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Resum de l'estudi: titulars destacats 

Aquest informe presenta els resultats d’un estudi dels usuaris de les revistes electròniques de compra 

consorciada del CBUC que complementa els obtinguts en estudis previs d’anàlisi de les estadístiques 

d’ús de revistes electròniques. 

L’estudi es va realitzar a través d’una enquesta distribuïda entre els mesos de maig i juny de 2005 als 

prop de 15.000 professors de les universitats que formen part del CBUC, en la qual se’ls preguntava 

per l’ús i la valoració de la col·lecció de revistes electròniques i impreses disponibles a la seva 

institució. Es van rebre un total de 2.682 respostes, que representen una taxa de resposta situada al 

voltant del 18%. 

Els resultats de l’estudi ofereixen informació significativa sobre el grau d’ús, les característiques dels 

usuaris i la valoració de la col·lecció de revistes electròniques: 

• El grau de coneixement de la col·lecció de revistes electròniques entre el professorat és 

molt elevat. 

Malgrat tractar-se d’un producte incorporat de manera relativament recent a les col·leccions de les 

biblioteques universitàries, el 95% dels enquestats afirmen conèixer la col·lecció de revistes 

electròniques que els ofereix la seva institució. Aquest grau de coneixement és molt elevat entre 

totes les categories de professorat –amb un lleuger descens entre els associats– i a totes les 

disciplines, amb percentatges de coneixement sempre superiors al 90%. 

• L’ús de la col·lecció de revistes electròniques és molt elevat i representa el principal suport 

de consulta de les publicacions periòdiques per a més de la meitat dels enquestats. 

Més de la meitat dels enquestats (51,7%) afirma utilitzar exclusivament (9,4%) o principalment 

(42,3%) revistes electròniques. A aquests percentatges caldria afegir un 27,6% d’enquestats que 

fan servir indistintament revistes en tots dos suports. 

• La disciplina i l’edat són dos factors determinants a l’hora d’explicar l’ús dels suports 

imprès i electrònic. 

La disciplina és un factor explicatiu de l’ús dels suports imprès i electrònic i, si bé el grau de 

coneixement de la col·lecció electrònica és elevat entre els enquestats de tots els àmbits temàtics, 

els percentatges d’usuaris que fan servir exclusivament o principalment revistes electròniques és 

significativament més elevat en biomedicina, ciències exactes i naturals, i enginyeria. Així mateix, 

l’acceptació del suport electrònic és superior entre els enquestats més joves que són els principals 

usuaris de revistes digitals. El major percentatge d’usuaris de títols impresos se situa entre els 

enquestats de més edat, malgrat que aquest col·lectiu també concentra un important volum 

d’usuaris de títols electrònics. 
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• La manca de familiaritat amb les revistes electròniques és la principal raó adduïda pels 

enquestats que no les fan servir. 

La principal raó esgrimida pel 20,7% dels enquestats que afirmen fer servir principalment o 

exclusivament revistes impreses és la manca de familiaritat amb els títols en suport electrònic. En 

menor mesura asseguren que les publicacions electròniques són escasses a les seves disciplines i 

que les seves necessitats els porten a consultar números antics no digitalitzats. El costum, la 

preferència per la lectura en paper i els problemes tecnològics –manca de connexió, ordinador 

compartit, etc.– són altres raons mencionades. La manca de familiaritat posa de manifest que les 

biblioteques tenen encara molt camí a recórrer a l’hora d’explicar i difondre els productes que 

ofereixen: s'observa desconeixement per part dels usuaris més que no pas un rebuig o una crítica 

per la manca de recursos apropiats a les seves necessitats. 

• Quasi tres quartes parts dels enquestats estarien disposats a deixar de fer servir la versió 

impresa d’una revista si tinguessin accés a la versió electrònica de la publicació. 

El 71% dels enquestats afirma que deixaria de fer servir la versió impresa d’un títol en cas de tenir 

accés a la versió electrònica, una dada que ve a confirmar la ràpida implantació dels títols 

electrònics entre els enquestats. 

• Una tercera part dels enquestats consulta les revistes electròniques des de casa. 

Malgrat que el principal lloc d’accés a les publicacions electròniques és el despatx, un terç dels 

enquestats afirma consultar-les des de casa. 

• La recerca és la principal motivació a l’hora de fer servir els títols electrònics. 

Més del 95% dels enquestats afirmen fer servir revistes electròniques per a les seves activitats de 

recerca i quasi dos de cada tres per a la docència.

• La col·lecció de revistes electròniques té una valoració lleugerament superior a la col·lecció 

de revistes impreses. 

La valoració de la cobertura de col·lecció de revistes electròniques és lleugerament superior a la 

valoració de la cobertura de la col·lecció de títols impresos (4,6 i 4,4 sobre 7, respectivament). 

Únicament a la UB, a la UAB –les dues institucions més antigues i amb una col·lecció de títols 

impresos més amplia–, i a la UVic la valoració de la cobertura de la col·lecció de revistes impreses 

és superior a la valoració de la cobertura de la col·lecció de títols electrònics. 

• La major part dels usuaris preveu un increment durant els propers anys de l’ús de la 

col·lecció de revistes electròniques  

El 91,1% dels enquestats considerà que el seu ús de les revistes electròniques s’incrementarà 

durant els propers anys, un percentatge que es manté estable a totes les disciplines. Mentrestant, 

únicament un 15,4% considera que augmentarà l’ús que fa dels títols impresos, malgrat que amb 
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diferències significatives en funció de la disciplina: un 25,8% dels enquestats d’humanitats creu 

que consultarà més títols en paper. 

• Una quarta part dels enquestats fa servir el servei de recepció de sumaris per correu 

electrònic  

El 28% dels enquestats està subscrit al servei de recepció de sumaris per correu electrònic de la 

base de dades de sumaris del CBUC, malgrat que existeixen diferències significatives per 

universitats i, en menor mesura, per disciplines. En línies generals, els usuaris estan subscrits a un 

reduït nombre de revistes, de manera que més de la meitat dels enquestats que utilitzen el servei 

reben el sumari d’un màxim de 5 títols. La mitjana de subscripcions per usuari se situa en 7,5 

revistes. 

• Els resultants observats són coincidents amb els d’altres estudis realitzats a d’altres àmbits 

geogràfics 

Malgrat les dificultats que suposa la comparació dels resultats obtinguts amb els d’altres estudis 

previs, i amb la cautela amb que cal prendre aquestes equiparacions, es pot afirmar que les 

conclusions obtingudes són coincidents amb les presentades a altres treballs de característiques 

semblants elaborats a partir d’estudis d’usuaris a través d’enquestes en poblacions universitàries. 

S’ha confirmat la ràpida implantació de l’ús del suport electrònic per a la consulta d’informació 

científica i tècnica –que queda corroborada per l’elevat grau de coneixement de les fonts en aquest 

suport, la preferència pel format digital, l’elevada valoració dels títols electrònics i la previsió d’un 

increment en el seu ús–, l’impuls de la recerca com a principal element que motiva la consulta de 

títols electrònics i les diferències d’ús del suport electrònic en funció de la disciplina i l’edat dels 

usuaris. 
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1 Introducció 

Aquest informe presenta els resultats d’un estudi dels usuaris de les revistes electròniques de compra 

consorciada del CBUC. L’objectiu principal del treball era complementar els resultats obtinguts en 

estudis previs en els quals s’havien analitzat les estadístiques d’ús de les revistes electròniques de 

compra consorciada del CBUC (Urbano et al., 2004a i 2004b). Les dades recollides en aquells treballs 

van permetre recopilar informació global molt interessant sobre l’ús dels paquets de revistes 

contractades pel CBUC, i sobre els títols individuals que integren aquests paquets. No obstant, donat 

que aquells estudis es basaven exclusivament en l’anàlisi quantitatiu de les dades d’accés web 

subministrades pels editors, resultava impossible obtenir informació sobre les característiques dels 

usuaris que generaven aquest ús. Així, per exemple, es podia determinar quins títols tenen un nombre 

elevat de descàrregues d’articles, però s’ignorava si aquestes consultes corresponien a un nucli 

d’investigadors molt actius, o si l’ús s’estenia entre un públic més ampli. Al mateix temps, donat que 

l’estudi se centrava exclusivament en l’anàlisi de l’ús de les revistes electròniques, hi havia una 

mancança de dades sobre l’ús de les revistes impreses, la preferència per un format o un altre, o la 

valoració global que els usuaris feien del conjunt del servei de subscripció a revistes que els ofereix la 

seva Universitat. 

En definitiva, el present estudi pretenia ampliar la informació recollida en estudis previs sobre el grau 

d’ús de la col·lecció de revistes electròniques, amb la finalitat d’ampliar els coneixements disponibles 

sobre un seguit de qüestions: les característiques demogràfiques dels usuaris de revistes electròniques 

–edat, categoria, disciplina, àrea de coneixement–, i la incidència d’aquestes variables sobre l’ús dels 

títols; el grau de coneixement de la col·lecció de títols disponibles electrònicament; les preferències pel 

format electrònic o imprès a l’hora de consultar els títols; les característiques de l’ús –lloc d’accés, 

finalitat de la consulta, etc.–; la satisfacció amb el grau de cobertura de la col·lecció de revistes 

electròniques; les característiques del trànsit de les revistes impreses a les electròniques; o els 

avantatges i inconvenients de les revistes electròniques identificats pels usuaris. 

Els estudis d’usuaris de revistes electròniques són nombrosos a la bibliografia professional dels darrers 

anys. En una recent i exhaustiva revisió bibliogràfica sobre la matèria, Tenopir (2003) analitzava els 

resultats de més de 200 estudis sobre l’ús de recursos electrònics en biblioteques publicats entre 1995 

i 2003. Aquests estudis havien abordat l’anàlisi de diverses qüestions relacionades amb l’ús de les 

revistes electròniques que constitueixen també els eixos sobre els que s’ha desenvolupat el present 

estudi. Les principals qüestions estudiades són la identificació de les variables que incideixen sobre l’ús 

–o el no ús– de les revistes electròniques i les característiques del trànsit del suport paper al format 

electrònic. 

Més recentment, Bar-Ilan i Fink (2005, p. 364-365) han sintetitzat la informació obtinguda fins ara en 

l’ampli ventall de treballs analitzats per Tenopir i altres posteriors. Aquests treballs mostren que l’ús de 

les revistes electròniques s’incrementa amb el temps; que l’edat i/o la posició acadèmica estan 
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inversament relacionades amb l’ús dels mitjans digitals; que l’ús dels títols impresos es redueix 

gradualment a mesura que s’incrementa la utilització dels títols electrònics; que l’increment en l’ús va 

acompanyat d’un ús més freqüent; i que l’ús dels títols electrònics no indica necessàriament una 

preferència dels usuaris per aquest suport. 

Un dels aspectes més analitzats en els estudis d’usuaris duts a terme fins ara és, doncs, el de la 

identificació de les variables que afecten el comportament a l’hora de fer servir recursos electrònics. En 

aquest sentit, sembla clar que no es pot parlar d’un usuari típic o únic dels recursos electrònics, sinó 

que s’estableixen diferències de comportament en funció de diverses variables: la categoria 

professional, la disciplina, l’edat, etc. 

