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Resum 

Totes les universitats públiques catalanes, entre d’altres 
institucions, fan servir el programari VTLS per a la gestió de les 
seves biblioteques. Per a aquesta funció, cada universitat disposa 
d’un sistema propi en què esta instal· lada localment la base de 
dades del seu catàleg. El CBUC posseeix el catàleg col· lectiu, 
resultat de la fusió de tots els fons. En base a aquest últim es 
realitza la catalogació per còpia i la consulta global de tots els fons 
simultàniament. 

Aquest sistema de col· laboració ha estat pioner des de fa molts 
anys a Espanya, seguint les principals tendències internacionals. 
Però, en aquests moments, raons tecnològiques i de funcionalitat 
fan inevitable un canvi de sistema, davant el qual els membres del 
CBUC estan oberts a noves solucions tècniques i organitzatives 
que els proporcionin nous avantatges funcionals i econòmics. 

Per això, el CBUC ha analitzat l’oportunitat d’obrir un nou marc de 
col· laboració que es fonamentaria en l’establiment d’una instal· lació 
única i comuna per allotjar el nou sistema informàtic. 

Un cop analitzats els diferents escenaris possibles, l’opció que es 
proposa és tenir una aplicació individual per a cada institució 
compartint un únic sistema informàtic. 

L’èxit d’experiències internacionals similars avalen una 
col· laboració com aquesta. És especialment representativa la 
finlandesa: totes les biblioteques universitàries feien servir des de 
fa anys el programari VTLS per gestionar-se i van evolucionar 
conjuntament cap a un nou sistema comú, integrant els disset 
servidors locals de cada institució en un únic sistema global per  a 
totes (Linnea2). 

Aquesta col· laboració suposaria l’adquisició d’un únic sistema 
informàtic que s’instal· laria al CESCA per allotjar les aplicacions de 
les diferents institucions. Aquestes hi accedirien a través de l’Anella 
Científica. L’administració de les aplicacions la faria el CBUC. 

Els principals avantatges que aportaria aquesta solució són: 

• Increment substancial de la disponibilitat del sistema. 

• Estalvis econòmics importants (entre 1.742.000 i 
2.149.000 euros en cinc anys). 
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Antecedents 

Totes les universitats públiques catalanes, entre d’altres 
institucions, fan servir el programari VTLS-Classic per a la gestió de 
les seves biblioteques. Aquest sistema ha donat resultats molt 
satisfactoris fins que ha esdevingut obsolet per mancances de 
funcionalitats per a la gestió d’informació electrònica; a més a més, 
el programari i el sistema operatiu que es fan servir ja no son 
suportats pels fabricants. 

Arribat aquest moment d’ineludible canvi de sistema, les 
institucions membres del Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (en endavant CBUC) han decidit continuar amb el seu 
esperit de col· laboració, tot participant en la selecció d’un únic nou 
sistema que substituirà el VTLS en totes les institucions. 

Aquest procés de selecció es troba molt avançat, i només resta 
pendent l’obtenció de finançament per convocar el concurs públic 
corresponent. 

D’altra banda, fins ara, cada universitat disposa d’un sistema propi 
en què esta instal· lada localment la base de dades del seu catàleg. 
El CBUC allotja el catà leg col· lectiu, resultat de la fusió de tots els 
fons. En base a aquest últim es realitza la catalogació per còpia i la 
consulta global de tots els fons simultàniament. Els sistemes de 
cada universitat són administrats amb recursos propis, mentre que 
el CBUC ho fa en col· laboració amb el Centre de Supercomputació 
de Catalunya (CESCA). Totes les institucions estan 
interconnectades mitjançant l’Anella Científica. 

Aquest sistema de col· laboració ha esta pioner des de fa molts 
anys a Espanya, seguint les principals tendències internacionals. 

En aquest moment de canvi, els membres del CBUC estan oberts a 
noves solucions tècniques i organitzatives que els proporcionin 
nous avantatges funcionals i econòmics. Per això, el CBUC vol 
analitzar l’oportunitat d’obrir un nou marc de col· laboració pel qual 
es compartiria una mateixa instal· lació per allotjar el nou sistema 
informàtic (servidors i serveis tècnics comuns). 

L’objectiu d’aquest informe és analitzar si en aquest nou context 
compartir afegeix valor al sistema, així com definir la nova 
arquitectura i dels seus costos. 

La col· laboració futura. A on volem anar? 

Les universitats i el CBUC han analitzat els principals productes de 
gestió de biblioteques existents al mercat mundial. D’aquesta 
observació es desprèn que tots aquests sistemes estan basats en 
les mateixes especificacions d’arquitectura tecnològica: 
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• Sistema gestor de base de dades d’àmplia implantació, com 
per exemple Oracle. 

• Tecnologia client/servidor basada en servidor d’aplicacions 
de desenvolupament propi. 

• Interfície gràfica i accés via web. 

• Funcions d’accés general disponibles via web i funcions 
internes de gestió bibliotecària desenvolupades per a 
entorns de finestres, ja sigui amb Windows, Macintosh o 
Linux. 

• Capacitat per buscar en varies bases de dades 
simultàniament. 

• Suport multimedia. 

Per tant, les característiques tècniques comunes fan possible 
l’avaluació de diferents alternatives de compartició de sistemes 
sense saber, encara, quin serà el sistema escollit. 

