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Actualització núm. 2: Política de preus i economia 

International Coalition of Library Consortia (ICOLC) 

(Octubre del 2004)1 
 
 
El document original (Statement of Current Perspective and Preferred Practices for Selection and Purchase of 
Electronic Information: Update No. 2: Pricing and Economics) es va presentar públicament l’octubre del 2004 i 
es pot consultar a la pàgina web http://www.library.yale.edu/consortia/2004currentpractices.htm 
 
La traducció catalana ha estat feta, amb permís de l’ICOLC, per Magdalena Costa Vallés (CBUC).  
 
 

PRESENTACIÓ 

Cada cop més, els editors d’avui dia actuen a nivell global per proveïr informació electrònica, i és 
responsabilitat de les biblioteques actuar a nivell global per expressar les seves posicions al mercat 
pel que fa a les polítiques de preus i altres requisits i condicions relatius a l’adquisició d’informació 
publicada. Aquest document actualitza les declaracions anteriors de l’ICOLC sobre el context 
actual de la informació electrònica, el context que desitjem per al futur, i els usos preferits per tal 
que els consorcis de biblioteques i les seves biblioteques membre puguin assolir els resultats 
desitjats. En aquesta actualització general, emfatitzem els aspectes referents a l’economia i les 
polítiques de preus, que han estat una preocupació destacada des de les primeres trobades de 
l’ICOLC el 1996 i al llarg de les Declaracions que hem fet fins ara. 
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Una vegada més, tot i que aquesta Declaració podria tenir una aplicació general, els qui l’adopten 
pressuposen que serà rellevant sobretot dins l’àmbit de l’ensenyament superior. Aspirem a 
promoure un diàleg permanent entre els proveï dors d’informació i els consorcis de biblioteques 
acadèmiques. D’aquesta manera, els membres de l’ICOLC conviden els proveï dors d’informació a 
participar en debats pràctics i substancials sobre com aquest document i els seus predecessors 
podrien fomentar recursos informatius ubicus i assequibles per als usuaris de les biblioteques 
d’institucions educatives i de recerca.  

Tot i que la Declaració pretén ser prou àmplia per englobar tota mena de consorcis acadèmics i 
establir uns marges generals dins dels quals operen normalment els consorcis, no té la pretensió 
de privar els consorcis individuals d’emprendre accions específiques que puguin ser apropiades 
per a les seves necessitats concretes. 

 
OBJECTIUS PERMANENTS PER A L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ  

*  Necessitat de facilitar tecnologies de la informació. Les biblioteques acadèmiques i els 
proveï dors d’informació han de fer servir les tecnologies de la informació per facilitar una 
major difusió d’informació i fer que la informació electrònica sigui accessible de forma més 
general, ràpida i flexible que la seva contrapartida en paper.  

*  Importància de les “excepcions” educatives en la legislació de cada país sobre propietat 
intel· lectual. La majoria de lleis nacionals incorporen excepcions als drets exclusius dels 
propietaris en favor de l’interès públic. Aquestes excepcions, que es prenen seriosament 
les tradicions educatives i de còpia de les biblioteques, haurien de romandre intactes en el 
context electrònic. 

*  Accés permanent i arxivatge són de capital importància. Igual que amb els tradicionals 
materials impresos, és crític per a les biblioteques i els ciutadans que serveixen que es 
disposi d’accés permanent a la informació electrònica a través d’arxius, especialment allà 
on la informació existeix només en format electrònic. Els acords per proporcionar 
informació electrònica han d’incloure forçosament unes estipulacions rendibles (“cost-
effective”) per a la seva adquició i no només el lloguer o l’accés temporal. Les biblioteques, 
els consorcis i els editors que es preocupen per l’arxivatge han de prendre les mesures 
oportunes per fer realitat l’accés i disponibilitat a llarg termini. A més a més, les 
biblioteques i els consorcis haurien d’explorar noves opcions per garantir l’accés 
permanent. Per exemple, els editors haurien de cooperar amb els membres de l’ICOLC per 
promoure la creació de dipòsits nacionals o regionals d’informació de revistes 
electròniques, a banda de l’accés proporcionat per l’editor. Els editors haurien de 
proporcionar la informació d’arxiu sense tarificació addicional sobre el preu normal de 
subscripció. 