Pel que fa a la disciplina, sembla (Tenopir, 2003, p. 28; Bar-Ilan, Peritz i Wolman, 2003, p. 351) que els 

docents i investigadors de ciències exactes i naturals que, d’altra banda, van ser els primers en adoptar 

les revistes electròniques, són els usuaris més actius de títols en format electrònic. Aquesta 

circumstància pot estar relacionada amb el fet que, segons diversos estudis (Tenopir, 2003, p. 29), la 

implicació en la recerca és el millor predictor de l’ús de recursos electrònics per part del usuaris. Per 

aquesta raó, els estudiants de doctorat són també usuaris habituals dels recursos electrònics. 

Així mateix, s’han trobat diferències en el comportament en funció de l’edat –una qüestió que haurà de 

continuar estudiant-se a mesura que s’incorporen noves generacions de docents i investigadors amb 

un elevat grau de coneixements informàtics–, l’estatus o la categoria professional (Tenopir, 2003, p. 

3031). D’acord amb Bar-Ilan, Peritz i Wolman (2003, p. 351), els usuaris més actius de les revistes 

electròniques es concentren entre els docents i investigadors més joves. El gènere, però, no sembla 

una variable que afecti el comportament i en aquest estudi no ha estat considerada. 

Nombrosos estudis pregunten els usuaris pels avantatges i inconvenients que troben el l’ús de les 

revistes electròniques. En línies generals, quasi tots els estudis troben els mateixos resultats, 

destacant-se aspectes com la velocitat i facilitat d’accés, les possibilitats de cerca, les opcions de còpia 

i impressió, etc. Al mateix temps, les principals crítiques fan referència a l’elevat grau de dependència 

de les tecnologies per a la seva consulta, la manca de cobertura dels números antics o les dificultats de 

la lectura des de la pantalla. 

Un altre aspecte estudiat (King et al, 2003; Boyce et al, 2004) però que no ha estat objecte d’anàlisi en 

aquest treball és com el trànsit del suport paper al digital està afectant els hàbits de consum 

d’informació –quantitat de lectures, fonts d’identificació dels articles, antiguitat dels documents llegits, 

etc. 

Finalment, cal destacar que malgrat que la major part dels estudis s’han desenvolupat dins del àmbit 

anglosaxó existeixen exemples d’estudis realitzats a Finlàndia (Kortelaien, 2004), França (Mahé, 
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Andrys i Chartron, 2000); Israel (Bar-Ilan, Peritz i Wolman, 2003, p. 351; Bar-Ilan i Fink, 2005) o Itàlia 

(Marquardt, 2004). 
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2 Metodologia 

Els mètodes emprats en estudis previs d’usuaris de recursos bibliotecaris de caràcter electrònic són 

molt variats. Tenopir (2003, p. 10-11) identifica estudis realitzats a través de l’aplicació de tècniques 

d’anàlisi transaccional, grups de discussió, observació –en entorns experimentals o naturals– i 

entrevistes i enquestes –en les que es plantegen preguntes sobre preferències, comportaments o 

incidents crítics. 

En el present estudi es va optar per la realització d’una enquesta adreçada al conjunt del professorat 

de les universitats que integren el CBUC. El qüestionari emprat, que es troba a l’annex, s’estructurava 

en tres parts. En primer lloc, incloïa un seguit de preguntes sobre les dades demogràfiques dels 

enquestats: universitat en la qual prestaven els seus serveis, disciplina, àrea de coneixement, edat i 

categoria. Així mateix, s’incloïa una pregunta per esbrinar si l’enquestat coneixia el servei de revistes 

electròniques ofert per la seva universitat i si, per tant, les respostes a la resta de preguntes es feien a 

partir d’un coneixement real del servei. L’objectiu d’aquestes primeres preguntes era recollir dades 

demogràfiques que poguessin ser creuades amb les recopilades posteriorment sobre l’ús i la percepció 

del servei de revistes electròniques amb la finalitat d’establir quines variables afecten l’ús i la valoració 

de les revistes electròniques i impreses. 

La segona part del qüestionari contenia quatre preguntes sobre l’ús que l’enquestat feia de la col·lecció 

de revistes. En primer lloc, s’intentava esbrinar si l’usuari preferia consultar revistes electròniques o 

impreses i, en aquest segon cas, identificar quines eren les raons d’aquest comportament –manca de 

familiarització amb el suport digital, carència de connexió a Internet, indisponibilitat de revistes 

electròniques a la seva disciplina, etc. A continuació, es preguntava l’enquestat per la preferència pel 

format imprès o electrònic, el lloc d’accés a les revistes electròniques i la finalitat del seu ús. Per últim, 

s’incloïa una pregunta sobre la subscripció al servei de sumaris electrònics del CBUC per analitzar la 

possible existència d’una relació entre l’ús d’aquest servei i la consulta de revistes electròniques. 

Finalment, la tercera part del qüestionari, incloïa una pregunta en la qual es demanava la valoració de 

la cobertura de la col·lecció de revistes impreses i electròniques i dues més sobre l’evolució prevista 

durant els pròxims anys de l’ús de títols impresos i electrònics. 

El qüestionari es va distribuir a tot el professorat de les universitats que integren el CBUC. D’acord amb 

les dades d’Idescat (2005), en el cas de les universitats catalanes aquesta població representa més de 

13.800 professors, als quals s’haurien d’afegir més d’un miler de docents de la Universitat Jaume I de 

Castelló, que també van ser considerats en l’estudi1. 

                                                          
1 La Universitat Jaume I de Castelló comptava, el 16 de novembre de 2005, amb 1.022 professors equivalents a 827 professors a 
temps complet. Font: <http://www.uji.es/CA/infoinst/presenta/dades.html> [Consulta: 12/12/05]. 
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Taula 1  Professorat universitari per categories i universitats. Curs 2003/04 (Idescat, 2005). 

 Catedràtics Professors titulars   

 Universitat Escoles 

universitàries 

Universitat Escoles 

universitàries 

Associats Altres Total

UB 579 (13,6%) 56 (1,3%) 1.574 (36,9%) 456 (10,6%) 1.531 (35,9%) 71 (1,7%) 4.267 (100%)

UAB 322 (11,2%) 30 (1,1%) 987 (34,4%) 116 (4,1%) 1.283 (44,8%) 128 (4,4%) 2.866 (100%)

UPC 248 (9,5%) 128 (5,0%) 671 (25,6%) 421 (16,1%) 1.062 (40,7%) 81 (3,1%) 2.611 (100%)

URV 70 (6,5%) 18 (1,7%) 238 (22,1%) 185 (17,2%) 552 (51,2%) 14 (1,3%) 1.077 (100%)

UdG 63 (6,8%) 14 (1,5%) 233 (24,9%) 122 (13,0%) 488 (52,1%) 16 (1,7%) 936 (100%)

UPF 81 (9,7%) 9 (1,1%) 154 (18,4%) 51 (6,1%) 483 (57,8%) 58 (6,9%) 836 (100%)

UdL 69 (9,8%) 28 (4,0%) 163 (23,0%) 152 (21,4%) 291 (41,2%) 4  (0,6%) 707 (100%)

UVic - - - - - - 404 (100%) 

UOC - - - - - - 129 (100%)

Total 1.432 (10,4%) 283 (2,0%) 4.020 (29,1%) 1.503 (10,9%) 5.690 (41,1%) 372 (2,7%) 13.833 (100%)

Cada universitat es va encarregar, entre els mesos de maig i juny de 2005, de la distribució del 

qüestionari entre el seu professorat, de manera que cadascuna d’elles va aplicar el procediment que va 

considerar més adient: distribució postal del qüestionari imprès, distribució electrònica del qüestionari 

de manera que l’enquestat imprimia el qüestionari i el lliurava a la biblioteca, distribució electrònica tant 

del qüestionari com de la resposta, etc. Molt probablement, el procediment emprat ha tingut 

conseqüències sobre la taxa de resposta obtinguda, que no manté una proporció amb la població 

estudiada a totes les universitats. Així, mentre que a la UdG i a la UAB es van obtenir un nombre de 

respostes superior a l’esperat –8 i 5 punts per sobre del que els correspondria si la distribució de les 

respostes fos proporcional a la mida de la població analitzada–, a d’altres institucions, com la UB, 

només es van obtenir el 13% de les respostes, malgrat representar més del 30% de la població.  No 

obstant això, resulta impossible establir conclusions significatives sobre les raons d’aquestes 

discrepàncies ja que ignorem la metodologia emprada per cada institució. 

Es van rebre un total de 2.682 respostes, distribuïdes segons mostra la taula 2 –que recull les dades 

dels 2.659 enquestats que van fer constar la seva categoria– que, d’acord amb les xifres ofertes per 

l’Idescat i les de la Universitat Jaume I, representarien una taxa de resposta que se situa al voltant del 

18,0%. 
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Taula 2  Distribució de les respostes per categories i universitats. 

 Catedràtics Professors titulars   

 Universitat Escoles 

universitàries 

Universitat Escoles 

universitàries 

Associats Altres Total

UB 64 (18%) 2 (0,6%) 167 (47%) 33 (9,3%) 37 (10,4%) 52 (14,7%) 355 (15,4%)

UAB 80 (11,6%) 11 (1,6%) 290 (42,2%) 20 (2,9%) 195 (28,4%) 91 (13,3%) 687 (25,8%)

UPC 38 (10,1%) 38 (10,1%) 100 (26,5%) 74 (19,6%) 70 (18,5%) 58 (15,3%) 378 (14,2%)

URV 16 (5,6%) 7 (2,4%) 91 (31,6%) 52 (18,1%) 82 (28,5%) 40 (13,9%) 288 (10,8%)

UdG 28 (7%) 8 (2%) 109 (27,2%) 36 (9%) 118 (29,4%) 102 (25,4%) 401 (15,0%)

UPF 30 (12%) 5 (2%) 51 (20,4%) 9 (3,6%) 47 (18,8%) 108 (43,2%) 250 (9,4%)

UdL 17 (12,1%) 7 (5%) 29 (20,7%) 34 (24,3%) 33 (23,6%) 20 (14,3%) 140 (5,3%)

UVic 2 (2,6%) - 24 (31,2%) 3 (3,9%) 4 (5,2%) 44 (57,2%) 77 (2,9%)

UOC - - 8 (25,8%) - - 23 (74,2%) 31 (1,2%)

UJI 6 (11,5%) - 24 (46,2%) 2 (3,8%) 8 (15,4%) 12 (23,1%) 52 (2,0%)

Total 281 (10,5%) 78 (3,0%) 893 (33,6%) 263 (9,9%) 594 (22,3%) 550 (20,7%) 2.659 (100%) 

Pel que fa a la distribució per categories docents les respostes es reparteixen de manera proporcional 

a la mida de la població, excepte en el cas dels professors associats –clarament infrarepresentats– que 

només suposen el 22% de les respostes malgrat representar el 41% de la població analitzada. 

