363 7.632 81,5 
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I3. Percentatge de renovacions de recursos electrònics efectuades 
 
El compromís consisteix a garantir la renovació anual del 90% de les subscripcions a 

recursos electrònics. De les 106 subscripcions de recursos electrònics de l'any anterior 

s'han renovat 95. Normalment es cancel·len les subscripcions perquè els recursos 

deixen de publicar-se o s'integren en altres plataformes (és a dir, no obeeixen a una 

reducció de pressupost). 

 
Nre. de subscripcions de 
recursos-e renovades en 

2017 

Nre. de subscripcions de 
recursos-e del cicle 

fiscal anterior (2016) 
Percentatge 

95 106 89,6% 

 
 

I4. Percentatge de noves peticions de recursos electrònics tramitades 
 
El compromís consisteix a garantir la subscripció anual del 90% de les noves peticions 

de recursos electrònics rebudes. 

S'han rebut 10 noves peticions de compra de recursos electrònics de les quals s'han 
tramitat 6 (les 4 peticions restants no es van completar en ser rebutjades en les 
Comissions d'usuaris i usuàries). 
 

Nre. de noves subscripcions 
de recursos-e efectuades en 

2017 

Nre. de noves peticions de 

compra de recursos-e per a 

aqueix cicle fiscal (2017) 

Percentatge 

6 10 60% 

 
 

I5. Percentatge de documents disponibles per a préstec 
 
La BUA garanteix que el 70% dels fons bibliogràfics estiguen disponibles per a préstec. 
Per a calcular aquest indicador es defineixen tots els documents d'accés electrònic com 
prestables (atès que estan accessibles).  
 
 

Nre. total de còpies en 
Symphony 

Nre. de còpies prestables en 
Symphony (que circulen) 

Percentatge 

1.030.448 879.232 85,3% 
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I6. Percentatge de documents rebuts per préstec interbibliotecari en 
un termini inferior a 20 dies 
 
El compromís consisteix a garantir que el 75% de la documentació sol·licitada en 

préstec interbibliotecari es pose a disposició del personal usuari en un termini màxim 

de 20 dies i s'ha complit en un 91,46% dels casos. 

 

Nre. total de 
sol·licituds rebudes 

Nre. de sol·licituds ateses 
en un termini no 

superior a 20 dies 
Percentatge 

4.390 4.015 91,5% 

 
 

I7. Percentatge de documents enviats en el termini establit 
 
Amb aquest indicador es vol garantir que el 75% de la documentació sol·licitada per 
biblioteques externes s'envie en un termini màxim de 7 dies. S'ha superat, ja que s'ha 
complit en un 95,82% dels casos. 
 
 

Nre. total de 
sol·licituds de 

biblioteques externes 
rebudes 

Nre. de sol·licituds de 
biblioteques externes 
ateses en un termini 

inferior o igual a 7 dies 

Percentatge 

2.653 2.542 95,8% 

 
 

I8. Índex de satisfacció amb el Servei (disponibilitat de llocs de 
lectura) 
 
Un dels aspectes que es valoren en l'Enquesta de satisfacció amb el Servei que elabora 
cada dos anys la Unitat Tècnica de Qualitat (UTC) de la UA és en quina mesura la 
Biblioteca Universitària facilita a les seues usuàries i usuaris espais per a l'estudi 
individual o en grup. 
L'enquesta és biennal, de manera que l'última dada arreplegada correspon a 2016. En 
aquesta data la puntuació atorgada a la disponibilitat dels llocs de lectura de la BUA va 
ser d'un 5,5 sobre 7.   
 

I8. Índex de satisfacció amb el Servei (relatiu als horaris d'obertura) 
 
Un altre dels aspectes que es valoren en l'Enquesta de satisfacció amb el Servei que 
elabora cada dos anys la Unitat Tècnica de Qualitat (UTC) de la UA és en quina mesura 
la Biblioteca Universitària facilita a les seues usuàries i usuaris uns horaris adequats a 
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les seues demandes (horaris habituals d'obertura i obertures extraordinàries en 
períodes d'exàmens) 
Com ja hem comentat en el punt anterior, l'enquesta és biennal, de manera que l'última 
dada arreplegada correspon a 2016. En aquesta data els horaris d'obertura van ser 
puntuats amb un 6,2 sobre 7. 
 
 

I8. Índex de satisfacció amb el Servei  
 
En relació amb la satisfacció global del personal usuari amb el Servei de biblioteques, 
l'última puntuació obtinguda en 2016 en l'Enquesta biennal de la UTC va ser de 5,5 
sobre 7, la qual cosa ens situa per sobre del compromís que es fixa a obtenir un valor 
superior al 4 sobre 7.    
 

