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Abreviatures i sigles emprades 
 

Sigles de les biblioteques participants: 

BC: Biblioteca de Catalunya 

UAB: Universitat Autònoma de Barcelona 

UB:  Universitat de Barcelona 

UdG:  Universitat de Girona 

UdL:  Universitat de Lleida 

UJI: Universitat Jaume I 

UOC: Universitat Oberta de Catalunya 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 

UPF: Universitat Pompeu Fabra 

URL: Universitat Ramon Llull 

URV: Universitat Rovira i Virgili 

UVic: Universitat de Vic 

 

 

Abreviatures emprades: 

ABS:  resums visualitzats 

CBD:  cerques en base de dades dels paquets 

FTD:  articles a text complet descarregats 

FTT:  peticions d'articles rebutjades 

n.a.:  no aplicable 

PP:  subscripció prèvia en paper 

s.d.:  sense dades 

SES:  sessions 

T:  trimestre (1T2001 = 1er trimestre de 2001) 

TOC:  sumaris visualitzats 

xBIB:  imputació de títols PP en indicadors de guany consorcial biblioteca per biblioteca 
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Presentació 
 

A finals de gener de l'any 2003, l'Oficina Tècnica del Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya per mitjà del seu director, en Lluís Anglada, va mantenir contactes amb Cristóbal Urbano i 

Antoni Cosculluela, professors de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 

Barcelona interessats en la recerca estadística aplicada a estudis d'usuaris de biblioteques, per tal 

d'oferir-los un terreny en el que experimentar, i en base al qual en sortissin beneficiats tant el CBUC 

com els investigadors implicats. A principis de març es va fer efectiva la petició de col·laboració –sense 

contraprestació econòmica– en la que per part del CBUC s'oferia una col·laboració de primer ordre en 

l'accés a les dades i en l'intercanvi d'informació sobre el tema de l'avaluació de l'ús de col·leccions de 

revistes electròniques, oferta que va ser valorada molt positivament per part de l'equip de recerca.  

 

L'equip responsable d'aquest treball va quedar finalment configurat per Cristóbal Urbano, Antoni 

Cosculluela i Àngel Borrego, com a professors de la Facultat, i per Carme Cantos, com alumna del 

programa de doctorat de la Facultat, en la seva condició d'autora d'un treball de recerca del segon any 

del doctorat relatiu als problemes metodològics de la recollida de dades estadístiques d'ús de recursos 

electrònics. El personal del CBUC que ha tingut relació amb l'esmentat equip de treball –Lluís Anglada, 

Núria Comellas i Ramon Ros– ha col·laborat en tot moment donant suport a les peticions de l'equip, 

recomanant bibliografia i resolent consultes. 

 

El treball realitzat ha consistit en la compilació i homogeneització de les dades que els editors han 

subministrat en formats no sempre regulars al llarg del temps dins d'un mateix paquet, ni entre els 

diferents paquets. Posteriorment s'han decidit les magnituds i els indicadors que eren d'interès per al 

CBUC i que eren viables amb les dades disponibles. No s'ha treballat amb indicadors de rendiment 

fonamentats ni en dades econòmiques ni en les dimensions de les institucions. Entenem que amb la 

matèria prima de l'informe es faciliten els treballs d'avaluació i planificació, treballs, però, que no 

corresponen als autors d'aquesta memòria. 

 

Barcelona, 26 de febrer de 2004
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1 Introducció 

 

1.1 El CBUC i la seva política d’adquisició consorciada 
El CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, <http://www.cbuc.es>) agrupa a 

Catalunya totes les biblioteques de les universitats públiques i la biblioteca nacional en qualitat de 

membres, al temps que, en qualitat d'usuàries, permet la participació en els seus diversos programes 

de cooperació a tot tipus de biblioteques. Des de 1999 manté una línia d'actuació clara i decidida quant 

a la negociació de llicències de recursos electrònics mitjançant la compra consorciada de bases de 

dades, llibres i revistes que s'ofereixen sota la "marca" Biblioteca Digital de Catalunya 

<http://www.cbuc.es/index5digital.html>. 