D’altra banda, a la categoria d’altres s’han rebut i analitzat respostes d’enquestats enquadrats en 

categories –becaris de recerca, ICREA, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, etc.– no considerades a les 

estadístiques d’Idescat. 
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3 Resultats 

3.1 Característiques demogràfiques dels enquestats 

A les primeres preguntes del qüestionari se sol·licitava els enquestats que indiquessin el camp temàtic 

en el qual estaven especialitzats. Amb aquesta finalitat se’ls demanava tant la seva ubicació dins de 

cinc grans disciplines com l’àrea de coneixement a la qual estaven adscrits. Tal com mostra la taula 3, 

la distribució global dels enquestats entre les cinc disciplines és relativament homogènia, situant-se al 

voltant del 20% en tres casos –biomedicina, ciències exactes, i naturals i enginyeria–, amb una major 

representació de les ciències socials (27%) i una menor presència de les humanitats (13%). No 

obstant, cal destacar que va ser cada enquestat qui es va autoassignar a una disciplina, la qual cosa 

pot tenir alguna incidència sobre la ubicació dels docents de determinats àmbits que a vegades són 

enquadrats dins de les ciències socials i en ocasions entre les humanitats. Així mateix, a la taula es fan 

evidents les diferències disciplinàries entre les diverses universitats en funció de les prioritats docents i 

de recerca de cada institució. 

Taula 3  Distribució dels enquestats per disciplines

 Biomedicina Ciències 

socials 

Ciències 

exactes i 

naturals 

Enginyeria Humanitats Total

UB 110 (32,2%) 88 (25,7%) 93 (27,2%) 3 (0,9%) 48 (14%) 342 (100%)

UAB 210 (30,6%) 197 (28,7%) 133 (19,4%) 52 (7,6%) 94 (13,7%) 686 (100%)

UPC 6 (1,8%) 12 (3,6%) 72 (21,4%) 241 (71,7%) 5 (1,5%) 336 (100%)

URV 85 (31,5%) 72 (26,7%) 37 (13,7%) 42 (15,6%) 34 (12,6%) 270 (100%)

UdG 17 (4,4%) 121 (31%) 111 (28,5%) 86 (22,1%) 55 (14,1%) 390 (100%)

UPF 48 (19,6%) 99 (40,4%) 14 (5,7%) 17 (6,9%) 67 (27,3%) 245 (100%)

UdL 29 (21,3%) 31 (22,8%) 21 (15,4%) 43 (31,6%) 12 (8,8%) 136 (100%)

UVic 17 (23,0%) 29 (39,2%) 7 (9,5%) 3 (4,1%) 18 (24,3%) 74 (100%)

UOC - 27 (87,1%) - 1 (3,2%) 3 (9,7%) 31 (100%)

UJI 16 (30,8%) 18 (34,6%) 8 (15,4%) 4 (7,7%) 6 (11,5%) 52 (100%)

Total 538 (21,0%) 694 (27,0%) 496(19,4%) 492(19,2%) 342(13,3%) 2.562 (100%)

Si analitzem les dades relatives a les àrees de coneixement, estaven representades un total de 174 de 

les 189 reconegudes pel Consejo de Coordinación Universitaria. No s’ofereixen dades detallades de 

l’adscripció dels enquestats a les àrees de coneixement per dues raons: d’una banda, donada l’elevada 

dispersió dels enquestats entre un nombre tan ampli d’àrees, es tracta d’una dada poc significativa 

(només dues àrees superen el 3% d’enquestats, 6 se situen entre el 2% i el 3%, 20 àrees més tenen 

entre l’1% i el 2% d’enquestats i la gran majoria –146 àrees – representen, cadascuna d’elles, menys 

de l’1% d’informants; d’altra banda, sembla que aquest sistema de classificació no està totalment 

assumit pel professorat universitari: el 13,6% dels enquestats no contestava aquesta pregunta i un altre 

13,0% indicava àrees de coneixement no incloses entre les reconegudes pel Consejo de Coordinación 
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Universitaria. En tot cas, l’elevat nombre d’àrees mencionades posa de manifest la diversitat de 

procedències temàtiques dels enquestats i atorguen major credibilitat als resultats obtinguts. 

Pel que fa a l’edat dels enquestats, la major part (67%) se situa en la franja que va dels 31 als 50 anys. 

Taula 4  Distribució dels enquestats per edats

 Menys de 30 

anys 

31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys Més de 60 

anys 

Total

UAB 52 (7,5%) 214 (31,0%) 237 (34,3%) 142 (20,5%) 46 (6,7%) 691 (100%)

UB 23 (6,5%) 85 (23,9%) 127 (35,7%) 95 (26,7%) 26 (7,3%) 356 (100%)

UPC 16 (4,2%) 125 (32,7%) 144 (37,7%) 74 (19,4%) 23 (6%) 382 (100%)

URV 16 (5,6%) 120 (41,8%) 95 (33,1%) 49 (17,1%) 7(2,4%) 287 (100%)

UdG 103 (25,6%) 173 (43%) 79 (19,7%) 37 (9,2%) 10 (2,5%) 402 (100%)

UPF 54 (21,5%) 90 (35,9) 67 (26,7) 34 (13,5) 6 (2,4) 251 (100%)

UdL 10 (7,1%) 45 (31,9%) 67 (47,5%) 17 (12,1%) 2 (1,4%) 141 (100%)

UVic 9 (11,4%) 39 (49,4%) 18 (22,8%) 12 (15,2%) 1 (1,3%) 79 (100%)

UOC 5 (16,1%) 15 (48,4%) 9 (29,0%) 2 (6,5%) - 31 (100%)

UJI 3 (5,8%) 25 (48,1%) 22 (42,3%) 2 (3,8%) - 52 (100%)

Total 291 (10,9%) 931 (34,8%) 865 (32,3%) 464 (17,4%) 121 (4,5%) 2.672 (100%)

Els enquestats mostren un elevat grau de coneixement de la col·lecció de revistes 

electròniques, malgrat que la seva incorporació a les col·leccions universitàries és relativament 

recent, amb prop d’un 95% d’informants que afirmen conèixer el fons de publicacions 

periòdiques en aquest suport. 

Taula 5  Coneixement de la col·lecció de revistes electròniques 

Sí No 

UAB 647 (94,3%) 39 (5,7%) 

UB 345 (97,7%) 8 (2,3%) 

UPC 353 (94,1%) 22 (5,9%) 

URV 274 (95,5%) 13 (4,5%) 

UdG 383 (95,5%) 18 (4,5%) 

UPF 240 (96%) 10 (4,0%) 

UdL 132 (93,6%) 9 (6,4%) 

UVic 75 (94,9%) 4 (5,1%) 

UOC 32 (100%) - 

UJI 51 (98,1%) 1 (1,9%) 

Total 2.532 (94,4%) 124 (4,6%) 
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Figura 1  Coneixement de la col·lecció de revistes electròniques 

Sí; 94,4%

No; 4,6%

Malgrat que el grau de coneixement de la col·lecció és molt elevat entre totes les categories del 

professorat, el col·lectiu amb un menor grau de coneixement és el dels associats, on prop d’un 

10% dels enquestats afirma no conèixer la col·lecció de revistes electròniques. D’altra banda, cal 

destacar que el col·lectiu amb un major coneixement és del professorat lector, format per joves de 

professors doctors amb contracte temporal, al que se li suposa una forta necessitat de publicar i de fer 

recerca per consolidar la seva situació laboral. 

Taula 6  Coneixement de la col·lecció de revistes electròniques per categories 

Sí No 

CU 271 (97,1%) 8 (2,9%) 

CEU 73 (94,8%) 4 (5,2%) 

TU 863 (97,1%) 26 (2,9%) 

TEU 253 (97,3%) 7 (2,7%) 

Ajudant 80 (95,2%) 4 (4,8%) 

Agregat 68 (94,4%) 4 (5,6%) 

Lector 91 (97,8%) 2 (2,2%) 

Col·laborador 47 (95,9%) 2 (4,1%) 

Associat 530 (90,8%) 54 (9,2%) 

Altres 239 (94,8%) 13 (5,2%) 

Total 2.515 (95,3%) 124 (4,7%) 
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Figura 2  Coneixement de la col·lecció de revistes electròniques per categories 
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El grau de coneixement és també molt semblant entre les diferents disciplines, superant-se en 

tots els casos el 90% de coneixement de la col·lecció. 

Taula 7  Coneixement de la col·lecció de revistes electròniques per disciplines 

Sí No 

Biomedicina 513 (95,7%) 23 (4,3%) 

Ciències socials 660 (96,1%) 27 (3,9%) 

Ciències exactes i naturals 489 (98,8%) 6 (1,2%) 

Enginyeria 462 (94,5%) 27 (5,5%) 

Humanitats 310 (92,0%) 27 (8,0%) 

Total 2.434 (95,7%) 110 (4,3%) 

Figura 3  Coneixement de la col·lecció de revistes electròniques per disciplines 
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3.2 Ús de la col·lecció de revistes 

Quant a l’ús dels diferents suports, prop d’un 10% dels enquestats afirma fer servir 

exclusivament revistes electròniques. A més, un 42%, tot i que utilitza revistes electròniques i 

impreses, fa servir principalment revistes electròniques. Malgrat que es tracta de les universitats 

amb un menor nombre de respostes, destaquen els resultats de la UOC –amb un 21,9% d’enquestats 

que només fan servir revistes electròniques i un 43,8% que principalment fa servir títols en aquest 

suport– i, especialment, la UJI amb un 25% d’usuaris que només fan servir revistes electròniques i un 

55% més que principalment fan servir títols en suport digital. Òbviament, per contextualitzar aquestes 

xifres caldria analitzar el percentatge del fons de publicacions seriades en format imprès i electrònic a 

cada institució. A l’extrem contrari, el 33,2% dels enquestats a la UVic fa servir principalment o 

únicament revistes impreses. Els percentatges del que fan servir principalment o únicament títols en 

paper se situa també al voltant del 25% a universitats com la UdL i la UdG.   

Cal remarcar que, malgrat que els enquestats eren interrogats sobre l'ús de la col·lecció de revistes de 

la biblioteca, la presència de revistes impreses en les col·leccions particulars o departamentals, amb 

les quals els usuaris tenen una gran familiaritat i fidelitat, pot haver introduït alguna distorsió en la 

distribució de l'ús de la col·lecció de la biblioteca segons el seu suport, ja que la redacció de la 

pregunta era: "Fa servir revistes electròniques i/o impreses?" Per aquesta raó, podria ser que la 

resposta "Exclusivament electròniques" estigui per sota del percentatge real. 