De cara a poder definir els diferents escenaris de compartició de 
l’entorn informàtic podem dividir el sistema de gestió bibliotecària 
en 5 grans components: 

1. Base de dades: conté els registres bibliogràf ics, els usuaris 
del sistema, els registres d’autoritats, i tota la informació 
necessària per gestionar les biblioteques. 

2. Servidors: de bases de dades, d’aplicacions, de web, de 
seguretat,... amb els seu programari de base (sistema 
operatiu, sistema gestor de base de dades...). 

3. Aplicació: instal· lació del producte de gestió de 
biblioteques. Aquest sistema és el que encara està per 
decidir. 

4. Administració de l’aplicació: gestió d’usuaris, de permisos,  
de drets, definició de paràmetres particulars, modificació de 
dades pròpies... 

5. Explotació i manteniment: manteniment i administració de 
tot el maquinari i programari (bases de dades, servidors i 
aplicació). 

La compartició d’una mateixa instal· lació per allotjar el nou sistema 
informàtic (servidors i serveis tècnics comuns) pot tenir diversos 
escenaris possibles: 
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Opció Compartir Instal· lació Servidors i 
aplicació 

Base de Dades 

0 (Actual) NxNxN Res N (1xInstitució) N (1xInstitució) N (1xInstitució) 

1 1xNxN Espai 1 (CBUC) N (1xInstitució) N (1xInstitució) 

2 1x1xN Servidor 1 (CBUC) 1 (comú) N (1xInstitució) 

3 1x1x1 Tot 1 (CBUC) 1 (comú) 1 (col· lectiva) 

 

 

A continuació es defineixen amb més detall. 



  

  8 

 

Opció 0 (NxNxN) 

Aquesta és la situació actual, en què no es comparteix res de la 
instal· lació del nou sistema. Cada universitat té la seva pròpia base 
de dades en servidors propis a les seves instal· lacions. La mateixa 
aplicació està instal· lada a cadascun dels sistemes de cada 
universitat. La administració de la aplicació é independent de cada 
institució. Tots els serveis d’explotació i manteniment els gestiona 
cada universitat per separat. 

 

UNIV. A 

Aplicació  A 

Servidors A 

Administració 
aplicació A 

BD A 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
… 

UNIV. B 

Aplicació B 

Servidors B 

Administració 
aplicació B 

BD B 

UNIV. C 

Aplicació  C 

Servidors C 

Administració 
aplicació C 

BD C 

CBUC 

Aplicació  
CBUC 

Servidors 
CBUC 

Administració 
aplicació 
CBUC 

BD CBUC 
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Opció 1 (1xNxN) 

Aquesta opció suposaria el trasllat dels sistemes a una única 
instal· lació física al CBUC. Però cada institució continuaria amb 
base de dades, servidors i instal· lació de l’aplicació propis. Només 
es podrien compartir alguns sistemes horitzontals (còpies de 
seguretat, tallafocs, etc.). L’administració de l’aplicació seria 
independent. Els serveis d’explotació i manteniment podrien ser 
portats a terme per un mateix proveïdor, però sense cap tipus de 
compartició de servei. 

 

UNIV. A 

Aplicació  A 

Servidors A 

Administració 
aplicació A 

BD A 

…
…
…
…
…
…
…

UNIV. B 

Aplicació B 

Servidors B 

Administració 
aplicació B 

BD B 

UNIV. C 

Aplicació  C 

Servidors C 

Administració 
aplicació C 

BD C 

CBUC 

Aplicació  
CBUC 

Servidors 
CBUC 

Administració 
aplicació 
CBUC 

BD CBUC 

…
…
…
…
…
…
…CBUC 
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Opció 2 (1x1xN) 

Cada institució tindria la seva pròpia base de dades en una 
instal· lació de servidors i d’aplicació compartida amb la resta. La 
administració de la aplicació seria independent per a cada 
universitat. Els serveis d’explotació i manteniment serien compartits 
per tota l’instal· lació. 

UNIV. A 

Administració 
aplicació A 

BD A 

…
…
…

UNIV. B 

Administració 
aplicació B 

BD B 

UNIV. C 

Administració 
aplicació C 

BD C 

CBUC 

Aplicació  CBUC 

Servidors CBUC 

Administració 
aplicació 
CBUC 

BD CBUC 
…
…
…

CBUC 
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Opció 3 (1x1x1) 

Aquesta opció és igual a l’anterior però amb una única base de 
dades que integraria la informació de totes. 

 

 

UNIV. A 

Administració 
aplicació A 

…
…
…

UNIV. B 

Administració 
aplicació B 

UNIV. C 

Administració 
aplicació C 

CBUC 

 
Aplicació  CBUC 

 
Servidors CBUC 

Administració 
aplicació 
CBUC 

 
BD CBUC 

CBUC 
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Avaluació de les opcions 

Els criteris que poden discriminar i diferenciar les diferents opcions 
són: 

1. Funcionalitats. 

• Funcions disponibles a cadascuna de les opcions. En ésser 
el programari escollit el mateix, a totes les opcions es 
disposaria de totes les funcions. 

• Eficiència de l’accés concurrent a tots els catàlegs. A les 
opcions en què hi ha més d’una base de dades, l’accés 
simultani a tots el catà legs es realitzar à via Z39.50 o via el 
catàleg col· lectiu. Aquest tipus d’accés es eficient, però 
encara ho és més l’accés a una única base de dades. 