 

Els treballs per a la contractació col·lectiva de recursos electrònics van començar en 1998 amb la 

finalitat de proporcionar un conjunt nuclear comú d'informació electrònica per a la totalitat dels usuaris 

de les biblioteques del CBUC. Segons els responsables del Consorci (Anglada, Comellas, Roig, Ros i 

Tort, 2003), els criteris de selecció per determinar els productes susceptibles de ser contractats han 

estat: 

- Interès: les bases de dades o paquets de revistes contractats han de ser prou multidisciplinars 

com per poder atraure l'atenció i els recursos econòmics de les institucions que ja les subscrivien 

prèviament, però també d'aquelles que tenien poques o cap subscripció. 

- Accessibilitat: les contractacions consorciades han de representar una millora en l'accés, tant en 

termes de tecnologia (en general mitjançant l’accés directe al lloc web de l'editor amb control per 

reconeixement d'adreces IP autoritzades), com en termes de contingut (en el cas de revistes, més 

volum de títols i articles gràcies a la negociació de l’accés creuat, accés a la totalitat del paquet, 

accés a anys anteriors, etc.). 

- Cost: les condicions econòmiques de les contractacions han de suposar alguna o diverses millores 

respecte de les contractacions individuals; aquestes millores poden suposar estalvis respecte la 

situació precedent, contenció de preus a mig termini, beneficis derivats d'economies d'escala, 

elements de valor afegit derivats de la contractació col·lectiva, etc. 

 

Els costos de les subscripcions són pagats per les biblioteques amb ajuts de les administracions. El 

repartiment de la despesa es fa segons una fórmula interna que té en compte, entre d'altres 

paràmetres, la despesa anterior de cada membre amb l'editor en qüestió, la dimensió de la universitat 

dins el conjunt del Consorci i, finalment, una part igual per a tothom. La fórmula s'ha demostrat prou 

encertada. Les universitats més grans han experimentat un estalvi respecte al que haurien pagat per 

mantenir les mateixes revistes que ja tenien. Al mateix temps, les universitats amb poques 

subscripcions prèvies han hagut de fer front a un increment de la seva despesa en subscripcions, però 

accedint a una quantitat d'informació que els seria impossible obtenir amb una subscripció individual 

(Anglada, Comellas, Roig, Ros i Tort, 2003). 

 

No obstant això, si els beneficis econòmics són importants, encara ho és més l’increment de títols 

disponibles que s’obté. Les sis llicències amb editors de revistes electròniques que mantenia el CBUC 

el juny de 2003, permetien l’accés a un total de 1.398 títols, cosa que suposava un increment de 980 

títols per a la biblioteca que tenia el fons més gran i de 1.366 per a la que tenia el més petit (Anglada, 

2003). 
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1.2 Els models d’adquisició consorciada 
Passat ja un temps des de l’inici, el 1999, de les activitats de la Biblioteca Digital de Catalunya, el 

CBUC treballa en diverses línies d'estudi i avaluació dels resultats d’aquestes compres consorciades, 

especialment necessàries de cara al nou horitzó que s'obre amb la renegociació d'aquestes llicències 

una volta comencen a complir els terminis plurianuals que es van establir en les primeres 

contractacions i que, en el cas de la majoria d'editors de revistes, es van fer sota el model "big deal" 

adreçat especialment a consorcis. 

 

En els primers moments del trànsit del suport paper al digital en el negoci de l'edició científica 

comercial, els consorcis han expandit les seves col·leccions en consonància amb l'interès dels editors 

de generar nova demanda oferint en suport electrònic, a un cost marginal, allò que en principi no era 

objecte d'adquisició en les col·leccions en paper. El principal avantatge del model “big deal” resideix en 

el fet que, amb un sobrecost raonable sobre el preu de les col·leccions en paper, les biblioteques han 

pogut incrementar de forma molt important la quantitat d’informació a la que tenen accés els seus 

usuaris. Es tracta d'un model que ha estat objecte de debat en la bibliografia professional en els 

darrers anys (Frazier, 2001; "To the editors...", 2001; Rowse, 2003),  però que sens dubte ha 

representat una oportunitat de primer ordre per augmentar espectacularment l'accessibilitat de la 

informació científica, trencant la tendència anterior de retallades continuades en les col·leccions 

bibliotecàries. Aquests elements han estat destacats per molts professionals, fins al punt de proposar el 

terme "good deal" com a denominació en positiu d'aquest model de contractació. Al llarg d'aquest 

informe utilitzarem el terme "big deal" per fer referència a aquest model sense cap connotació 

pejorativa, ja que ha estat adoptat en la bibliografia com la denominació més acceptada. 