Quan un títol/s sobre el qual una biblioteca té drets d’arxiu es transfereix d’un editor a un 
altre no hi ha garanties que la biblioteca continuarà mantenint la lli cència amb l’editor que 
l’adquireix. Per tant, l’obligació de proporcionar un mitjà d’accés als números publicats fins 
al moment de la transferència pertoca a l’editor original. L’editor no pot deixar de 
proporcionar un mètode pràctic d’accés continuat.  

Aquesta obligació inclou quan un editor és absorbit per un altre. En aquest cas l’editor 
comprador ha de proporcionar el mètode d’accés continuat als títols de l’editor absorbit fins 
al moment de l’absorció. L’ICOLC espera que sigui una condició prèvia de qualsevol venda 
d’un paquet complet de publicacions a un altre editor el proveï ment d’accés perpetu a 
aquells títols dels quals una biblioteca o consorci n’hagin adquirit drets a perpetuïtat fins a 
la data de la venda. 
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*  La informació ha de ser assequible. Els models de preus per a la informació electrònica 
han de donar com a resultat una reducció significativa en el cost per ús, o per unitat, de la 
informació. L’estalvi obtingut a través de la producció d’informació electrònica hauria de 
repercutir, amb el temps, del proveï dor al consumidor. Eventualment, els mètodes per 
establir el preu de la informació electrònica s’han d’adequar tant als requeriments financers 
dels proveï dors d’informació com als pressupostos i missions de les biblioteques 
acadèmiques. 
 
*  Les estadístiques d’ús proporcionen mesures d’èxit molt necessàries. Biblioteques i 
proveï dors han de desenvolupar conjuntament i posar-se d’acord sobre què constitueix una 
mesura efectiva de l’ús i valor de la informació electrònica, de manera que ambdues parts 
puguin demostrar l’augment de beneficis sobre la inversió. La millora de les mesures del 
valor de la informació electrònica seran essencials per permetre a les biblioteques 
assegurar el futur finançament per obtenir aquests recursos. L’ICOLC ha redactat guies 
referents a les estadístiques d’ús2 i també encoratja el desenvolupament continuat de 
programes de col· laboració, tals com el projecte COUNTER,3 que aplega biblioteques, 
consorcis i editors per millorar les definicions i les mesures d’ús. 
 
*  L’accés més ampli possible. Investigadors, institucions acadèmiques, editors i 
biblioteques comparteixen un interès comú i imperatiu per promoure sistemes de publicació 
dels quals en resulti un ampli accés a la informació a un preu assequible. Per aconseguir-
ho, cada grup (universitats i escoles universitàries, editors, biblioteques acadèmiques i 
autors acadèmics) han de prendre mesures per millorar el sistema actual. Totes les parts 
han d’estar disposades a assumir riscos per crear i implementar canals d’investigació nous, 
tecnològicament adaptats, per a la publicació inicial dels resultats de l’estudi i la recerca.  
 
Els editors haurien de desenvolupar noves polítiques que permetessin els arxius d’autor i 
l’accés a materials publicats a través d’arxius propis o institutionals. Els autors haurien de 
publicar només allà on aquests drets siguin garantits.  

 
* Accés assequible a escala global. L’ICOLC aplaudeix el nombre creixent d’acords amb 
editors per proveir revistes electròniques gratuïtament o a preus molt assequibles a paï sos 
en vies de desenvolupament, com els programes de l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), i 
l’Electronic Information for Libraries (eIFL.net)4.  Els membres de l’ICOLC esperen que els 
editors s’ocupin a continuació de les necessitats de paï sos més desenvolupats que puguin 
estar patint les conseqüències d’una moneda nacional dèbil, i.e., models de preus que 
siguin justos per als usuaris de tots els països del món, si bé no tots ells tenen perquè estar 
basats en una única estructura de preus. 
 