2. Seguretat: entesa com els elements que poden afectar a la 
disponibilitat del sistema i els seus efectes. 

• Connexió d’una universitat a l’Anella Científica: tal com 
passa ara, la desconnexió d’una universitat de l’Anella 
Científica impedeix la catalogació per còpia i la consulta del 
catàleg col· lectiu des d’aquesta. En el cas de les funcions 
internes de la universitat, aquesta desconnexió afectaria en 
les opcions en què el sistema no estigués instal· lat de forma 
local a la pròpia entitat. 

• Connexió del CBUC a l’Anella Científica: la pèrdua de 
connectivitat del CBUC a l’Anella deixaria sense servei a 
totes les universitats en les opcions en què es comparteix el 
sistema. A la situació actual, afecta a la catalogació per 
còpia i a la consulta del catàleg col· lectiu. 

• Servidors: a les opcions en què hi ha servidors per a cada 
institució, la no disponibilitat d’un d’ells només afecta a una 
universitat. A les opcions compartides pot arribar a afectar a 
tots els serveis per a tothom. 

• Bases de Dades: les bases de dades i els seus sistemes de 
gestió requereixen unes tasques de manteniment que 
suposen la no disponibilitat d’accés a les dades mentre 
aquestes es duen a terme. La compartició de tots els 
catàlegs en una única base de dades podria tenir un efecte 
de desconnexió total per a tothom quan es facin aquest tipus 
d’actuacions. 

3. Integració bibliotecària. Un nou àmbit de col· laboració que 
suposi la compartició de noves parts d’un sistema, pot trobar-se 
amb dificultats d’integració a nivell d’administració bibliotecària. 
De fet, integrar totes les institucions en una única base de 
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dades suposaria una migració col· lectiva dels catàlegs, i un 
sistema regulat per administrar-los i gestionar-los conjuntament 
(autoritats, drets, usuaris,...) 

4. Economies d’escala. Les contractacions conjuntes de les 
diferents parts del sistema poden suposar reducció de costos 
per economies d’escala: 

• Adquisició: la negociació conjunta de compra de servidors i 
llicències pot suposar importants estalvis econòmics. En el 
cas de l’adquisició de servidors únics aquests estalvis seran 
més grans donat que no només es podrà  negociar millor 
sinó que, a més, és més econòmic un servidor gran que 
diversos de més petits. 

• Cost de propietat: és la suma de tots els conceptes de 
despesa afectats pel funcionament ordinari del sistema 
(manteniment del maquinari i del programari, administració i 
explotació del sistema, administració i explotació de 
l’aplicació,...). Evidentment la compartició d’un únic sistema 
suposarà importants estalvis. 

• Alta disponibilitat: les mesures de seguretat que serà 
necessari implementar en el cas de que es comparteixi el 
sistema, tenen com a efecte secundari, gens menyspreable, 
una molt alta disponibilitat del sistema. Probablement més 
alta de la que cap de les institucions hauria decidit disposar 
de forma individual. 

• Balanceig de càrregues entre institucions: així mateix la 
compartició d’un únic sistema pot suposar el reaprofitament 
de recursos. Els recursos puntualment excedents d’una 
universitat poden ésser utilitzats per una altra. També es pot 
dir d’un altra manera: amb una planificació comuna 
determinats recursos poden ésser adquirits una única 
vegada. 

• Nombre de llicències de l’aplicació de gestió bibliotecària: en 
aquest sentit ja s’estan aconseguint millores amb la 
negociació conjunta de selecció de l’aplicació, gràcies a 
l’economia d’escala. Per tant, aquest concepte no es tindrà 
en compte a la present valoració. 



 

 

Resum de la valoració 

 

Opció 0 Opció 1 Opció 2 Opció 3
NxNxN 1xNxN 1x1xN 1x1x1
Totes Totes Totes Totes

Catà leg 
col·lectiu o 

consulta via 
Z39.50

Catà leg 
col·lectiu o 

consulta via 
Z39.51

Catà leg 
col·lectiu o 

consulta via 
Z39.52

Catà leg únic

Treball a dintre de la 
universitat

No afecta 1 Universitat 1 Universitat 1 Universitat

Catalogació per copia 1 Universitat 1 Universitat 1 Universitat 1 Universitat

OPAC de tots els catà legs
Des 

d'aquesta 
universitat

Des 
d'aquesta 
universitat

Des 
d'aquesta 
universitat

Des 
d'aquesta 
universitat

Treball a dintre de la 
universitat

No afecta
Totes les 

universitats
Totes les 

universitats
Totes les 

universitats

Catalogació per copia
Totes les 

universitats
Totes les 

universitats
Totes les 

universitats
Totes les 

universitats

OPAC de tots els catà legs
Totes les 

universitats
Totes les 

universitats
Totes les 

universitats
Totes les 

universitats

1 institució 1 institució
Totes les 

institucions
Totes les 

institucions

1 institució 1 institució 1 institució
Totes les 

institucions
Individual Individual Individual Col·lectiva
Individual Individual Individual Col·lectiva
Individual Individual Individual Col·lectiva
Individual Individual Individual Col·lectiva
Individual Individual Individual Col·lectiva
Individual Individual Individual Col·lectiva
Mitjana Mitjana Alta Alta
Baixa Baixa Alta Alta
Baixa Baixa Alta Alta

No No SI SI

No afecta
Positiu
Menys positiu / Menys negatiu
Negatiu

Seguretat 
(Disponibilitat 
del sistema)

Economies 
d'escala

Funcionalitats

Integració 
bibliotecà ria

Funcions disponibles

Eficiència de l'accés concurrent a tots els catà legs

Migració dels catà legs
Parametrització ILS

Connexió d'una universitat a 
l'Anella Científica

Connexió del CBUC a l'Anella 
Científica

Servidors

Base de Dades

Administració ILS
Catà legs
Registre d'autoritats
Usuaris
Adquisició
Cost de propietat
Alta disponibilitat
Balanceig de carregues entre institucions

 



 

 

 

Les opcions 0 i 1 són diferents formes de la situació actual: 

• L’opció 0 és l’actual. 