 

I9. Percentatge de consultes d'informació bibliogràfica complexa 
respostes en el termini establit 
 
Indicador que evidencia si les consultes d'informació bibliogràfica complexa es 
responen en un termini màxim de 5 dies. La cerca bibliogràfica complexa es defineix 
com aquella per a la qual el personal tècnic utilitza recursos especialitzats de la 
biblioteca i va precedida d'una entrevista en la qual s'estableix el tema de la cerca, 
paraules clau, etc., i que comporta l'elaboració d'un informe de resultats. 
 
 

  
Total de 

consultes 
rebudes 

Consultes 
complexes 
resoltes en 

menys de 5 dies 

Percentatge  

Biblioteca de Ciències 10 10 100% 

Biblioteca de Dret 111 111 100% 

Biblioteca d’Econòmiques 37 37 100% 

Biblioteca d’Educació 329 305 92,7% 

Biblioteca de Filosofia i Lletres 85 78 91,8% 

Biblioteca de Geografia 76 76 100% 

Biblioteca Politècnica y C. de la Salut 78 78 100% 

PuntBIU 32 31 96,9% 

Totals 758 726 95,8% 
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I10. Percentatge de titulacions de grau que incorporen els cursos de 
formació CI2* 
 
Aquest indicador reflecteix la impartició de cursos de Competències Informàtiques i 

Informacionals en les diferents titulacions de grau de la UA. L'objectiu és que 

cobrisquen almenys el 70% de les titulacions de grau. Per a l'aplicació d'aquest 

indicador s'utilitzen només les dades del nivell intermedi. 

 
Nre. total de 

graus de la UA 

(curs 2016-17) 

Nre. de graus que participen en 

les CI2 (nivell intermedi) 
Percentatge 

46 35 76% 

 

* En aquest indicador tenim una correcció de la Unitat Tècnica de Qualitat: el nombre 

total de graus de la UA en el curs 2016-2017 van ser 44 per tant l'indicador ens donaria 

79,5%. 

 

 

I11. Nombre de sessions formatives generals i especialitzades 
oferides anualment 
 
Es comptabilitzen les sessions formatives oferides anualment en la pàgina web. El 

compromís consisteix a oferir un mínim de 10 sessions de formació generals i 50 

especialitzades sobre els diferents recursos de la biblioteca universitària. 

 
Biblioteques i 

Punts de 
Formació 

Àrees 
Temàtiques 

Cursos 
Observacions 

Generals Especialitzats 

Ciències  3  

Dret  6  

Econòmiques 

C. Socials  9  

Economia i 
Empresa 

 4  

Educació  2  

Filosofia i 
Lletres 

Llengua i 
Literatura 

 4  

Humanitats  4  

Geografia   6  

Politècnica 
C. de la Salut  5  

Tècniques  3  

Suport a la Investigació  11 

7 suport a la 
investigació 
4 eines 
informàtiques 
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PuntBiu 12 6 

4 recursos-e 
multidisciplinars 
2 gestors de 
referències 
bibliogràfiques 

Vàries  7 Estils bibliogràfics 

TOTALS 12 70 82 

 
 

I12. Percentatge de perfils ORCID creats respecte del total del 
personal investigador de la UA assessorat per la unitat en aquesta 
matèria 
 
La BUA es compromet a crear el perfil ORCID de tot el personal investigador de la UA 

assessorat per la Unitat de Suport a la Recerca en aquesta matèria.  

 
Nre. de PDI assessorat Nre. de perfils ORCID creats Percentatge 

89 89 100% 

 

 

I13. Percentatge de consultes resoltes en el termini establit 
 
La Unitat de Suport a la Investigació es compromet a resoldre el 50% de les consultes 
sobre assessorament en drets d'autor en el termini de 2 dies. 
 

Nre. de consultes sobre drets 
d’autor rebudes 

Nre. de consultes resoltes sobre 
assessorament de drets d’autor 

en el termini de 2 dies 
Percentatge 

22 22 100% 

 
 

I14. Nombre de sol·licituds d'indicis de qualitat resoltes a l'any 
 
El compromís: atendre almenys 50 sol·licituds d'assessorament per a la localització 
d'indicis de qualitat de les publicacions del personal investigador de la UA, per a la 
convocatòria anual CNEAI. En 2017 s'han atès un total de 127 sol·licituds d'aquest 
tipus. 
 
 

I15. Percentatge d'incidències respostes en el termini establit 
 
La BUA es compromet a atendre les incidències rebudes sobre l'accés als seus serveis i 

recursos electrònics en un termini màxim de 2 dies. 
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Nre. d'incidències sobre 
l'accés als serveis i 

recursos-e de la BUA 
rebudes 

Nre. d'incidències sobre l'accés als 
serveis i recursos-e de la BUA 

respostes en el termini de dos dies 
Percentatge 

685 685 100% 

 

I16. Percentatge de recursos electrònics accessibles en el termini 
establit 
 
El compromís consisteix a garantir que els recursos electrònics contractats per la BUA 
estan disponibles per a la comunitat universitària en el termini d'1 mes des que es rep 
la confirmació per part de l'editor. 
 