* Nous models per a un accés tan ampli com sigui possible.  L’ICOLC recolza l’accés tan 
ampli com sigui possible a la informació i encoratja l’experimentació amb nous models de 
negoci tals com el lliure accés (“open access”) i altres programes d’accés i informació per a 
la recerca acadèmica. Aquests nous experiments s’han de planificar i supervisar amb cura, 
de manera que autors, editors i biblioteques puguin oferir els millors beneficis als lectors. 
Per acomplir aquest objectiu, l’ICOLC encoratja enèrgicament tots els serveis d’indexació i 
resum per incloure citacions a nivell d’article a revistes científiques selectives (“peer-
reviewed”) disponibles gratuï tament, per tal que aquestes s’integrin completament en els 
mecanismes d’accés acadèmics d’ús més comú. És d’esperar que aquest accés no només 
incrementaria l’ús d’aquestes revistes, de manera que se’n reduirien els costos, sinó que 
també faria créixer el valor dels serveis d’indexació i resum de cara a la comunitat 
científica. Les metadades a nivell d’article s’haurien de generar en un format estandaritzat 
per totes les revistes disponibles gratuï tament, per facilitar la seva incorporació directa als 
serveis d’indexació i resum. 
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Usos preferits en la tarificació - Reafirmació 
 
A. Els termes de confidencialitat no haurien de ser obligatoris a cap acord de llicència, 
especialment aquells termes que impedeixin als consorcis de biblioteques compartir els preus i 
altres condicions de l’acord amb altres consorcis. 
 
B. Els proveï dors no haurien d’esperar que les biblioteques financin el cost sencer de la seva 
recerca i desenvolupament per treure nous productes electrònics al mercat. Aquests costos els 
haurien de compartir els accionistes de la companyia i haurien de ser amortitzats pel proveï dor, de 
manera que els preus actuals de la informació electrònica siguin prou assequibles per afavorir 
l’experimentació i finalment un ús extens. Aquesta estratègia procurarà als proveï dors un major flux 
d’ingressos a llarg termini amb el qual recuperar les seves despeses de recerca i 
desenvolupament. 

C. Les biblioteques haurien de tenir l’opció d’adquirir el producte electrònic sense la 
subscripció en paper, i el producte electrònic hauria de costar una quantitat substancialment menor 
a la del preu de la subscripció impresa. Vegeu la secció A més avall per a més detalls.  

D. L’agrupació (“bundling”) de subscripcions electrònica i impresa en paquets no flexibles i 
plurianuals no hauria de ser l’única opció de preus per adquirir informació electrònica. Per exemple, 
les llicències i els acords de compra de revistes electròniques no poden mantenir-se en una posició 
econòmica fixa i inamovible després del primer any de tarificació.  

Usos preferits en la tarificació – Declaracions addicionals 

Els consorcis de biblioteques són cada cop més una part de l’actual “cadena d’informació”. 
Treballen molt a prop dels editors i venedors dins l’espai electrònic. A través de les centrals de 
compres formades per als nombrosos recursos d’informació educativa i científica, els consorcis 
generen per als proveïdors d’informació un procés cada cop més eficient de negociació i 
administració de llicències. Els consorcis incrementen les vendes i penetració a l’esfera educat iva i 
de recerca dels productes dels distribuï dors d’informació. 
 
Als membres de l’ICOLC els preocupa que, entre tots els canvis experimentats en l’àmbit de les 
publicacions científiques, el cost anual de mantenir l’accés a la informació per part de les 
biblioteques segueix creixent molt més ràpidament que la inflació i que els pressupostos de les 
biblioteques, els quals, en molts casos, s’han mantingut estables o han disminuït. Els editors 
segueixen demanant a les biblioteques que inverteixin en noves iniciatives editorials, sovint al 
mateix temps que es mantenen o expandeixen les versions impreses de les publicacions, que 
també segueixen incrementant les seves tarifes per sobre de la inflació i dels pressupostos. 
 
Els consorcis han d’aconseguir més valor pels seus diners. Aquest objectiu es pot assolir de 
maneres diverses: per exemple, adquirint títols que s’estan utilitzant actualment i cancel· lant els 
títols que s’utilitzen poc o gens, o tarificant l’increment de cost dels títols de poc ús en proporció al 
seu ús. Intenses discussions sobre el cost de les revistes han donat lloc a una diversitat d’opinions 
sobre quines són les solucions adequades. Aquestes solucions poden variar en funció de la 
composició dels consorci i els seus acords de negoci particulars. L’ICOLC recolza el diàleg 
continuat i convida els editors a treballar amb els clients i altres organitzacions per tal de 
desenvolupar altres models alternatius per a l’accés a la literatura de les revistes electròniques. 
 