• L’opció 1 només es diferencia de la 0 en una menor 
disponibilitat del sistema per la dependència de l’Anella i no 
representa cap economia d’escala afegida. Per tant, no es 
contempla com a opció possible. 

Les opcions 2 i 3 són dues alternatives de futur: 

• L’opció 2 presenta importants economies d’escala encara 
que pot tenir pèrdues de disponibilitat del sistema a les quals 
s’hauria de buscar solució. 

• L’opció 3 es diferencia de la 2 per una major eficiència 
d’accés als cat àlegs a través d’una base de dades comuna, 
però planteja seriosos problemes d’integració d’informació i 
de funcionament. Aquesta opció pot ser una segona fase de 
l’opció 2 que s’abordi quan la primera estigui consolidada i 
s’hagin pogut estudiar i acordar solucions per als problemes 
d’integració. 

Per tant, es proposa l’opció 2, que consisteix en una aplicació 
individual per  cada institució i la compartició d’un únic 
sistema informàtic . 

En l’opció proposada, el resultat final no serà només l’evolució cap 
a un nou programari, si no la implantació d’aquest sobre una nova 
arquitectura, amb totes les bases de dades instal· lades en un 
sistema informàtic comú, amb manteniment i explotació 
externalitzats. Aquest sistema compartit haurà de ser, a més, 
modulable en funció del nombre de socis, permeten una integració 
esglaonada, no simultània, de tot es les institucions interessades en 
aquesta col· laboració.  

L’èxit d’experiències internacionals similars avalen una 
col· laboració com aquesta. És especialment representativa la 
finlandesa: totes les biblioteques universit àries feien servir des de 
fa anys el programari VTLS per gestionar-se i van evolucionar 
conjuntament cap a un nou sistema comú, integrant els disset 
servidors locals de cada institució en un únic sistema global per a 
totes (Linnea2). 

Els estalvis per aplicació d’economies d’escala poden ser 
importants i amb significatives millores tècniques; o el que és el 
mateix, es poden reinvertir els estalvis en millores del servei i de la 
seguretat. Avui en dia, les tendències s’orienten, de nou, cap a la 
centralització dels sistemes. Els sistemes mes petits poden tenir, 
aparentment, costos d’adquisició menors, però amb despeses de 
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manteniment i explotació majors. A més, les arquitectures 
tecnològiques disponibles afavoreixen la centralització amb 
maquinaris més segurs i eficients. 

Per últim, el CBUC és una entitat pública formada per les 
universitats que té com a finalitat la millora dels serveis a través de 
la cooperació. Funciona per consens i en base al treball conjunt de 
les institucions. Com diu Annu Jauhiainen, project manager de 
Linnea2 “The cornerstone of this process has been co-operation, 
the will to pull together” (La pedra angular del procés ha estat la 
col· laboració, la voluntat de tirar junts endavant). 
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Disseny de les solucions 

Arquitectura 

Les parts principals de l‘arquitectura del futur sistema són: 

• Servidor de Bases de Dades, amb una base de dades per 
institució a l’opció comuna. El gestor de bases de dades 
serà un d’amplia implantació, com per exemple Oracle.  

• Servidor d’aplicacions, propi dels aplicatius, normalment 
desenvolupats en C o JAVA. 

• Servidor Web, amb programari estàndard de mercat. La 
distribució de la càrrega entre aquest i el d’aplicacions és 
variable en funció de l’aplicació que s’escollirà.  

• Servidor de fitxers, per distribució dels programaris. N’hi 
haurà un a cada institu ció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidor d’aplicacions

Servidor de B.D.

Servidor d’aplicacions

Servidor de B.D.

………

Clients del sistema

Servidor Web

Servidors de fitxers

1 Base de Dades per institució
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Alta disponibilitat 

Aquest és un servei ofert als usuaris 24 hores al dia 7 dies a la 
setmana (24x7) i per tant no es pot veure afectat per interrupcions 
del sistema. 

Avui en dia les tecnologies permeten tenir un únic servidor, però 
amb un alt grau de disponibilitat dels sistemes, de manera que 
s’eviten els problemes d’interrupció del servei per avaria. Hi ha 
servidors que internament es divideixen en parts i que disposen de 
funcions de canvi de peces i balanceig de càrregues en calent 
(sense aturar el servei). Aquests sistemes tenen un alt nivell de 
redundància en tant que tenen els seus components duplicats o 
triplicats. 

El sistema d’emmagatzematge de la informació haurà de estar 
emmirallat per garantir la disponibilitat de les dades. 