 

Nombre de recursos-e 
contractats 

Nombre de recursos-e contractats 
accessibles en el termini d'1 mes 

Percentatge 

192.224 192.196 99,9% 

 
 

I17. Percentatge d'articles amb revisió per parells inclosos en RUA 
respecte al total d'articles amb revisió per parells introduïts en 
campus virtual 
 

La Biblioteca Universitària es compromet a introduir anualment en RUA els articles amb 

revisió per parells que el personal investigador de la UA inclou en el seu CV del campus 

virtual. 

La dada aportada correspon a 2016 (ja que ho proporciona la universitat anualment en el 

mes de juny). El percentatge és un 99,6%. 

 

 

I18. Percentatge de revistes i obres col·lectives editades per la UA i 
incloses en Dialnet respecte del total de les mateixes introduïdes en 
RUA 
 

La Biblioteca Universitària es compromet a incloure anualment en Dialnet les revistes i 

obres col·lectives editades per la UA que ingressen en RUA. 

 
Nre. de revistes i obres 

col·lectives editades per la UA 

introduïdes en RUA 

Nre. de revistes i obres 

col·lectives editades per la UA 

bolcades en Dialnet 

Percentatge 

49 49 100% 
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I19. Percentatge de notícies publicades per la Unitat de Gestió de la 
Qualitat i la Comunicació en el termini establit. 
 

 

L'objectiu consisteix a publicar en la pàgina web i/o en les xarxes socials i/o blog les 
notícies generades per la BUA (i rebudes en la Unitat de Gestió de la Qualitat i la 
Comunicació) en el termini d'1 dia des de la data indicada per a la seua difusió. 
 

Nre. de notícies 
rebudes generades 

per la BUA 

Nre. de notícies 
publicades en el termini 

d'1 dia 
Percentatge 

176 176 100% 

 

 

I20. Mitjana d'entrades diàries referides a recursos i/o serveis de la 
BUA. 
 

Es tracta d'un objectiu de la Unitat de Gestió de la Qualitat i la Comunicació per a 
assegurar la difusió dels recursos i/o serveis de la Biblioteca Universitària: publicar en 
la pàgina web i/o en les xarxes socials una mitjana de 2 entrades diàries relacionades 
amb els recursos i/o serveis de la BUA. 
 
L'indicador s'ha calculat per a cada mes i a partir de la dada mensual s'ha calculat la 
mitjana anual.    
 

Mesos E F M A M J J A S O N D  I20 

Resultat 
de 
l’indicador 

4,7 5,60 6,1 5,4 4,9 5,6 5,00 3,3 5,7 7,1 7,9 6,9 5,7 

 

 

 

I21. Índex d'impacte de la BUA en les xarxes socials 
 

Aquest indicador serveix per a mesurar els nivells d'impacte de la BUA en les xarxes 

socials. 

 
Es parteix del valor aportat per l'índex Klout per a Facebook i Twitter, Youtube i 
Instagram. Es tenen en compte els següents elements: 

- En Facebook: "M'agrada", comentaris, nre. de publicacions i amics/amigues. 
- En Twitter: Seguidors/seguidores, re-tweets, esments, membres en les llistes. 
- En Youtube: subscriptors i subscriptores, "m'agrada", comentaris i altres 

interaccions del canal. 
- En Instagram: Seguidors i seguidores, "m'agrada" i publicacions. 
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Es pretén aconseguir un valor objectiu de 60. L'any 2017 s'ha aconseguit un valor de 
57, un valor alt si tenim en compte que tant Youtube com Instagram les hem incorporat 
enguany. 
 
 

I22. Tendència del nivell de fidelització (en Twitter) 
 

Aquest indicador mesura els nivells de fidelització de la BUA en Twitter. 
Al gener de 2017 la BUA tenia 2.454 seguidores i seguidors i al gener de 2018 han 
ascendit a 2.740. 
 

I22. Tendència del nivell de fidelització (en Facebook) 
 

Aquest indicador mesura els nivells de fidelització de la BUA en Facebook. 
Al gener de 2017 la pàgina de la BUA havia rebut 5.059 "m'agrada", que van ascendir a 
5.321 al gener de 2018. 
 

 

I23. Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini 
establit 
 
La Biblioteca Universitària posa a la disposició del personal usuari formularis de 
queixes i suggeriments i es compromet a respondre en un termini màxim de 3 dies. 
 
 

Nre. de queixes i 
suggeriments rebuts 

en 2017 

Nre. de queixes i 
suggeriments respostos en el 

termini de 3 dies 
Percentatge 

114 110 96,5% 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