Ha estat sempre i continuarà es sent un costum de les biblioteques prioritzar l’adquisició d’aquells 
materials de més ús i valor per als seus usuaris. Mitjançant la millora de l’accessibilitat a les 
revistes electròniques, la indústria editorial prendrà consciència dels beneficis d’un no mbre major 
de lectors, però tot i així els acords de llicència no han d’impedir (o fer inútil) la capacitat de les 
biblioteques de continuar avaluant l’ús i valor de les revistes i de cancel· lar aquelles que siguin de 
poc ús i valor sense conseqüències econòmiques punitives.  
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A continuació es descriuen els canvis específics en els models de negocis que els consorcis de 
biblioteques estan buscant actualment. 
 
A. Pas del model de compra “Paper+electrònic” ("Print Plus") al model “Electrònic+paper” 
("Electronic Plus"). Avui dia, els editors fixen els preus de la major part de continguts de les revistes 
electròniques fent servir les publicacions impreses com a preu base (model “paper+electrònic”). A 
moltes ofertes dels editors, el preu de la revista electrònica encara s’expressa com un “afegit” al 
preu del producte imprès o, alternativament, el preu fixat està vinculat a una clàusula de no 
cancel· lació de la versió impresa al contracte. 
 
Alguns editors ofereixen ara un model “només electrònic” (“electronic-only”) o “electrònic+paper”, a 
on la revista electrònica és subministrada per un preu base i s’hi afegeix un preu pels exemplars 
impresos. L’ICOLC aprova aquest model, sempre i quan:  
 

1. L’adquisició dels exemplars impresos és opcional, i 
2. El preu base pels continguts electrònics no és superior al 80% del preu de 
l’electrònic+paper (de manera que s’hi veu reflectit l’estalvi que el no-subministrament 
d’exemplars impresos pot reportar), i 
3. La combinació de preus electrònic i paper no és superior al preu de l’actual 
subscripció només en paper.  

 
B. Eliminar les clàusules de no-cancel· ació del paper.  Els membres de l’ICOLC s’oposen 
enèrgicament a les clàusules de no -cancel· lació del paper a les llicències i contractes de revistes 
electròniques, i als models de preus que imposen limitacions o penalitzacions quan es permeten 
les cancel· lacions. Els editors haurien de dedicar més esforços cap a nous models de preus que 
trenquin amb els models basats en el paper, com els esmentats. Fins que els editors no adoptin 
models “electrònic+paper” amb una estructura de preus proporcionada, el recurs de la no-
cancel· lació esdevé més aviat insignificant o si més no discutible. 
 
C. La compra “per paquets” (“Big Deals” o "Package Deals") ha de ser flexible.  Les compres 
per paquets han tingut èxit entre nombrosos clients consorciats i seguiran tenint la seva utilitat. 
Com a veritables paquets agrupats (“group packages”) poden simplificar la gestió a nivell de títol 
tant per part de les biblioteques com de l’editor, al temps que maximitzen l’accés a la col· lecció de 
l’editor. Tanmateix, donades les necessitats actuals i les incertes situacions dels pressupostos 
plurianuals, els editors han d’oferir també possibilitats raonables d’adquisició selectiva a tots els 
acords d’aquesta mena, que es considerin justos tant per als editors com per a les biblioteques. Si 
s’estructura de forma adequada, el millor arranjament tant per a les biblioteques com els editors 
hauria de ser l’accés a un nombre més ampli de títols i no un de més reduït, amb l’adquisició 
selectiva com a instrument necessari però secundari. Això permetrà que els clients continguin o 
redueixin les despeses, si és necessari. Per exemple, a continuació s’enumeren algunes formes 
com es podria oferir la selecció, i possiblement n’hi hagi d’altres:  
 

1. Suprimir títols en desús i proporcionar crèdit a canvi d’ells. 
2. Suprimir títols dels quals les biblioteques consideren que poden prescindir (o 
pagament per consum –“buy by the drink”-) i proporcionar crèdit a canvi.  
3. Deixar que les biblioteques eliminin títols i retallin un percentatge del valor en 
dòlars del preu de la subscripció per aquests títols. 
4. Proporcionar descomptes per cancel· lacions per a cada any. 