De tota manera, per als moments en què hi hagi d’haver aturades 
del sistema per manteniment s’ha de preveure un sistema de 
funcionament en degradat que permeti disposar d’un mínim de les 
funcionalitats del sistema. La consulta del cat àleg col· lectiu restarà 
garantida. 

Totes les intervencions sobre el sistema es portaran a terme en els 
moments de menys usuaris. 

Comunicacions 

Les institucions disposen d’una molt bona connectivitat entre elles 
basada en l’Anella Científica. Aquestes connexions tenen, a priori, 
capacitat suficient per poder garantir el servei amb un rendiment 
totalment idoni. 

Pel que fa a la disponibilitat, aquest ja es un servei 24x7 administrat 
i mantingut pel CESCA, que ja disposa de redundància en els seus 
enllaços: 

• El CESCA i per tant el CBUC tenen connexió directa i 
redundant amb l’Anella. 

• La UPC i la UB ja disposen de connectivitat amb camins 
redundants. La UdG té prevista la instal· lació d’un camí 
redundant a molt curt termini. 

• La resta d’institucions poden disposar d’una connexió 
alternativa mitjançant XDSI a 64 kbps si ho sol· liciten al 
CESCA. Aquesta connectivitat addicional és sense cost, 
donat que forma part de les condicions de alta disponibilitat 
del concurs de l’Anella. 
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Per tant, es pot considerar que l’Anella actual ja subministra un 
sistema de connexió adient per a la interconnexió dels sistemes 
bibliotecaris comuns. Tot i que seria aconsellable que quan es 
produeixi la propera renovació de la infrastructura de l’Anella (any 
2006) es puguin incloure sistemes de redundància de circuits que 
garanteixin la no desconnexió de les institucions que participin en el 
sistema comú de gestió de les biblioteques. 

Organització 

El sistema es pot estructurar en 5 nivells: 

1. Explotació de sistemes. 

a. Operacions d’arrencada i aturada de les màquines.  

b. Gestió de les còpies de seguretat (backups i 
restores). 

c. Gestió de les impressions centralitzades. 

d. Gestió de les cues de procés i d’impressió. 

e. Monitorització del rendiment i temps de resposta dels 
sistemes. 

f. Operació i monitorització dels servidors. 

Administració 
del programari 

Administració  de 
l’aplicació 

 
Explotació del programari 

 
Administració de sistemes 

 
Explotació de sistemes 
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2. Administració de sistemes. 

a. Gestió de la disponibilitat dels sistemes i les bases de 
dades. 

b. Gestió dels manteniments preventius i correctius. 

c. Actualització de versions del programari de base 
(sistemes operatius...). 

d. Monitorització dels sistemes (CPU, Disc, Memòria, 
etc.). 

e. Gestió d’usuaris dels sistemes. 

f. Gestió del sistema d’impressió. 

g. Planificació a l’avançada de les necessitats de 
creixement del maquinari en funció del creixement de 
les demandes i les càrregues.  

h. Gestió i seguiment de les incidències dels sistemes 

i. Control de la resolució d’incidències que afecten a 
tercers (subministradors de maquinari i de programari 
de base). 

j. Instal· lació de paquets correctius puntuals i 
acumulatius facilitats pels fabricants de programari de 
base. 

k. Definició de polítiques de seguretat i accés. 

l. Administració de bases de dades. 

• Instal· lació i/o actualització de versions del 
sistema gestor de bases de dades. 

• Gestió de l’espai físic de les bases de dades. 

• Monitorització dels accessos i rendiments de 
les bases de dades. 

• Creació de les estructures primàries de 
emmagatzematge  segons els dissenys de les 
aplicacions. 

• Gestió dels contractes de manteniment del 
programari gestor de bases de dades. 

• Definició de procediments i planificació de 
còpia i restauració de les bases de dades. 

• Restauració de bases de dades.  
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3. Explotació de programari. 

a. Operacions d’arrencada i aturada de les aplicacions 

b. Llançament i seguiment de processos. 

c. Execució i monitorització de procediments 
preestablerts. 

d. Control d’execució de treballs (funcionament i 
acabament). 

4. Administració de programari. 

a. Gestió de la disponibilitat de les aplicacions. 

b. Instal· lació de noves versions del programari 
d’aplicacions. 

c. Gestió i seguiment d’incidències de funcionament de 
les aplicacions. 

d. Traspàs d’aplicacions i procediments a explotació.  

e. Distribució de l’aplicació a la resta d’institucions per la 
seva instal· lació als servidors locals. 

f. Administració de base de dades. 

• Creació d’objectes primaris a les bases de 
dades. 

• Modificació de les estructures de les bases de 
dades.  

5. Administració de l’aplicació. 

a. Gestió d’usuaris de l’aplicació. 

b. Gestió de perfils. 

c. Gestió de drets. 

d. Gestió de formats. 

e. Gestió del contingut del catàleg.  

f. Gestió del registre d’autoritats. 

La distribució de responsabilitats als diferents nivells seria la 
següent: 
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Universitats Administració de l'aplicació

CBUC Administració del programari

Explotació del programari

Administració de sistemes

Explotació de sistemes

   CESCA

 

Els serveis bàsics serien prestats pel CESCA, que també allotjaria 
els servidors. Aquesta és una institució sense afany de lucre que 
actualment ja allotja els servidors actuals del CBUC i que 
administra i manté l’Anella Científica. 
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Costos 

L’anàlisi dels costos perm etrà comparar i avaluar l’alternativa de 
col· laboració respecte a l’opció que cada universitat continuï  sola. 
En alguns casos els aspectes valorats s’han definit en aquesta línia 
per tal de poder comparar, no per avaluar el cost exacte de 
l’operació. Aquest es podrà conèixer exactament en el moment que 
es sàpiga el nombre de socis, el calendari de migració i quin serà el 
producte escollit. 