 

Aquest avantatge ha estat especialment significatiu per a les biblioteques petites que han augmentat 

enormement el volum de les seves reduïdes col·leccions de publicacions periòdiques en paper. 

L’increment en la quantitat d’informació disponible ha tingut com a resposta un augment en el consum 

d’informació per part dels usuaris. D’altra banda, en opinió de Rowse (2003, p. 6), el model de “big 

deal” ha ajudat a desaccelerar l’increment dels preus de subscripció a les revistes que han patit les 

biblioteques durant els últims anys, i que hauria passat del 16-22% anual en les col·leccions en paper 

al 6-7% en les llicències de “big deal”. 

 

No obstant això, el model de “big deal” també planteja alguns inconvenients que Frazier (2001) 

resumeix en dos aspectes: el debilitament de les col·leccions amb la inclusió de títols de baixa qualitat 

que no resulten d’interès per a la biblioteca, de manera que aquesta perd parcialment el control sobre 

la seva política de gestió de la col·lecció, i la dependència creixent dels grans grups editorials que 

dominen el mercat de les revistes científiques. Segons aquest autor, un cop desapareguin els fons 

extra que van rebre algunes biblioteques per a la creació de consorcis, serà necessari obtenir diners 

per a la renovació dels contractes. Aquests fons, en molts casos, s’hauran de treure dels destinats a 

altres parts de la col·lecció i dels dedicats a l’adquisició de publicacions de petits editors i societats 

científiques. 

 

D’altra banda, aquest model inicial, segons força autors, es troba lluny de la seva consolidació 

definitiva, ja que ha estat en certa mida una operació experimental per part de molts editors, que tenen 

encara un horitzó poc clar del negoci editorial del futur i dels rols que els diversos agents hi jugaran 

(Urbano i Térmens, 2003). Així, per exemple, encara mantenen l'oferta en paper de forma subsidiària, 

amb els costos que això pot significar, mentre que alhora es veuen pressionats pel moviment "Open 
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acces" i per plataformes com SPARC (Friend, 2002) que volen recuperar el protagonisme del món 

acadèmic en la gestió de la comunicació científica, i un estalvi en subscripcions en les biblioteques 

universitàries. En paraules de Rowse (2003, p. 9) es tracta d'un model que molt probablement pot ser 

objecte de revisió, tant per part d'editors com de les biblioteques, en les primeres o segones 

renovacions de contractes. 

 

En qualsevol cas, i al marge dels models concrets de contractació que en resultin en el proper futur, 

resulta clar que les economies d'escala que representen els consorcis són ben notòries i estan 

refrendades pel creixement continuat d'aquestes institucions. Per això, es ben previsible que 

continuaran jugant un paper clau en l'adquisició i tractament d'informació científica, en la segona etapa 

de les negociacions de llicències. Els beneficis observats són destacats per King i Xu (2002) en un 

estudi molt detallat sobre el paper d'aquests organismes: "Library consortia have grown in number and 

size because they are shown to be highly beneficial to their members libraries since they can perform 

the services better (i.e., with higher quality, faster, etc.) and/or at less cost due to economies of scale." 