Taula 8  Ús de revistes electròniques i/o impreses 

 Exclusivament

electròniques 

Electròniques 

i impreses, 

però 

principalment 

electròniques

Tant 

electròniques 

com 

impreses 

Electròniques 

i impreses, 

però 

principalment 

impreses 

Mai no faig 

servir 

revistes 

electròniques

Total

UAB 57 (8,3%) 289 (42,0%) 204 (29,7%) 110 (16,0%) 28 (4,1%) 688 (100%)

UB 23 (6,5%) 178 (50,0%) 99 (27,8%) 47 (13,2%) 9 (2,5) 356 (100%)

UPC 40 (10,5%) 165 (43,3%) 87 (22,8%) 59 (15,5%) 30 (7,9%) 381 (100%)

URV 29 (10,1%) 123 (42,6%) 70 (24,2%) 57 (19,7%) 10 (3,5%) 289 (100%)

UdG 40 (9,9%) 148 (36,7%) 114 (28,3%) 75 (18,6%) 26 (6,5%) 403 (100%)

UPF 31 (12,3%) 117 (46,4%) 73 (29,0%) 23 (9,1%) 8 (3,2%) 252 (100%)

UdL 10 (7,1%) 47 (33,3%) 44 (31,2%) 29 (20,6%) 11 (7,8%) 141 (100%)

UVic 2 (2,5%) 20 (25,3%) 30 (38,0%) 20 (25,3%) 7 (8,9%) 79 (100%) 

UOC 7 (21,9%) 14 (43,8%) 11 (34,4%) - - 32 (100%)

UJI 13 (25,0%) 29 (55,8%) 7 (13,5%) 2 (3,8%) 1 (1,9%) 52 (100%)

Total 252 (9,4%) 1.130 (42,3%) 739 (27,6%) 422 (15,8%) 130 (4,9%) 2.673 (100%)
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Taula 9  Ús de revistes electròniques i/o impreses (resultats agrupats) 

 Exclusivament o 

principalment 

electròniques 

Tant electròniques com 

impreses 

Principalment o 

exclusivament 

impreses 

Total 

UAB 346 (50,3 %) 204 (29,7%) 138 (20,1%) 688 (100%) 

UB 201 (56,5%) 99 (27,8%) 56 (15,7%) 356 (100%) 

UPC 205 (53,8%) 87 (22,8%) 89 (23,4%) 381 (100%) 

URV 152 (52,7%) 70 (24,2%) 67 (23,2%) 289 (100%) 

UdG 188 (46,6%) 114 (28,3%) 101 (25,1%) 403 (100%) 

UPF 148 (58,7%) 73 (29,0%) 31 (12,3%) 252 (100%) 

UdL 57 (40,4%) 44 (31,2%) 40 (28,4%) 141 (100%) 

UVic 22 (27,8%) 30 (38,0%) 27 (34,2%) 79 (100%) 

UOC 21 (65,7%) 11 (34,4%) - 32 (100%) 

UJI 42 (80,8%) 7 (13,5%) 3 (5,7%) 52 (100%) 

Total 1.382 (51,7%) 739 (27,6%) 552 (20,7%) 2.673 (100%) 

Figura 4  Percentatge d’usuaris que fan servir exclusivament o principalment revistes 

electròniques per universitats 
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Existeixen diferències significatives pel que fa a l’ús dels suports electrònic i imprès en funció 

de la disciplina de l’enquestat. Així, mentre que a biomedicina, ciències exactes i naturals, i 

enginyeria el percentatge d’usuaris que fa servir exclusivament o principalment revistes electròniques 

és molt elevat –70,3%, 63,6% i 63,5%, respectivament– a ciències socials aquest percentatge baixa 

fins al 40,6% i a humanitats al 19,8%. 
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Taula 10  Ús de revistes electròniques i/o impreses per disciplines 

Exclusivament 

electròniques 

Electròniques 

i impreses, 

però 

principalment 

electròniques 

Tant 

electròniques 

com 

impreses 

Electròniques 

i impreses, 

però 

principalment 

impreses 

Mai no faig 

servir 

revistes 

electròniques 

Biomedicina 79 (14,7%) 299 (55,6%) 116 (21,6%) 34 (6,3%) 10 (1,9%) 

Ciències socials 41 (5,9%) 241 (34,7%) 218 (31,4%) 159 (22,9%) 35 (5,0%) 

Ciències exactes i 

naturals 

55 (11,1%) 260 (52,5%) 140 (28,3%) 29 (5,9%) 11 (2,2%) 

Enginyeria 64 (13,1%) 247 (50,4%) 108 (22,0%) 50 (10,2%) 21 (4,3%) 

Humanitats 8 (2,3%) 60 (17,5%) 129 (37,7%) 111 (32,5%) 34 (9,9%) 

Total 247 (9,7%) 1.107 (43,3%) 711 (27,8%) 383 (15,0%) 111 (4,3%) 

Figura 5  Percentatge d’usuaris que fan servir exclusivament o principalment revistes 

electròniques per disciplines 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Biomedicina Ciències socials Ciències
exactes i
naturals

Enginyeria Humanitats Total

Aquests resultats són coincidents amb els obtinguts a d’altres estudis. Així, Bar-Ilan, Peritz i Wolman 

(2003, p. 351), en un estudi d’usuaris pertanyents a vuit universitats consorciades d’Israel van trobar 

que malgrat que el 60,2% dels enquestats feien servir les revistes electròniques de manera freqüent 

(often o sometimes), el repartiment no era estable per disciplines. Mentre que l’ús freqüent arribava al 

74,8% en ciències –matemàtiques, física, química, etc.–, es reduïa progressivament al 73,6% en 

ciències de la vida, medicina i agricultura, 65,3% en enginyeria –informàtica, enginyeria i arquitectura–, 

54,2% en ciències socials, treball social, dret i educació, i 29,6% en humanitats. De la mateixa manera, 

Mahé, Andrys i Chartron (2000, p. 297) van trobar que la disciplina era, juntament amb l’entorn social i 

material i els equipaments disponibles, un dels factors crucials a l’hora d’explicar l’ús dels títols 

electrònics. 

D’altra banda, l’edat és també un factor explicatiu de l’ús dels diferents suports. L’acceptació 

del suport electrònic és sensiblement superior entre els enquestats més joves. El major 
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percentatge d’usuaris de títols impresos se situa entre els enquestats de més edat, malgrat que aquest 

col·lectiu també concentra un important volum d’usuaris de títols electrònics. 

Taula 11  Ús de revistes electròniques i/o impreses per edats

Exclusivament 

electròniques 

Electròniques 

i impreses, 

però 

principalment 

electròniques 

Tant 

electròniques 

com 

impreses 

Electròniques 

i impreses, 

però 

principalment 

impreses 

Mai no faig 

servir 

revistes 

electròniques 

Menys de 30 anys 44 (15,2%) 126 (43,4%) 72 (24,8%) 35 (12,1%) 13 (4,5%) 

31-40 anys 104 (11,2%) 435 (46,8%) 239 (25,7%) 115 (12,4%) 37 (4,0%) 

41-50 anys 74 (8,6%) 386 (44,6%) 245 (28,3%) 135 (15,6%) 25 (2,9%) 

51-60 anys 27 (5,8%) 145 (31,4%) 146 (31,6%) 104 (22,5%) 40 (8,7%) 

Més de 60 anys 2 (1,7%) 36 (30,0%) 35 (29,2%) 33 (27,5%) 14 (11,7%) 

Total 251 (9,4%) 1.128 (42,3%) 737 (27,6%) 422 (15,8%) 129 (4,8%) 

Taula 12  Ús de revistes electròniques i/o impreses per edats (resultats agrupats) 

 Exclusivament o 

principalment electròniques 

Tant electròniques com 

impreses 

Principalment o 

exclusivament impreses 

Menys de 30 anys 170  (58,6%) 72 (24,8%) 48 (16,6%)

31-40 anys 539 (58%) 239 (25,7%) 152 (16,4%) 

41-50 anys 460 (53,2%) 245 (28,3%) 160 (18,5%) 

51-60 anys 172 (37,2%) 146 (31,6%) 144 (31,2%) 

Més de 60 anys 38 (31,7%) 35 (29,2%) 47 (39,2%) 

Total 1.379 (51,7%) 737 (27,6%) 551 (20,6%) 

Figura 6  Ús de revistes electròniques i/o impreses per edats 
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Aquests resultats tornen a coincidir amb els presentats per Bar-Ilan, Peritz i Wolman (2003, p. 352), 

segons els quals els usuaris en la trentena són més actius en la consulta de les revistes electròniques 

(75,4% d’usuaris al seu estudi) que els que estan en la quarantena (68%) o tenen més de 60 anys 
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(48%). No obstant, una enquesta recent entre els docents i investigadors de medicina de la University 

of Tennessee (Bush, King i Tenopir, 2004) mostrava que l’edat no era un factor influent en el fet que els 

enquestats llegissin més articles en paper o en format electrònic. En tot cas, aquests resultats tampoc 

eren coincidents amb els obtinguts per aquests mateixos investigadors (Tenopir et al., 2005) entre 

científics d’una altra disciplina (astronomia). 

A aquells enquestats que afirmaven fer servir principalment o únicament revistes impreses, 

se’ls va preguntar per les raons d’aquesta preferència. La principal raó esgrimida per més de la 

meitat dels 536 enquestats que havien assenyalat alguna d’aquestes dues opcions era la manca 

de familiaritat amb les revistes electròniques. En menor mesura, un 13,8% afirmava que no 

existeixen revistes electròniques a la seva disciplina i un residual 2% assegurava no disposar de 

connexió a Internet. 

Taula 13  Raons dels que fan servir principalment o exclusivament revistes impreses  

 No estic 

familiaritzat amb 

les revistes 

electròniques 

No disposo 

de connexió a 

Internet 

No hi ha revistes 

electròniques a la 

meva disciplina 

Altres raons Total

UAB 74 (55,2%) 2 (1,5%) 19 (14,2%) 39 (29,1%) 134 (100%)

UB 23 (41,8%) 1 (1,8%) 10 (18,2%) 21 (38,2) 55 (100%)

UPC 61 (70,1%) 1 (1,1%) 14 (16,1%) 11 (12,6%) 87 (100%)

URV 44 (65,7%) 2 (3,0%) 9 (13,4%) 12 (17,9%) 67 (100%)

UdG 62 (63,9%) 3 (3,1%) 10 (10,3%) 22 (22,7%) 97 (100%)

UPF 11 (39,3%) - 4 (14,3%) 13 (46,4%) 28 (100%)

UdL 17 (44,7%) 1 (2,6%) 7 (18,4%) 13 (34,2%) 38 (100%)

UVic 16 (59,3%) - 1 (3,7%) 10 (37,0%) 27 (100%)

UOC - - - - - 

UJI 2 (55,7%) - - 1 (33,3%) 3 (100%)

Total 310 (57,8%) 10 (1,9%) 74 (13,8%) 142 (26,5%) 536 (100%)

Figura 7  Raons dels que fan servir principalment o únicament revistes impreses 
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Més d’un 26% dels enquestats que van contestar aquesta pregunta, oferia raons alternatives per 

justificar la seva preferència, malgrat que, en realitat, una bona part indicava que el nombre de títols a 

la seva disciplina, sense ser nul com semblava indicar una altra de les opcions, era escàs. Al mateix 

temps, sembla que existeix una associació entre la qualitat dels títols i el suport en el qual es 

publiquen, associant-se els millors títols al format imprès que és el preferit per a la consulta. Alguns 

usuaris justifiquen la seva preferència pel format imprès a partir de la necessitat de consultar números 

antics que només es troben disponibles en paper2. Així mateix, alguns enquestats feien referència als 

costums per justificar aquesta preferència i d’altres a la preferència per la lectura en paper. Finalment, 

alguns enquestats justifiquen el seu comportament per les deficiències d’accés a les tecnologies. 

S’observa, que moltes de les respostes ofertes pels enquestats venen a coincidir amb les obtingudes 

en estudis en els quals es demanava els usuaris la identificació dels principals desavantatges 

identificats en l’ús de publicacions electròniques.

Quan es preguntava als enquestats si estarien disposats a deixar de fer servir la versió impresa 

d’un títol en cas de disposar de la versió electrònica, els percentatges d’acceptació eren 

superiors al 75% en quasi totes les universitats. Destaca el fet que els percentatges més alts 

corresponen a la UOC i a la UJI on, com hem vist a les taules 8 i 9, es concentren les majors 

proporcions d’usuaris de títols electrònics. La universitat amb un percentatge d’acceptació més baix és 

la UVic que també era aquella on, proporcionalment, existia un menor nombre d’usuaris de títols 

electrònics. 