Els costos a avaluar són els d’adquisició i els de funcionament. 

Les dades de les diferents institucions que s’han tingut en compte 
per tal d’avaluar els sistemes són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i per tal de simplificar els càlculs s’han agrupat les institucions en 
tres tipus en funció del factor que defineix més la dimensió del 
sistema, el nombre d’usuaris simultanis: 

• GRANS: Més de 100 (UB, UAB, CCUC i BC) 

• MITJANES: Entre 50 i 100 (UPF i UPC) 

• PETITES: Menys de 50 (UdG, URV, UdLL i UOC) 

Així mateix s’han definit tres fases d’implantació, tenint en compte 
les següents premisses: 

• A la primera fase l’opció compartida hauria de ser quasi igual 
o inferior en cost a la individual. 

• Les institucions que actualment tenen sistemes antics amb 
sistema operatiu MPE han de tenir prioritat, ja que estan 
obligades a migrar aquest any. 

Entitat
S.O. 

Actual
Usuaris 

simultanis
Registres 

bibliogràfics

Ocupació 
en disc 
prevista 

(Gb.nets)
UB MPE 190 650.000 37
UAB MPE 170 630.000 36
CCUC UNIX 160 2.100.000 100
BC MPE 140 1.200.000 69
UPF MPE 100 312.000 18
UPC UNIX 70 260.000 15
UdG UNIX 45 190.000 11
URV UNIX 40 200.000 11
UdLL UNIX 30 163.000 9
UOC UNIX 22 14.000 1

967 5.719.000 307
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• A les diferents fases s’ha d’arribar per creixement dels 
sistemes, aprofitant totalment les inversions fetes 
anteriorment. 

Amb aquestes premisses les tres fases definides han estat: 

• Fase I: tres institucions grans i una mitjana (ex: CCUC, UAB, 
BC i UPF). 

• Fase II: una institució gran i una mitjana (ex: UB i UPC). 

• Fase III: les quatre institucions petites (ex: UdG, URV, UdLL 
i UOC) 

Amb aquestes dades es van sol· licitar valoracions de les 
inversions, de l’opció compartida i de la individual,  en dos entorns 
tècnics2: 

• Sistemes servidors basats en processadors ITANIUM amb 
sistema operatiu LINUX. 

• Sistemes servidors basats en processadors propietaris amb 
sistema operatiu UNIX. 

En tots dos entorns tècnics les valoracions contemplen a l’opció 
compartida una molt alta disponibilitat, basada en tecnologies de 
servidors subdividits internament en diversos servidors que 
disposen de funcions de canvi de peces i balanceig de càrregues 
en calent (sense aturar el servei). 

Tots els imports inclouen l’IVA. 

Cost d’adquisició del maquinari 

A continuació es fa relació dels costos estimats d’adquisició: 

• pels sistemes propis de cada entitat, 

• pel sistema compartit i 

• pel sistema de funcionament en degradat (alternativa per 
donar servei en cas d’aturada per manteniment del sistema 
principal). 

Sistema ITANIUM amb LINUX 
 

                                                           
2 Tant la informació sol· licitada com les propostes es poden veure a l’annex corresponent 
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N. Institucions
Cost 

individual
Total

4 Grans 63.713€ 254.852€
2 Mitjanes 53.136€ 106.272€
4 Petites 29.154€ 116.616€

Total 477.740€

Fase Servidors
Funciona-
ment en 
degradat

Total

I 208.858€ 42.853€ 251.711€
II 73.242€ 0€ 73.242€
III 50.274€ 19.027€ 69.301€

Total 332.374€ 61.880€ 394.254€

Fase Institucions Import Acumulat Import Acumulat Import %
I 3 grans i 1 mitjana 244.275€ 244.275€ 208.858€ 208.858€ -35.417€ -14,50%
II 1 gran i 1 mitjana 116.849€ 361.124€ 73.242€ 282.100€ -79.024€ -21,88%
III 4 petites 116.616€ 477.740€ 50.274€ 332.374€ -145.366€ -30,43%

Total 477.740€ 332.374€

Fase Institucions Import Acumulat Import Acumulat Import %
I 3 grans i 1 mitjana 244.275€ 244.275€ 251.711€ 251.711€ 7.436€ 3,04%
II 1 gran i 1 mitjana 116.849€ 361.124€ 73.242€ 324.953€ -36.171€ -10,02%
III 4 petites 116.616€ 477.740€ 69.301€ 394.254€ -83.486€ -17,48%

Total 477.740€ 394.254€

Sistemes propis Sistema compartit Diferéncia

Sistemes propis

Sistema compartit

Comparació de costos per fases (sense sistema de funcionament en degradat)

Comparació de costos per fases (amb sistema de funcionament en degradat)

Sistemes propis Sistema comú Diferéncia

 

 

L’opció compartida té un cost inferior en un 30,43%. Si es 
reinverteix part de la diferència en el sistema de funcionament en 
degradat l’estalvi és d’un 17,48%. A més a més l’opció compartida 
té una molt més alta disponibilitat que la individual. 