 

És en aquest context que s'ha d’emmarcar l'explotació d'estadístiques d’ús de recursos electrònics i la 

realització d'estudis d'usuaris, que permetin avaluar el rendiment de la inversió i la satisfacció dels 

usuaris. En aquest informe es presenten els resultats d'un estudi que ha de facilitar al Consorci 

informació sobre l'ús dels productes contractats i la seva evolució temporal, sobre la dimensió del 

"guany consorcial" –entès com el nivell d'ús d'aquells productes que anteriorment cap biblioteca tenia 

subscrits en suport paper–  i sobre el grau de dispersió de l'ús. Aquesta primera visió de conjunt 

relativa a quatre paquets de revistes (AP-IDEAL, Kluwer, MCB-Emerald i Wiley) que han iniciat la seva 

operativitat en moments diferents d'aquests primers anys d'experimentació i consolidació de la 

Biblioteca Digital de Catalunya, ha de permetre de forma molt especial la descripció del comportament 

dels usuaris respecte a títols que prèviament no figuraven entre les subscripcions de cap de les 

biblioteques participants. 

 

Les dades observades en aquest Consorci, ben representatiu pel seu volum i pel lideratge de les seves 

iniciatives, són de gran interès com a aportació empírica a una discussió internacional de gran calat 

sobre els models de comercialització i d'adquisició de bibliografia científica en la biblioteca universitària 

del futur. L'estudi que portem a terme s'emmarca en un conjunt de bibliografia sobre estudis d'ús i 

d'usuaris de recursos electrònics, hores d'ara força abundat, i que recentment ha estat revisada i 

consolidada per Tenopir (2003b) i pels treballs recollits en les actes del seminari que l'Ingenta Institute 

va dedicar justament al tema que de les compres consorciades i del seu rendiment (The Consortium 

site license... 2002). De tota manera, l'anàlisi detallat del "guany consorcial" en l'adquisició de revistes i 

de la dispersió d'ús en grans col·leccions fruit de "big deals" ha estat objecte d'un nombre limitat de 

treballs (Sanville, 2001; Xenidou-Dervou, 2001; Keller, 2002; Piguet, 2002; Nicholas, Huntington i 

Watkinson, 2003). 

 

 

1.3 Els problemes metodològics 
Abans de passar a la presentació i discussió de les dades recollides dels quatre paquets, cal detenir-se 

a analitzar un tema candent en la bibliografia sobre estadístiques d'ús de revistes electròniques: els 

problemes metodològics en la recollida, explotació i interpretació d’aquestes dades. 
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La manca d’estàndards universalment acceptats per a la recollida de dades estadístiques d’ús de 

recursos electrònics genera importants problemes a l’hora d’analitzar i comparar les dades ofertes per 

diferents proveïdors. Sovint, diferents editors aporten informacions diferents i, fins i tot quan hi ha 

coincidència, els anàlisis comparatius resulten difícils de dur a terme degut a la manca de definicions 

que impedeixen saber si s’estan comparant dades equiparables. 

 

Per aquesta raó, es dedica el segon capítol d’aquest informe a analitzar la situació actual al voltant del 

tema de la recollida i tractament de dades estadístiques d’ús de revistes electròniques. S’analitzen les 

principals aplicacions que deriven de l’anàlisi d’aquestes dades i que justifiquen la seva recollida, els 

problemes actuals que dificulten la seva explotació, els diferents estàndards que han anat apareixent 

durant els últims anys amb la finalitat de homogeneïtzar els processos de recollida de dades 

estadístiques i, finalment, es fa una proposta de dades a recollir, com a resultat de l’anàlisi previ dels 

estàndards existents i de les dades ofertes pels proveïdors actuals del CBUC. 

 

A continuació, al capítol tercer, s’analitzen les estadístiques d’ús de quatre paquets (AP-IDEAL, Kluwer, 

MCB-Emerald i Wiley) de revistes de compra consorciada del CBUC. En primer lloc es comenten les 

dades individuals de cadascú dels quatre paquets i, a continuació, les agregades de tots quatre. Per a 

cada paquet es realitzen una sèrie de consideracions metodològiques sobre les dades disponibles i 

s’analitzen les dades globals d’ús, per institucions, l’evolució temporal i l’ús per títols. A continuació, 

s’analitzen les dades agregades de tots quatre paquets, parant especial atenció a dos fenòmens: el 

guany consorcial i la dispersió en l’ús. 