Taula 14  Deixarien de fer servir la versió impresa d’una revista si tinguessin disponible la 

versió electrònica 

Sí No 

UAB 521 (78,1%) 146 (21,9%) 

UB 272 (78,6%) 74 (21,4%) 

UPC 259 (71,7%) 102 (28,3%) 

URV 221 (78,9%) 259 (21,1%) 

UdG 294 (75,4%) 96 (24,6%) 

UPF 194 (77%) 58 (23%) 

UdL 102 (75,6%) 33 (24,4%) 

UVic 45 (59,2%) 31 (40,8%) 

UOC 26 (83,9%) 5 (16,1%) 

UJI 42 (91,3%) 4 (8,7%) 

Total 1.976 (71%) 808 (29%) 

                                                          
2 Cal fer notar que en el moment de distribució de l’enquesta no totes les universitast tenien el mateix nivell d’accés a una gran 
col·lecció de títols amb fons retrospectiu com és JSTOR, i els que l’havien tingut durant més temps abans de l’aplicació de 
l’enquesta havien experimentat dificultats per visualitzar davant els investigadors d’humanitats el volum i el potencial del 
producte.
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Figura 8  Deixarien de fer servir la versió impresa d’una revista si tinguessin disponible la versió 

electrònica 

Sí; 71%

No; 29%

El percentatge dels que estarien disposats a deixar de fer servir la versió d’impresa d’un títol en cas de 

tenir accés al suport electrònic és clarament inferior en humanitats –on un de cada tres enquestats no 

és partidari del canvi– i, en menor mesura, en ciències socials.  

Taula 15  Deixarien de fer servir la versió impresa d’una revista si tinguessin disponible la 

versió electrònica per disciplines

Sí No 

Biomedicina 441 (84,6%) 80 (15,4%) 

Ciències socials 496 (73,8%) 176 (26,2%) 

Ciències exactes i naturals 388 (80,7%) 93 (19,3%) 

Enginyeria 366 (78,0%) 103 (22,0%) 

Humanitats 222 (66,9%) 110 (33,1%) 

Total 1.913 (77,3%) 562 (22,7%) 

Figura 9  Deixarien de fer servir la versió impresa d’una revista si tinguessin disponible la versió 

electrònica per disciplines
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En una línia semblant, Bar-Ilan, Peritz i Wolman (2003, p. 355) van trobar que el 48,9% dels enquestats 

preferien la versió electrònica dels títols front al 28,2% que preferien la impresa i el 22,9% que no 

expressaven preferències per cap dels dos formats. No obstant, mentre que en ciències de la vida el 

64,6% preferia la versió electrònica, en humanitats el 56,5% preferia la versió impresa. 

Tot i que en aquest estudi es plantejava als usuaris la preferència per un dels suports de manera 

excloent, és probable que existeixi una relació recíproca entre l’ús d’ambdós suports. Siebenberg, 

Galbraith i Brady (2004) van realitzar un estudi sobre el trànsit en l’ús de les revistes impreses a les 

electròniques en tres disciplines: química, enginyeria mecànica i de materials i física. Amb aquesta 

finalitat van comparar l’ús de les versions impreses i electròniques de 277 títols en els anys 1998 –

quan  només es disposava de la versió impresa– i 2001 –quan es disposava tant de la versió impresa 

com electrònica d’aquests mateixos títols i de l’accés a molts altres títols en versió electrònica. Els 

resultats mostraven que, entre 1998 i 2001, l’ús dels títols que només estaven en versió impresa es va 

incrementar; en línies generals també es va incrementar l’ús de les versions impreses de les revistes 

que també estaven en format electrònic. Les versions impreses acumulaven, aproximadament, en 

aquests tres disciplines més del 25% del total del consum –en el cas de títols amb accés a la versió 

impresa i electrònica. 

Pel que fa al lloc d’accés a les revistes electròniques, la gran majoria dels enquestats assenyala 

que les consulta des del seu despatx, malgrat que un de cada tres usuaris també les consulta 

des de casa. El percentatge dels que accedeixen als continguts des de la biblioteca és residual i se 

situa en percentatges inferiors al 10%. Únicament a la UVic hi ha xifres significatives d’accés des de 

casa i des de la biblioteca superiors a la resta de universitats. El relativament escàs nombre 

d’enquestats que han fet servir l’opció “altres” era per a referir-se a aules d’informàtica i, en menor 

mesura, al lloc de treball. Algun enquestat menciona, fins i tot, els cibercafès. Donat que cada 

enquestat podia assenyalar tantes opcions com consideres necessàries, el sumatori de percentatges 

és superior al 100%. 

Taula 16  Lloc d’accés a les revistes electròniques 

Des del meu 

despatx 

Des de la biblioteca Des de casa Altres 

UAB 628 (94,4%) 53 (8%) 238 (35,9%) 18 (2,9%) 

UB 335 (95,2%) 26 (7,3%) 125 (35,5%) 4 (1,2%) 

UPC 336 (94,4%) 20 (5,6%) 107 (30,1%) 6 (1,8%) 

URV 261 (92,6%) 18 (6,5%) 85 (30,2%) 7 (2,5%) 

UdG 378 (96,9%) 31 (7,9%) 95 (24,4%) 7 (1,8%)

UPF 239 (96%) 11 (4,4%) 107 (43%) 7 (2,8%) 

UdL 119 (91,6%) 9 (7%) 41 (31,6%) 11 (8,5%) 

UVic 69 (92%) 15 (20,1%) 36 (48%) 2 (2,6%) 

UOC 31 (96,8%) 2 (6,2) 9 (28,1%) - 

UJI 49 (96,2%) 1 (2,0%) 20 (39,3%) 3 (5,9%) 

Total 2.445 (94,7%) 186 (7,2%) 863 (33,4%) 65 (2,5%) 
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Figura 10  Lloc d’accés a les revistes electròniques 
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Pel que fa a la finalitat de la consulta de revistes electròniques, destaca la recerca (95,8% dels 

enquestats) i en menor mesura la docència (60,7%). Novament, el sumatori de percentatges és 

superior al 100% ja que els enquestats podien assenyalar vàries opcions. 

Taula 17  Finalitat de l’ús de les revistes electròniques 

 Docència Recerca Altres 

UAB 407 (61,2%) 644 (96,8%) 56 (8,5%) 

UB 260 (74,4%) 344 (98,5%) 23 (6,6%) 

UPC 169 (47,9%) 330 (93,5%) 12 (3,4%) 

URV 197 (70,6%) 260 (93,2%) 24 (8,6%) 

UdG 183 (47,3%) 372 (96,2%) 25 (6,5%) 

UPF 153 (61,7%) 242 (97,6%) 11 (4,4%) 

UdL 84 (64,7%) 124 (95,5%) 4 (3,1%) 

UVic 61 (81,2%) 62 (82,6) 8 (10,6%) 

UOC 20 (62,5%) 32 (100%) - 

UJI 26 (51,0%) 51(100%) 1 (2,0%) 

Total 1.560 (60,7%) 2.461 (95,8%) 164 (6,4%) 
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Figura 11  Finalitat de l’ús de les revistes electròniques 
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Entre els enquestats que fan servir les revistes electròniques amb altres finalitats, hi havia diverses 

persones que feien referència a l’elaboració de la tesi doctoral (que es podria emmarcar, doncs, dins 

de l’opció recerca) i el mantenir-se al dia sobre allò que es va publicant (que es podria enquadrar, 

doncs, tant dins de la docència com de la recerca). Finalment, alguns usuaris fan servir les revistes 

científiques per a la feina i, especialment, com a font d’informació de caràcter general. 

La distribució que presenten les respostes a aquesta pregunta no difereix significativament de 

l’obtinguda a estudis com els de Tenopir i King (2000, p. 169), segons els quals la majoria (75%) de les 

lectures de revistes són per a les activitats de recerca i, en menor mesura (41%), per a la docència. 

En un recent estudi entre els usuaris d’OhioLINK (Connell, Rogers i Diedrichs, 2005) en què s’oferia un 

ventall més ampli de respostes, les principals opcions entre els docents i investigadors –l’enquesta 

anava adreçada al conjunt de la població, incloent-hi, doncs, estudiants– eren també les relacionades 

amb la recerca (realització de tesis doctorals i de màster, preparació de sol·licituds de projectes, etc.) 

mentre que la preparació de materials docents era citada de manera infreqüent. A l’estudi de Bar-Ilan, 

Peritz i Wolman (2003, p. 354), la majoria dels enquestats (69,2%) afirmava que utilitzava la bases de 

dades i revistes electròniques tant per a la docència com per a al recerca. El 23,9% només les feia 

servir per a la recerca i únicament el 0,6% exclusivament per a la docència. 

Pel que fa a la subscripció al servei de sumaris electrònics del CBUC, el percentatge global de 

enquestats subscrits se situa al voltant del 28%, malgrat que amb diferències entre les diferents 

universitats que giren al voltant dels 15 punts. 
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Taula 18  Subscripció al servei de sumaris electrònics 

Sí No 

UAB 149 (22,1%) 524 (77,9%) 

UB 126 (36,5%) 219 (63,5%) 

UPC 118 (32,2%) 249 (67,8%) 

URV 87 (31,1%) 193 (68,9%) 

UdG 110 (28,1%) 281(71,9%) 

UPF 45 (18,6%) 197 (81,4%) 

UdL 45 (33,8%) 88 (66,2%) 

UVic 26 (33,3%) 52 (66,7%) 

UOC 14 (43,8%) 18 (56,3%) 

UJI 19 (37,3%) 32 (62,7%) 

Total 739 (28,5%) 1.853 (71,5%) 

Figura 12  Subscripció al servei de sumaris electrònics per universitats 
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El major percentatge d’usuaris del servei de sumaris es troba entre els docents i investigadors 

de ciències socials, un resultat coincident amb el d’estudis previs (Borrego et al., 2004) que 

mostraven l’existència d’un ús limitat del servei d’alertes per correu electrònic i una major explotació del 

producte com a base de dades referencial, especialment en ciències socials. 