 
D. No tornar a empaquetar continguts. Els editors haurien de restringir la pràctica de reutilitzar 
i reempaquetar continguts (com tornar a publicar els articles en diverses revistes electròniques) de 
manera que es força les biblioteques a pagar pels mateixos continguts diverses vegades. 
 
E. Canviar –però no eliminar- el paper dels intermediaris. Totes les parts de la cadena 
informativa –investigadors, editors, centrals de compra, agents i bibliotecaris- estan reavaluant els 
seus papers a la llum dels darrers avenços en distribució electrònica. A la llarga, cadascun ha 
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d’afegir valor per sobreviure. Els membres de l’ICOLC recolzen els canvis en els acords 
d’adquisició i accés a continguts electrònics, però molts encara voldrien treballar amb agents de 
publicacions periòdiques i altres parts per administrar les seves subscripc ions durant aquest 
període de canvis. 
 

 
SIGNANTS D’AQUESTA DECLARACIÓ 
Aquesta declaració ha estat adoptada com a principi per representants dels membres de 
l’International Coalition of Library Consortia (ICOLC), les organitzacions dels quals s’enumeren més 
avall. Aquesta declaració no necessàriament representa les postures oficials de cadascun dels 
consorcis enumerats. 
 
Llistat a 30 de setembre de 2004 
* afegits el 2 d’octubre de 2004 
 
Amigos Library Services US 
AULC (Arizona Universities Library Consortium) US 
BCR US 
BIBSAM Sweden 
BLC(Boston Library Consortium, Inc.) US 
CAUL (Council of Australian University Librarians) 
California Digital Library US 
California State University - SEIR (Systemwide Electronic Information Resources) US 
CALICO (Cape Library Consortium) South Africa 
CAUL (Council of Atlantic University Libraries) Canada  
CBUC (Consortium of Academic Libraries of Catalonia) Spain 
Committee on Institutional Cooperation (CIC) US 
Colorado Alliance of Research Libraries US 
Colorado State Library US 
Council of Federal Libraries Consortium/consortium Conseil des bibliothèques du gouvernement 
federal Canada 
CREPUQ (Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec/Conference of 
Rectors and Principals of Quebec Universities) Canada 
DEF (Danish Electronic Research Library) 
eIFL.net International 
*ELNET Estonia 
FinELib (The National Electronic Library in Finland) 
Florida Center for Library Automation US 
GAELIC (Gauteng and Environs Library Consortium) South Africa 
GALILEO Georgia's Virtual Library, an initiative of the University System of Georgia US 
Greater Western Library Alliance US 
HEAL-Link Greece 
ICCMP (Illinois Cooperative Collection Management Program) US 
JANUL (Japan Association of National University Libraries) 
JISC (Joint Information Systems Committee) UK 
LOUIS: The Louisiana Library Network US 
MINITEX Library Information Network US 
MLC (Michigan Library Consortium) US 
MLNC (Missouri Library Network Corporation) US 
MOBIUS US 
Network of Alabama Academic Libraries US 
NELINET, Inc. US 
NELLCO (New England Law Library Consortium) US 
NERL (NorthEast Research Libraries Consortium) US 
Nylink US 
OhioLINK (Ohio Library and Information Network) US 



Declaració sobre la perspectiva actual i els usos preferits per a la selecció i adquisició de la informació electrònica / 
ICOLC 

7 

OHIONET US 
Orbis Cascade Alliance US 
PALINET US 
Pioneer, Utah's Online Library US 
Procurement for Libraries UK 
PULC (Private University Libraries Consortium) Japan 
SOLINET (Southeastern Library Network, Inc.) US 
SUPC (Southern Universities Purchasing Consortium) UK Triangle Research Libraries Network 
(TRLN) US 
UKB The Netherlands 
University of Texas System Digital Library US  
Utah Academic Library Consortium US 
*VIVA (The Virtual Library of Virginia) US 
WILS (Wisconsin Library Services) US  
WRLC (Washington Research Library Consortium) US 
 

 
 