 



  

  26 

Sistema propietari amb UNIX 
 

N. Institucions
Cost 

individual
Total

4 Grans 146.462€ 585.848€
2 Mitjanes 76.820€ 153.640€
4 Petites 45.647€ 182.588€

Total 922.076€

Fase Servidors
Funciona-
ment en 
degradat

Total

I 232.734€ 33.744€ 266.478€
II 212.156€ 0€ 212.156€
III 4.145€ 0€ 4.145€

Total 449.035€ 33.744€ 482.779€

Fase Institucions Import Acumulat Import Acumulat Import %
I 3 grans i 1 mitjana 516.206€ 516.206€ 232.734€ 232.734€ -283.472€ -54,91%
II 1 gran i 1 mitjana 223.282€ 739.488€ 212.156€ 444.890€ -294.598€ -39,84%
III 4 petites 182.588€ 922.076€ 4.145€ 449.035€ -473.041€ -51,30%

Total 922.076€ 449.035€

Fase Institucions Import Acumulat Import Acumulat Import %
I 3 grans i 1 mitjana 516.206€ 516.206€ 266.478€ 266.478€ -249.728€ -48,38%
II 1 gran i 1 mitjana 223.282€ 739.488€ 212.156€ 478.634€ -260.854€ -35,27%
III 4 petites 182.588€ 922.076€ 4.145€ 482.779€ -439.297€ -47,64%

Total 922.076€ 482.779€

Sistemes propis Sistema compartit Diferéncia

Sistemes propis

Sistema compartit

Comparació de costos per fases (sense sistema de funcionament en degradat)

Comparació de costos per fases (amb sistema de funcionament en degradat)

Sistemes propis Sistema comú Diferéncia

 

 

L’opció compartida té un cost inferior en un 51.30% i reinvertint part 
de la diferència en el sistema de funcionament en degradat l’estalvi 
és d’un 47,64%. A  més a més l’opció compartida té una molt més 
alta disponibilitat que la individual. 
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Cost del programari de base 

El programari de base associat al maquinari ja esta inclòs en la 
inversió del maquinari. 

Respecte a les llicències del sistema gestor de base de dades no 
es comptabilitza a l’avaluació de les opcions, ja que si apliquem 
costos per nombre d’usuaris concurrents aquest concepte no 
suposaria diferència. 

Cost del programari d’aplicació 

No forma part del present estudi. 

Serveis 

Estan inclosos als apartats d’adquisició. 
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Cost de Manteniment 

Els costos d’adquisició incorporen un període de garantia de 3 anys 
i per tant les despeses de manteniment apareixeran a la quarta 
anualitat. 

Sistema ITANIUM amb LINUX 
 

N. Institucions
Cost 

individual
Total

4 Grans 6.165€ 24.660€
2 Mitjanes 5.142€ 10.284€
4 Petites 2.821€ 11.284€

Total 46.228€

Fase Servidors
Funciona-
ment en 
degradat

Total

I 19.305€ 5.142€ 24.447€
II 6.495€ 0€ 6.495€
III 4.407€ 2.283€ 6.690€

Total 30.207€ 7.425€ 37.632€

Fase Institucions Import Acumulat Import Acumulat Import %
I 3 grans i 1 mitjana 23.637€ 23.637€ 19.305€ 19.305€ -4.332€ -18,33%
II 1 gran i 1 mitjana 11.307€ 34.944€ 6.495€ 25.800€ -9.144€ -26,17%
III 4 petites 11.284€ 46.228€ 4.407€ 30.207€ -16.021€ -34,66%

Total 46.228€ 30.207€

Fase Institucions Import Acumulat Import Acumulat Import %
I 3 grans i 1 mitjana 23.637€ 23.637€ 24.447€ 24.447€ 810€ 3,43%
II 1 gran i 1 mitjana 11.307€ 34.944€ 6.495€ 30.942€ -4.002€ -11,45%
III 4 petites 11.284€ 46.228€ 6.690€ 37.632€ -8.596€ -18,59%

Total 46.228€ 37.632€

Sistemes propis

Sistema compartit

Comparació de costos per fases (sense sistema de funcionament en degradat)

Comparació de costos per fases (amb sistema de funcionament en degradat)

Sistemes propis Sistema comú Diferéncia

Sistemes propis Sistema compartit Diferéncia

 

Els cost de manteniment de l’opció compartida és un 34,66% 
inferior i si es contempla la inversió en el sistema de funcionament 
en degradat d’un 18,59%. 
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Sistema propietari amb UNIX 
 

N. Institucions
Cost 

individual
Total

4 Grans 13.310€ 53.239€
2 Mitjanes 6.981€ 13.962€
4 Petites 5.356€ 21.424€

Total 88.625€

Fase Servidors
Funciona-
ment en 
degradat

Total

I 28.437€ 3.067€ 31.504€
II 22.415€ 0€ 22.415€
III 422€ 0€ 422€

Total 51.274€ 3.067€ 54.341€

Fase Institucions Import Acumulat Import Acumulat Import %
I 3 grans i 1 mitjana 46.911€ 46.911€ 28.437€ 28.437€ -18.474€ -39,38%
II 1 gran i 1 mitjana 20.291€ 67.201€ 22.415€ 50.852€ -16.349€ -24,33%
III 4 petites 21.424€ 88.625€ 422€ 51.274€ -37.351€ -42,15%