Taula 19  Subscripció al servei de sumaris electrònics per disciplines

Sí No 

Biomedicina 94 (18,1%) 426 (81,9%) 

Ciències socials 238 (35,4%) 434 (54,6%) 

Ciències exactes i naturals 142 (29,4%) 341 (70,6%)

Enginyeria 148 (30,8%) 332 (69,2%) 

Humanitats 91 (27,6%) 239 (72,4%) 

Total 713 (28,7%) 1.772 (71,3%) 
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Figura 13  Subscripció al servei de sumaris electrònics per disciplines
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Pel que fa al nombre mitjà de subscripcions, a totes les universitats –excepte a la UB i a la UJI, 

que tenen xifres superiors– més de la meitat dels enquestats estan subscrits a un màxim de 5 

revistes. La mitjana de subscripcions per usuari se situa en 7,5 títols (amb una desviació típica 

de 8,4).  
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Taula 20  Nombre de revistes de les quals rep el sumari electrònic 

 UAB UB UPC URV UdG 

 n % acum n % acum n % acum n % acum n % acum 

1 7 

(5,3%) 5,3% 

4 

(3,4%) 3,4% 

9 

(8,0%) 8,0% 

9 

(11,4%) 11,4% 

5  

(4,7%) 4,7% 

2 21 

(15,8%) 21,1% 

8 

(6,8%) 10,2% 

12 

(10,6%) 18,6% 

7  

(8,9%) 20,3% 

10 

(9,4%) 14,2% 

3 13 

(9,8%) 30,8% 

16 

(13,6%) 23,7% 

18 

(15,9%) 34,5% 

11 

(13,9%) 34,2% 

11 

(10,4%) 24,5% 

4 16 

(12,0%) 42,9% 

11 

(9,3%) 33,1% 

16 

(14,2%) 48,7% 

10 

(12,7%) 46,8% 

11  

(10,4%) 34,9% 

5 18 

(13,5%) 56,4% 

9 

(7,6%) 40,7% 

20 

(17,7%) 66,4% 

10 

(12,7%) 59,5% 

16 

(15,1%) 50,0% 

6 13 

(9,8%) 66,2% 

11 

(9,3%) 50,0% 

19 

(16,8%) 83,2% 

8 

(10,1%) 69,6% 

12 

(11,3%) 61,3% 

7 4 

(3,0%) 69,2% 

7 

(5,9%) 55,9% 

3 

(2,7%) 85,8% 

1 

(1,3%) 70,9% 

3  

(2,8%) 64,2% 

8 6 

(4,5%) 73,7% 

7 

(5,9%) 61,9% 

4 

(3,5%) 89,4% 

1 

(1,3%) 72,2% 

4 

(3,8%) 67,9% 

9  

- - - - - - - - - - 

10 17 

(12,8%) 86,5% 

19 

(16,1%) 78,0% 

8 

(7,1%) 96,5% 

4 

(5,1%) 77,2% 

13 

(12,3%) 80,2% 

11-15 8 

(6,1%) 92,6% 

15 

(12.7%) 90,7% 

- - 7 

(8,9%) 86,1% 

8 

(7,6%) 87,8% 

16-20 9 

(6,8%) 99,4% 

6 

(5,1%) 95,8% 

1 

(0,9%) 97,3% 

8 

(10,1%) 96,2% 

4 

(3,7%) 91,5% 

21-25  

- - 

2 

(1,6%) 97,4% 

1 

(0,9%) 98,2% 

2 

(2,5%) 98,7% 

1 

(0,9%) 

92,5% 

26-30  

- - 

3 

(2,5%) 100% 

2 

(1,8%) 100% 

1 

(1,3%) 100% 

2 

(1,9%) 94,3% 

> 30 1 

(0,8%) 100% - - - - - - 

6  

(5,6%) 100% 

Total 133 

(19,5%) 100% 

118 

(17,3%) 100% 

113 

(16,6%) 100% 

79 

(11,6%) 100% 

106 

(15,6%) 100% 
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Taula 20  Nombre de revistes de les quals rep el sumari electrònic (continuació) 

UPF UdL UVic UOC UJI Total 

 n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

1 2 

(5,1%) 5,1 % 

2 

(4,8%) 4,8% 

2 

(9,5%) 9,5% - - 

1 

(5,9%) 5,9% 

41 

(6,0%) 6,0% 

2 8 

(20,5%) 25,6% 

6 

(14,3%) 19,0% 

1 

(4,8%) 14,3% 

3 

(25,0%) 25,0% 

1 

(5,9%) 11,8% 

77 

(11,3%) 17,3% 

3 2 

(5,1%) 30,8% 

9 

(21,4%) 40,5% 

5 

(23,8%) 38,1% 

2 

(16,7%) 41,7% - - 

87 

(12,8%) 30,1% 

4 7 

(17,9%) 48,7% 

6 

(14,3%) 54,8% 

3 

(14,3%) 52,4% 

1 

(8,3%) 50,0% - - 

81 

(12,0%) 42,1% 

5 7 

(17,9%) 66,7% 

4 

(9,5%) 64,3% 

4 

(19,0%) 71,4% 

1 

(8,3%) 58,3% - - 

89 

(13,0%) 55,1% 

6 2 

(5,1%) 71,8% 

2 

(4,8%) 69,0% 

1 

(4,8%) 76,2% 

2 

(16,7%) 75,0% 

1 

(5,9%) 17,6% 

71 

(10,4%) 65,5% 

7 1 

(2,6%) 74,4% 

1 

(2,4%) 71,4% 

1 

(4,8%) 81,0% - - - - 

21 

(3,0%) 68,5% 

8 2 

(5,1%) 79,5% 

2 

(4,8%) 76,2% - - - - - - 

26 

(3,8%) 72,3% 

9 - - - - - - - - - - - - 

10 4 

(10,3%) 89,7% 

7 

(16,7%) 92,9% 

2 

(9,5%) 90,5% - - 

4 

(23,5%) 41,2% 

78 

(11,5%) 83,8% 

11-15 2 

(5,1%) 94,9% 

1 

(2,4%) 95,2% 

1 

(4,8%) 95,2% 

1 

(8,3%) 83,3% 

2 

(11,8%) 53,0% 

45 

(6,6%) 90,4% 

16-20 1 

(2,6%) 97,4% - - 

1 

(4,8%) 100% 

1 

(8,3%) 91,7% 

4 

(23,5%) 76,5% 

35 

(5,1%) 95,5% 

21-25 1 

(2,6%) 100% - - - - 

1 

(8,3%) 100% 

3 

(17,6%) 94,1% 

11 

(1,6%) 97,1% 

26-30  

- - 

1 

(2,4%) 97,6% - - - - 

1 

(5,9%) 100% 

10 

(1,5%) 98,6% 

> 30  

- - 

1 

(2,4%) 100% - - - - - - 

8 

(1,2%) 100% 

Total 39 

(5,6%) 100% 

42 

(6,2%) 100% 

21 

(3,1%) 100% 

12 

(1,8%) 100% 

17 

(2,5%) 100% 680 100% 
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Figura 14  Percentatge d’usuaris subscrits a més de 5 i a més de 10 revistes 
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3.3 Valoració de la col·lecció de revistes 

Al qüestionari es demanava als enquestats la seva valoració, en una escala d’1 a 7, del grau de 

cobertura de les col·leccions de revistes electròniques i impreses. Tal com mostren les taules i 

figures següents, que ofereixen els resultats detallats per institucions i les puntuacions globals, 

a la UAB, la UB i la UVic es valora més la col·lecció de revistes impreses, mentre que a la resta 

de casos s’atorga una millor valoració al fons de títols electrònics. Si bé en els casos de la UAB i 

de la UB aquesta resposta pot resultar lògica, ja que es tracta de les institucions amb un fons històric 

més important, resulta més estranya la valoració dels enquestats de la UVic. 

Taula 21  Valoració del grau de cobertura de la col·lecció de revistes impreses 

 UAB UB UPC URV UdG 

 n % acum n % acum n % acum n % acum n % acum 

1 

15 

(2,5%) 2,5% 

4 

(1,2%) 1,2% 

27 

(8,3%) 8,3% 

15 

(5,9%) 5,9% 

26 

(7,5%) 7,5% 

2 

50 

(8,2%) 10,6% 

15 

(4,6%) 5,8% 

40 

(12,3%) 20,6% 

33 

(12,9%) 18,8% 

46 

(13,2%) 20,7% 

3 

77 

(12,6%) 23,2% 

27 

(8,3%) 14,1% 

43 

(13,2%) 33,7% 

56 

(22,0%) 40,8% 

57 

(16,4%) 37,1% 

4 

116 

(19,0%) 42,2% 

52 

(15,9%) 30,0% 

59 

(18,1%) 51,8% 

59 

(23,1%) 63,9% 

58 

(16,7%) 53,7% 

5 

176 

(28,8%) 70,9% 

102 

(31,2%) 61,2% 

77 

(23,6%) 75,5% 

53 

(20,8%) 84,7% 

92 

(26,4%) 80,2% 

6 

153 

(25,0%) 95,9% 

103 

(31,5%) 92,7% 

59 

(18,1%) 93,6% 

35  

(13,7%) 98,4% 

61 

(17,5%) 97,7% 

7 

25 

(4,1%) 100%  

24 

(7,3%) 100% 

21 

(6,4%) 100% 

4 

(1,6%) 100% 

8 

(2,3%) 100% 

Total 612 100% 327 100% 326 100% 255 100% 348 100% 
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Taula 21  Valoració del grau de cobertura de la col·lecció de revistes impreses (continuació) 

UPF UdL UVic UOC UJI Total 

 n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

1 6 

(2,8%) 2,8% 

4 

(3,4%) 3,4% 

4 

(5,7%) 5,7% 

2 

(10,0%) 10,0% 

6 

(12,8%) 12,8% 

109 

(4,7%) 4,7% 

2 19 

(8,8%) 11,5% 

20 

(16,8%) 20,2% 

5 

(7,1%) 12,9% 

3 

(15,0%) 25,0% 

9 

(19,1%) 31,9% 

240 

(10,3%) 14,9% 

3 22 

(10,1%) 21,7% 

19 

(16,0%) 36,1% 

9  

(12,9%) 25,7% 

4 

(20,0%) 45,0% 

6 

(12,8%) 44,7% 

320 

(13,7%) 28,6% 

4 41 

(18,9%) 40,6% 

30 

(25,2%) 61,3% 

16 

(22,9%) 48,6% 

3 

(15,0%) 60,0% 

5 

(10,6%) 55,3% 

439 

(18,8%) 47,3% 

5 61 

(28,1%) 68,7% 

21 

(17,6%) 79,0% 

18 

(25,7%) 74,3% 

6 

(30,0%) 90,0% 

13 

(27,7%) 83,0% 

619 

(26,4%) 73,8% 

6 57 

(26,3%) 94,9% 

21 

(17,6%) 96,6% 

16 

(22,9%) 97,1% 

2 

(10,0%) 100% 

7 

(14,9%) 97,9% 

514 

(22,0%) 95,7% 

7 11 

(5,1%) 100% 

4 

(3,4%) 100% 

2 

(2,9%) 100% - - 

1 

(2,1%) 100% 

100 

(4,3%) 100% 

Total 217 100% 119 100% 70 100% 20 100% 47 100% 2.341 100% 

En línies generals, la valoració de la cobertura és elevada tant pel que fa a les revistes impreses 

com a les revistes electròniques. En ambdós casos, el percentatge d’enquestats que les 

atorguen una valoració de 5, 6 ó 7 és superior al 50%  –el 52,7% en el cas dels títols impresos i el 

58,3% en el cas dels títols electrònics.  