Sobre l’International Coalition of Library Consortia (ICOLC)   
L’International Coalition of Library Consortia (ICOLC) és una organització informal que va començar 
a fer trobades el 1996. La Coalició, que comprèn més de 160 consorcis de biblioteques d’arreu del 
globus, representa milers de biblioteques consorciades de tot el món. La Coalició serveix sobretot 
institucions d’ensenyament superior, tot facilitant la discussió entre els seus membres sobre 
qüestions d’interès comú. L’ICOLC organitza trobades per mantenir els seus membres informats 
sobre nous recursos d’infromació electrònica, pràctiques de tarificació per part dels proveïdors i 
venedors, i altres qüestions rellevants per als directors de consorcis i els seus consells executius. 
Aquestes trobades també proporcionen un espai per a que els representants dels consorcis es 
trobin amb la comunitat de proveïdors d’informació, debatin els seus productes, i estableixin un 
diàleg amb membres de la Coalició sobre qüestions que els afectin mútuament.  L’ICOLC també 
manté llistes de correu i pàgines web a benefici dels seus  membres. Més informació sobre l’ICOLC 
es por trobar a http://www.library.yale.edu/consortia  

 

Per més informació sobre la Declaració contacteu amb:  

Nota: a totes les adreces donades avall, substituï u l’AT amb “@" 

Beverlee French, Director for Shared Content, California Digital Library 
University of California - Office of the President, 415 20th Street, 4th Floor, Oakland, CA 94612 
Telèfon: 510.987-0425  Fax:  510.287-3825 
Correu electrònic:  beverlee.french AT ucop.edu 

Arnold Hirshon, Executive Director, NELINET, Inc.  
153 Cordaville Road, Suite 200, Southborough MA 01772 
Telèfon: 508-597-1934  Fax: 508-460-9455 
Correu electrònic: hirshon AT nelinet.net 

 
Kristiina Hormia-Poutanen, Director FinELib  
P.O.Box 26 (Teollisuuskatu 23-25), FIN-00014 University of Helsinki FINLAND  
Telèfon: +358 9 191 44118  
Correu electrònic: kristiina.hormia AT helsinki.fi 
 
Ann Okerson, Associate University Librarian and NERL Coordinator 
Yale University, Sterling Memorial Library, New Haven, CT  06520-8240 
Telèfon:  203-432-1764  Fax:    203-432-8527 
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Correu electrònic:  ann.okerson AT yale.edu 

Tom Sanville, Executive Director, OhioLINK  
Suite 300, 2455 North Star Road, Columbus, OH 43221  
Telèfon: 614-728-3600, ext. 322  Fax: 614-728-3610  
Correu electrònic: tom AT ohiolink.edu  

Dr Hazel Woodward, Joint Information Systems Committee (JISC) 
University Librarian & Director of Cranfield University Press, Kings Norton Library, 
Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL 
Telèfon:: +44 (0) 1234 754446  Fax: +44 (0) 1234 752391 
Correu electrònic: h.woodward AT cranfield.ac.uk  
 
 

 
NOTES  

 
                                                 
1 Vegeu la “Declaració sobre la perspectiva actual i els usos preferits per a la selecció i adquisició 
d’informació electrònica” (Març 1998), i la “Declaració sobre la perspectiva actual i els usos preferits 
per a la selecció i adquisició d’informació electrònica (Actualització núm. 1: desembre 2001)”. 
Ambdós es troben a:  http://www.library.yale.edu/consortia/statementsanddocuments.html 
[Versió en català de la versió de 2001 disponible a: http://www.cbuc.es/5digital/Tur1def.pdf]  
2 Vegeu "Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-Based Information Resources 
(Update: December 2001)," a:  http://www.library.yale.edu/consortia/statementsanddocuments.html  
[Versió en català disponible a: http://www. cbuc.es/5digital/Tur2def.pdf] 
3 Vegeu la pàgina d’inici del COUNTER Project, Counting Usage of Networked Electronic 
Resources, a:  <http://www.projectcounter.org> 
4 Per a un llistat de les Iniciatives dels Països en Vies de Desenvolupament, en col· laboració amb 
editors, vegeu el lloc web de Liblicense:  http://www.library.yale.edu/~llicense/develop.shtml 
 
 
 
 
 
 
 