Total 88.625€ 51.274€

Fase Institucions Import Acumulat Import Acumulat Import %
I 3 grans i 1 mitjana 46.911€ 46.911€ 31.504€ 31.504€ -15.407€ -32,84%
II 1 gran i 1 mitjana 20.291€ 67.201€ 22.415€ 53.919€ -13.283€ -19,77%
III 4 petites 21.424€ 88.625€ 422€ 54.341€ -34.285€ -38,69%

Total 88.625€ 54.341€

Sistemes propis

Sistema compartit

Comparació de costos per fases (sense sistema de funcionament en degradat)

Comparació de costos per fases (amb sistema de funcionament en degradat)

Sistemes propis Sistema comú Diferéncia

Sistemes propis Sistema compartit Diferéncia

 

 

El manteniment de l’opció compartida té un cost inferior en un 
42,15% i amb l’increment del sistema de funcionament en degradat 
l’estalvi és d’un 38,69%. 
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Cost de funcionament 

En aquest punt es definiran els altres costos associats al 
funcionament: 

• Allotjament dels Servidors. Segons tarifes subministrades 
pel CESCA. 

• Serveis d’administració i explotació de sistemes (CESCA). 
Una persona al 50% per institució en el cas dels sistemes 
propis. Una persona al 100% pel sistema compartit. 

• Serveis d’administració i explotació de l’aplicació (CBUC). 
Una persona al 50% per institució en el cas dels sistemes 
propis. Una persona al 100% pel sistema compartit. 

A l’avaluació econòmica d’aquest concepte no s’aprecien 
diferències significatives dependents del tipus de maquinari escollit. 

 

Sistemes Sistema
propis compartit Import %

Allotjament dels Servidors 7.718 € 7.718 €
Administració i Explotació de Sistemes 210.000 € 42.000 € -168.000 € -80,00%
Administració i Explotació de l'aplicació 210.000 € 42.000 € -168.000 € -80,00%

Total 420.000 € 91.718 € -328.282 € -78,16%

Diferència

Costos de funcionament tangibles

 

 

En aquest concepte l’estalvi de l’opció compartida és d’un 78,16% 

No es contemplen en aquest apartat altres costos intangibles com: 

• ocupació d’espai a les sales d’ordinadors de les institucions, 

• consum elèctric (maquinari i aire condicionat) i 

• atenció dels serveis informàtics a la disponibilitat del sistema  

que evidentment són més favorables a l’opció compartida. 
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Resum de costos 

A continuació es reflecteixin els costos calculats anteriorment 
projectats a cinc anys. 

 

1 2 3 4 5 Total
Adquisició 477.740 € 477.740 €
Manteniment 46.228 € 46.228 € 92.456 €
Funcionament 420.000 € 420.000 € 420.000 € 420.000 € 420.000 € 2.100.000 €
Total 897.740 € 420.000 € 420.000 € 466.228 € 466.228 € 2.670.196 €

Adquisició 394.254 € 394.254 €
Manteniment 37.632 € 37.632 € 75.264 €
Funcionament 91.718 € 91.718 € 91.718 € 91.718 € 91.718 € 458.590 €
Total 485.972 € 91.718 € 91.718 € 129.350 € 129.350 € 928.108 €

-411.768 € -328.282 € -328.282 € -336.878 € -336.878 € -1.742.088 €
-45,87% -78,16% -78,16% -72,26% -72,26% -65,24%

1 2 3 4 5 Total
Adquisició 922.076 € 922.076 €
Manteniment 88.625 € 88.625 € 177.250 €
Funcionament 420.000 € 420.000 € 420.000 € 420.000 € 420.000 € 2.100.000 €
Total 1.342.076 € 420.000 € 420.000 € 508.625 € 508.625 € 3.199.326 €

Adquisició 482.779 € 482.779 €
Manteniment 54.341 € 54.341 € 108.682 €
Funcionament 91.718 € 91.718 € 91.718 € 91.718 € 91.718 € 458.590 €
Total 574.497 € 91.718 € 91.718 € 146.059 € 146.059 € 1.050.051 €

-767.579 € -328.282 € -328.282 € -362.566 € -362.566 € -2.149.275 €
-57,19% -78,16% -78,16% -71,28% -71,28% -67,18%

Sistemes 
propis

Sistema 
compartit

Diferència

Costos a 5 anys (Propietari-UNIX)

Diferència

Sistemes 
propis

Sistema 
compartit

Anualitats

Anualitats

Costos a 5 anys (ITANIUM-LINUX)

 

 

Per tant, els estalvis, segons els supòsits estudiats, serien: 

• en l’adquisició d’entre uns 84.000 i 440.000 euros 

• en el manteniment  d’entre uns 9.000 i 34.000 euros anuals 

• en el funcionament d’uns 328.000 euros anuals 

que projectats a cinc anys suposarien un estalvi d’entre 1.742.000 
i 2.149.000 euros. 
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Conclusions 

Analitzades les diferents opcions per a la compartició del nou 
sistema l’opció més recomanable es la d’una aplicació individual 
per a cada institució compartint un únic sistema informàtic . 

Els principals avantatges que aporta aquesta solució són: 

• Increment substancial de la disponibilitat del sistema. 

• Facilitat d’integració a nivell bibliotecari. 

• Importants economies d’escala que poden arribar a estalvis de 
l’ordre dels 2 milions d’euros en cinc anys.  