Taula 22  Valoració del grau de cobertura de la col·lecció de revistes electròniques 

UAB UB UPC URV UdG 

 n % acum n % acum n % acum n % acum n % acum 

1 18 

(3,0%) 

3,0% 9 

(2,7%) 

2,7% 13 

(4,1%) 

4,1% 13 

(5,2%) 

5,2% 7 

(2,0%) 

2,0% 

2 57 

(9,6%) 

12,6% 15 

(4,5%) 

7,2% 16 

(5,0%) 

9,1% 16 

(6,4%) 

11,6% 30 

(8,6%) 

10,6% 

3 88 

(14,8%) 

27,4% 42 

(12,7%) 

19,9% 25 

(7,9%) 

17,0% 27 

(10,8%) 

22,4% 57 

(16,3%) 

26,9% 

4 129 

(21,7%) 

49,2% 60 

(18,1%) 

38,0% 34 

(10,7%) 

27,8% 49 

(19,6%) 

42,0% 77 

(22,1%) 

49,0% 

5 164 

(27,6%) 

76,8% 78 

(23,5%) 

61,4% 81 

(25,6%) 

53,3% 76 

(30,4%) 

72,4% 103 

(29,5%) 

78,5% 

6 119 

(20,0%) 

96,8% 106 

(31,9%) 

93,4% 118 

(37,2%) 

90,5% 63 

(25,2%) 

97,6% 64 

(18,3%) 

96,8% 

7 19 

(3,2%) 

100% 22 

(6,6%) 

100% 30 

(9,5%) 

100% 6 

(2,4%) 

100% 11 

(3,2%) 

100% 

Total 594 

(25,4%) 

100% 332 

(14,2%) 

100% 317 

(13,6%) 

100% 250 

(10,7%) 

100% 349 

(15,0%) 

100% 
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Taula 22  Valoració del grau de cobertura de la col·lecció de revistes electròniques (continuació) 

UPF UdL UVIC UOC UJI Total 

 n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

n % 

acum 

1 4 

(1,7%) 

1,7% 2 

(1,8%) 

1,8% 1 

(1,5%) 

1,5% - - - - 67 

(3,0%) 

3,0% 

2 6 

(2,6%) 

4,3% 14 

(12,3%) 

14,0% 7 

(10,4%) 

11,9% - - 4 

(8,5%) 

8,5% 165 

(7,0%) 

10,0% 

3 21 

(9,0) 

13,2% 16 

(14,0%) 

28,1% 15 

(22,4%) 

34,3% 4 

(12,9%) 

12,9% 7 

(14,9%) 

23,4% 302 

(13,0%) 

23,0% 

4 34 

(14,5%) 

27,8% 27 

(23,7%) 

51,8% 15 

(22,4%) 

56,7% 6 

(19,4%) 

32,3% 7 

(14,9%) 

38,3% 438 

(18,7%) 

41,7% 

5 70 

(29,9%) 

57,7% 30 

(26,3%) 

78,1% 10 

(14,9%) 

71,6% 8 

(25,8%) 

58,1% 13 

(27,7%) 

66,0% 633 

(27,1%) 

68,8% 

6 86 

(36,8%) 

94,4% 22 

(19,3%) 

97,4% 17 

(25,4%) 

97,0% 12 

(38,7%) 

96,8% 15 

(31,9%) 

97,9% 622 

(26,6%) 

95,4% 

7 13 

(5,6%) 

100% 3 

(2,6%) 

100% 2 

(3,0%) 

100% 1 

(3,2%) 

100% 1 

(2,1%) 

100% 108 

(4,6%) 

100% 

Total 234 

(10,0%) 

100% 114 

(4,9%) 

100% 67 

(2,9%) 

100% 31 

(1,3%) 

100% 47 

(2,0%) 

100% 2335 100% 

Figura 15  Valoració del grau de cobertura de la col·lecció de revistes impreses i electròniques 
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Figura 16 Valoració del grau de cobertura de la col·lecció de revistes impreses (valors agrupats) 
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Figura 17 Valoració del grau de cobertura de la col·lecció de revistes electròniques (valors 

agrupats) 
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Figura 18  Percentatge d’enquestats que assignen una valoració de 5 o superior a la cobertura 

de la col·lecció de revistes impreses i electròniques per universitats 
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Taula 23  Valoració mitjana del grau de cobertura de la col·lecció de revistes impreses i 

electròniques 

Revistes impreses Revistes electròniques 

UAB 4,6 (d.t.=1,4) 4,3 (d.t.=1,4) 

UB 5,0 (d.t.=1,3) 4,8 (d.t.=1,4) 

UPC 4,2 (d.t.=1,7) 5,0 (d.t.=1,5) 

URV 3,9 (d.t.=1,5) 4,5 (d.t.=1,5) 

UdG 4,0 (d.t.=1,6) 4,4 (d.t.=1,4) 

UPF 4,6 (d.t.=1,5) 5,0  (d.t.=1,3) 

UdL 4,0 (d.t.=1,5) 4,3 (d.t.=1,4) 

UVic 4,4 (d.t.=1,5) 4,3 (d.t.=1,5) 

UOC 3,7 (d.t.=1,6) 5,0 (d.t.=1,1) 

UJI 3,7 (d.t.=1,8) 4,7 (d.t.=1,4) 

Total 4,4 (d.t.=1,5) 4,6 (d.t.=1,4) 



35

Figura 19  Valoració mitjana del grau de cobertura de la col·lecció de revistes impreses i 

electròniques 

0

1

2

3

4

5

6

7

UAB UB UPC URV UdG UPF UdL UVic UOC UJI

Revistes impreses

Revistes electròniques

Quan es va preguntar els usuaris per l’evolució en l’ús de les revistes impreses durant els 

propers anys, cal destacar que un 15% considera que s’incrementarà. No obstant, un 43% 

afirma que les usarà menys i un 13% addicional deixarà de fer-les servir. En línies generals 

aquest percentatge és similar a totes les universitats. 

Taula 24  Evolució de l’ús personal de les revistes impreses durant els propers anys 

 Creixerà 

considerablement 

Creixerà en 

certa mesura 

No canviarà Les usaré 

menys 

Deixaré de 

fer-les servir 

Total

UAB 36 (5,3%) 66 (9,8%) 171 (25,3%) 299 (44,3%) 103 (15,3%) 675 (100%)

UB 21 (5,9%) 29 (8,2%) 101 (28,6%) 154 (43,6%) 48 (13,6%) 353 (100%)

UPC 11 (3,0%) 47 (12,9%) 113 (31,0%) 138 (37,9%) 55 (15,1%) 364 (100%)

URV 14 (4,9%) 31 (10,7%) 64 (22,5%) 138 (48,4%) 38 (13,3%) 285 (100%)

UdG 24 (6,0%) 43 (10,7%) 117 (29,2%) 167 (41,6%) 50 (12,5%) 401 (100%)

UPF 11 (4,4%) 16 (6,4%) 69 (27,5%) 113 (45,0%) 42 (16,7%) 251 (100%)

UdL 4 (2,9%) 22 (16,1%) 54 (39,4%) 46 (33,6%) 11 (8,0%) 137 (100%)

UVic 4 (5,3%) 15 (19,7%) 23 (30,3%) 34 (44,7%) - 76 (100%)

UOC 1 (3,1%) 6 (18,8%) 9 (28,1%) 15 (46,9%) 1 (3,1%) 32 (100%)

UJI 2 (3,9%) 2 (3,9%) 9 (17,6%) 25 (49,0%) 13 (25,5%) 51 (100%)

Total 128 (4,9%) 277 (10,5%) 730 (27,8%) 1129 (43,0%) 361 (13,7%) 2.625 (100%)
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Figura 20  Percentatge d’enquestats que considera que el seu ús de les revistes impreses 

creixerà durant els propers anys 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

UAB UB UPC URV UdG UPF UdL UVic UOC UJI Total

Hi ha un ampli percentatge de docents i investigadors de ciències socials (18,7%) i, 

especialment, d’humanitats (25,8%) que creuen que el seu ús de les revistes impreses 

s’incrementarà durant els propers anys. No obstant, com veurem a continuació, també consideren 

que faran servir més revistes electròniques. Aquestes asseveracions, en qualsevol cas, poden estar 

afectades per una voluntat general de dedicar-se més a la recerca com a resposta a una major 

competència per l'accés als recursos econòmics, al temps que poden ser l’expressió d'una certa mala 

consciència típica de totes les enquestes sobre temps dedicat a la lectura, ja sigui en l'àmbit 

universitari, en l'escolar, o en la societat en general. 

Taula 25  Evolució de l’ús personal de les revistes impreses durant els propers anys per 

disciplines 

 Creixerà 

considerablement

Creixerà en 

certa mesura 

No canviarà Les usaré 

menys 

Deixaré de 

fer-les servir

Biomedicina 18 (3,4%) 41 (7,8%) 89 (16,9%) 266 (50,5%) 113 (21,4%) 

Ciències socials 42 (6,1%) 86 (12,6%) 201 (29,3%) 281 (41,0%) 74 (10,8%) 

Ciències exactes i 

naturals 

16 (3,3%) 30 (6,1%) 138 (28,3%) 233 (47,7%) 71 (14,5%) 

Enginyeria 17 (3,5%) 50 (10,4%) 134 (27,9%) 195 (40,5%) 85 (17,7%) 

Humanitats 29 (8,8%) 56 (17,0%) 125 (38,0%) 109 (33,1%) 10 (3,0%) 

Total 122 (4,9%) 263 (10,5%) 687 (27,4%) 1.084 (43,2%) 353 (14,1%) 
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Figura 21  Percentatge d’enquestats que considera que el seu ús de les revistes impreses 

creixerà durant els propers anys per disciplines 
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Pel que fa a l’ús de les revistes electròniques, més del 90% dels enquestats considera que el 

seu ús augmentarà durant els propers anys. Només un 8,6% creu que no canviarà i percentatges 

residuals consideren que les usaren menys o deixaren de fer-les servir. 

Taula 26  Evolució de l’ús personal de les revistes electròniques durant els propers anys 

 Creixerà 

considerablement 

Creixerà en 

certa mesura 

No canviarà Les usaré 

menys 

Deixaré de 

fer-les servir 

Total

UAB 317 (47,0%) 309 (45,8%) 47 (7,0%) 2 (0,3%) - 675 (100%)

UB 159 (45,0%) 162 (45,9%) 32 (9,1%) - - 353 (100%)

UPC 139 (37,8%) 189 (51,4%) 39 (10,6%) - 1 (0,3%) 368 (100%)

URV 147 (51,9%) 112 (39,6%) 22 (7,8%) 1 (0,4%) 1 (0,4%) 283 (100%)

UdG 161 (40,4%) 194 (48,6%) 41 (10,3%) 3 (0,8%) - 399 (100%)

UPF 106 (42,2%) 117 (46,6%) 28 (11,2%) - - 251 (100%)

UdL 53 (38,4%) 74 (53,6%) 10 (7,2%) 1 (0,7%) - 138 (100%)

UVic 34 (44,7%) 40 (52,6%) 2 (2,6%) - - 76 (100%)

UOC 18 (56,3%) 13 (40,6%) 1 (3,1%) - - 32 (100%)

UJI 32 (61,5%) 16 (30,8%) 4 (7,7%) - - 52 (100%)

Total 1.166 (44,4%) 1.226 (46,7%) 226 (8,6%) 7 (0,2%) 2 (0,1%) 2.627 (100%)
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Figura 22  Percentatge d’enquestats que considera que el seu ús de les revistes electròniques 

creixerà durant els propers anys 
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La distribució de les perspectives d’increment és similar a totes les disciplines amb percentatges que 

se situen al voltant del 90% en tots els casos, destacant les xifres lleugerament més elevades en 

humanitats.  

Taula 27  Evolució de l’ús personal de les revistes electròniques durant els propers anys per 

disciplines 

 Creixerà 

considerablement

Creixerà en 

certa mesura 

No canviarà Les usaré 

menys 

Deixaré de 

fer-les servir

Biomedicina 295 (55,6%) 207 (39,0%) 27 (5,1%) 2 (0,4%) 0 (0%) 

Ciències socials 291 (42,6%) 325 (47,6%) 64 (9,4%) 3 (0,4%) 0 (0%) 

Ciències exactes i 

naturals 

200 (41,1%) 236 (48,5%) 51 (10,5%) 0 (0%) 0 (0%) 

Enginyeria 189 (39,2%) 242 (50,2%) 50 (10,4%) 0 (0%) 1 (0,2%) 

Humanitats 147 (44,5%) 159 (48,2%) 22 (6,7%) 2 (0,6%) 0 (0%) 

Total 1.122 (44,6%) 1.169 (46,5%) 214 (8,5%) 7 (0,3%) 1 (0,1%) 

Figura 23  Percentatge d’enquestats que considera que el seu ús de les revistes electròniques 

creixerà durant els propers anys per disciplines 
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4 Conclusions 

Els resultats de l’estudi ofereixen informació significativa sobre el grau d’ús, les característiques dels 

usuaris i la valoració de la col·lecció de revistes electròniques. Les dades dibuixen un escenari que 

permet identificar fàcilment quins podrien ser els col·lectius sobre els que es podria incidir més 

i millor en temes de formació d'usuaris i màrqueting dels recursos electrònics: no s'observa 

resistència al canvi entre els enquestats, sinó més aviat desconeixement entre aquells que en 

fan un menor ús. A partir dels resultats que es presenten, cadascuna de les institucions que ha 

participat disposa d'elements per identificar els territoris sobre els que actuar de manera prioritària de 

cara a publicitar la dimensió i els serveis de valor afegit de la col·lecció electrònica que s'està oferint. 

En aquest sentit, tant a nivell de conjunt (CBUC) com a nivell individual de cada institució, la realització 

d’ulteriors estudis qualitatius –entrevistes i reunions de grup focal amb personal i professorat– poden 

ser el punt de partida per donar respostes a les diverses preguntes que a la llum d'aquestes dades més 

aviat descriptives cada universitat es plantegi. A tall d'exemple, l'estudi de casos, les entrevistes i 

reunions amb professors que demanen en préstec interbibliotecari articles publicats en revistes per a 

les que la seva biblioteca li està oferint accés en línia corrent i/o retrospectiu, pot facilitar claus i rostres 

per entendre el comportament dels usuaris. 

Pel que respecta a les dades concretes obtingudes, cal destacar, en primer lloc, que, malgrat la seva 

recent incorporació a les col·leccions bibliotecàries, el grau de coneixement de la col·lecció de 

títols electrònics entre el personal docent i investigador és molt elevat, amb un 95% dels 

enquestats que afirmen conèixer la col·lecció de revistes electròniques que els ofereix la seva 

institució. Aquest grau de coneixement és molt elevat a totes les universitats i a totes les 

disciplines, però hi ha un descens significatiu entre els professorat associat com a conseqüència de la 

seva lògica menor dedicació a les activitats de docència i recerca. 

Els usuaris no només coneixen la disponibilitat de títols electrònics, sinó que els fan servir com 

a principal suport d’accés a la informació científica i tècnica: més de la meitat dels enquestats 

afirma utilitzar exclusivament o principalment revistes electròniques. Per universitats destaquen els 

resultats de la UJI (amb un 80,8% d’usuaris que fa servir únicament o exclusivament títols electrònics). 

A l’extrem contrari, la UVic és la que presenta unes xifres més baixes d’acceptació que se situen al 

voltant del 28%. 

L’elevat grau de coneixement i d’utilització no respon únicament a una actitud d’acceptació 

d’una realitat –el nombre de títols electrònics és cada cop més elevat a la vegada que es 

redueixen les subscripcions en paper–, sinó que respon en gran mesura a les preferències 

expressades pels usuaris: el 71% dels enquestats afirma que deixaria de fer servir la versió impresa 

d’un títol en cas de tenir accés a la versió electrònica. 
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La principal raó adduïda pels enquestats que fan servir principalment o exclusivament revistes 

electròniques és la manca de familiaritat amb aquest suport, un fet que posa de relleu la necessitat 

de realitzar activitats de formació adreçades a un grup d’usuaris que quantitativament té una certa 

rellevància, situant-se al voltant del 15% dels enquestats a algunes universitats. 

D’altra banda, cal destacar que un terç dels enquestats afirmen consultar les revistes 

electròniques des de casa, una xifra que s’anirà incrementant a mesura que augmentin les pressions 

dels usuaris per disposar d’aquest tipus d’accés i les institucions incrementin les possibilitats d’accés 

remot. 

L’alt grau de coneixement i d’ús dels títols electrònics i la preferència en molts casos per aquest 

suport, comporta una elevada valoració de la col·lecció de revistes electròniques que, a moltes 

institucions, és superior a la valoració de la col·lecció de títols impresos. 

Com a conseqüència també de l’elevat grau de coneixement, ús i valoració de la col·lecció de títols 

impresos, la major part dels usuaris preveu un increment del seu ús durant els propers anys, 

malgrat que no s’ha de perdre de vista la previsió d’un increment de títols en paper efectuada per 

docents i investigadors d’humanitats. 

Els resultats obtinguts han confirmat els observats en estudis previs, en els quals es feia palesa 

la importància de la disciplina i de l’edat com a factors explicatius dels comportaments dels 

usuaris. Així, els percentatges d’usuaris que fan servir exclusivament o principalment revistes 

electròniques és més elevat en biomedicina, ciències exactes i naturals i enginyeria, reduint-se 

significativament en ciències socials i, especialment, en humanitats. Al mateix temps, l’acceptació del 

suport electrònic és superior entre els enquestats més joves, mentre que el major percentatge d’usuaris 

de títols impresos se situa entre els enquestats de més edat. Finalment, també s’ha confirmat que la 

recerca és la principal motivació a l’hora de fer servir els títols electrònics. 

Malgrat les dificultats que suposa la comparació dels resultats obtinguts amb els d’altres estudis previs, 

aquesta coincidència de resultats amb els obtinguts en treballs anteriors reafirma el valor metodològic 

del present estudi i permet assegurar que el patró de comportament dels usuaris de les 

universitats catalanes no difereix significativament de l’observat a d’altres contextos 

geogràfics. 
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ESTUDI D’ÚS DE REVISTES ELECTRÒNIQUES 
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) està realitzant un estudi d’ús de la 
col·lecció de revistes electròniques que actualment té subscrites la institució a la que vostè pertany amb 
l’objectiu de millorar el servei que presta als seus usuaris. Per aquesta raó demanem la seva 
col·laboració, complimentant el següent qüestionari. Un cop complimentat, pot retornar-lo, fins al dia 23 de 
juny, a qualsevol biblioteca de la seva institució. Moltes gràcies per la seva col·laboració. 

QÜESTIONARI 
1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1  Institució 
� Universitat Autònoma de Barcelona 
� Universitat de Barcelona 
� Universitat de Girona 
� Universitat Jaume I 

� Universitat Oberta de Catalunya 
� Universitat Politècnica de Catalunya 
� Universitat Pompeu Fabra 
� Universitat Rovira i Virgili 

� Universitat de Lleida          � Universitat de Vic 
� Biblioteca de Catalunya 

1.2  Disciplina 
� Biomedicina           
� Ciències socials          
� Ciències exactes i naturals        
� Enginyeria 
� Humanitats 

1.4 Edat 
� Menys de 30 anys 
� 31-40 anys 

� 41-50 anys 
� 51-60 anys 

� Més de 60 anys 

1.5 Categoria 
� Catedràtic universitat 
� Catedràtic escola univ. 
� Titular universitat 
� Titular escola univ. 

� Ajudant 
� Agregat 
� Lector 
� Col·laborador 

� Associat 
� Altre:______________ 

1.6 Coneix l’existència d’una col·lecció de revistes electròniques subscrites per la seva 
institució? 
� Sí 
� No 

2. ÚS DE LA COL·LECCIÓ DE REVISTES

2.1  Fa servir revistes electròniques i/o impreses? 
� Faig servir exclusivament revistes electròniques 
� Faig servir revistes electròniques i impreses, però principalment electròniques 
� Faig servir tant revistes electròniques com impreses 
� Faig servir revistes electròniques i impreses, però principalment impreses. Perquè: 

� No estic familiaritzat amb el servei de revistes electròniques 
� No disposo de connexió a Internet 
� No hi ha revistes electròniques a la meva disciplina 
� Altra raó:___________________________________________________ 

� Mai no faig servir revistes electròniques. Perquè:
� No estic familiaritzat amb el servei de revistes electròniques 
� No disposo de connexió a Internet 
� No hi ha revistes electròniques a la meva disciplina 
� Altra raó:___________________________________________________ 
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1.3 Àrea de coneixement: 

_______________________________________________ 
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2.2  Deixaria de fer servir la versió impresa d’una revista si tingués disponible la versió 
electrònica? 

� Sí.   
Per què?_____________________________________________________________ 

� No.  

2.3  Des d’on accedeix a les revistes electròniques? (Assenyali tantes opcions com vulgui)

� Des del meu despatx 
� Des de la biblioteca 

� Des de casa 
� Altre:____________________________ 

2.4  Amb quina finalitat utilitza les revistes electròniques? (Assenyali tantes opcions com 
vulgui)

� Docència (preparar classes, elaborar bibliografies d’assignatures) 
� Recerca (preparar propostes de projectes, redactar articles i comunicacions) 
� Altres:_____________________________________________________________________ 

2.5  Està subscrit al servei de sumaris electrònics del Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC), (http://sumaris.cbuc.es)?  

� Sí. Aproximadament, de quantes revistes rep el sumari? _____ 
� No. 

3. VALORACIÓ DE LA COL·LECCIÓ DE REVISTES

3.1  Podria valorar, d’1 a 7 punts, com cobreix la col·lecció de revistes impreses i 
electròniques subscrites per la Biblioteca la seva àrea de coneixement? (1 valoració 
mínima, 7 valoració màxima) 

 1 2 3 4 5 6 7 
Revistes impreses � � � � � � �

Revistes electròniques � � � � � � �

3.2  Com creu que evolucionarà el seu ús personal de les revistes impreses durant els 
propers anys? 

Creixerà 
considerablement

Creixerà en certa 
mesura 

No canviarà Les usaré menys Deixaré de fer-les 
servir 

� � � � �

3.3  Com creu que evolucionarà el seu ús personal de les revistes electròniques durant 
els propers anys? 

Comentaris:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

És possible que en una fase posterior d’aquest estudi es contacti amb alguns professors per a la realització 
d’entrevistes individuals. Si està interessat a participar en aquesta fase de l’estudi indiqui, si us plau, la seva adreça de 
correu electrònic:_________________________________. Alternativament si ho desitja, i per tal que la seva persona 
no aparegui associada a aquesta enquesta, pot enviar els seus comentaris a l’adreça: borrego@ub.edu. En qualsevol 
cas les seves dades personals només s’usaran per a que els autors de l’estudi es posin en contacte amb vostè per a 
temes relacionats amb aquesta enquesta. 

Creixerà 
considerablement

Creixerà en certa 
mesura 

No canviarà Les usaré menys Deixaré de fer-les 
servir 

� � � � �
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