 

Finalment, el quart capítol resum les principals conclusions que deriven de les dades analitzades i 

ofereix una seguit de línies de treball futures per aprofundir en l’anàlisi inicial que es realitza en el 

present informe. 
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2 La recollida i tractament d’estadístiques d’ús de revistes electròniques 
 

2.1 Utilitat de les dades estadístiques d’ús de revistes electròniques 
La facilitat amb que la informàtica permet recollir informació, a través de l’anàlisi transaccional, sobre el 

comportament dels usuaris en fer ús de recursos d’informació electrònics ha motivat l’interès dels 

bibliotecaris per la recollida de dades estadístiques d’ús de revistes electròniques amb múltiples 

finalitats. 

 

En primer lloc, es tracta de dades útils a l’hora d’avaluar els resultats obtinguts de la inversió realitzada 

en recursos electrònics. En aquest sentit, les estadístiques de consum resulten d’interès als gestors en 

els processos de presa de decisions. D’una banda, els permeten obtenir dades que aporten arguments 

al debat sobre els avantatges i inconvenients dels nous models d’adquisició, com el “big deal”. D’altra 

banda, es tracta d’una informació útil en la gestió de la col·lecció, ja que facilita l’obtenció d’indicadors 

quantitatius sobre els quals basar la presa de decisions. Simultàniament, els gestors poden fer servir 

aquestes dades per justificar els increments en els pressupostos d’adquisicions de recursos 

electrònics. 

 

Les estadístiques d’ús de productes electrònics i les informacions sobre el tipus d’ús que els usuaris els 

hi donen resulten també d’interès en el disseny de les pàgines web de les biblioteques –donant, per 

exemple, més visibilitat a aquells productes menys utilitzats– o en l’organització d’activitats de formació 

d’usuaris –prioritzant, per exemple, determinades línies d’actuació en funció del consum observat (Duy, 

p. 112). 

 

Així mateix, les dades d’ús de productes electrònics permeten realitzar diversos tipus d’estudis 

comparatius: sobre la utilització de diferents productes electrònics en diverses institucions; sobre el 

consum d’informació científica en diferents àrees de coneixement; o sobre l’ús que es fa de les 

publicacions electròniques comparat amb el que es feia dels seus precedents impresos –en cas que 

existeixin dades significatives sobre el consum de revistes en paper. 

 

Finalment, malgrat que no és assumpte d’aquest informe, cal destacar que les estadístiques d’ús no 

resulten únicament d’interès per als bibliotecaris, sinó també per a altres agents implicats en el procés 

de comunicació científica: autors, editors i membres de consells de redacció de les publicacions 

(Peters, 2002, p. 42). 

 

 

2.2 Problemes en la recollida d’estadístiques d’ús de revistes electròniques 
La gran disponibilitat de dades d'ús de les revistes electròniques –especialment notable si es compara 

amb la situació de les revistes en paper–, no ha portat a una situació perfecta. Bàsicament, els 

problemes a l’hora de fer servir les estadístiques d’ús amb les finalitats identificades a l’apartat anterior 

són dos: la manca d’estandardització en el procés de recollida i les dificultats per determinar el valor 

d’un producte en funció del seu ús. 

 

Pel que fa a la manca d’estandardització, cal tenir en compte que les biblioteques ja no són 

autosuficients en el procés de recollida de dades d’ús de recursos electrònics, sinó que depenen d’una 

segona instància: els editors. Malgrat que una biblioteca pot obtenir informació, a través de l’anàlisi 

transaccional, sobre com naveguen els usuaris a través del seu web o sobre quins són els recursos 
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més sol·licitats, un cop l’usuari abandona la seva web per connectar-se a un recurs electrònic, la 

biblioteca perd la seva pista i depèn del proveïdor per obtenir estadístiques sobre l’ús que l’usuari fa 

dels productes que la institució té contractats. 

 

Els problemes deriven del fet que els diferents editors no mantenen unes pràctiques uniformes pel que 

fa a la recollida i subministrament a les biblioteques de les dades d’ús dels productes electrònics. D’una 

banda, els diferents editors subministren dades diferents que, per tant, no són comparables i, d’altra 

banda, no queda clar què és el que s’està oferint degut a la manca de definicions que aclareixin el 

significat concret de les informacions ofertes. Sovint, aquells proveïdors que ofereixen estadístiques 

d’ús fan servir una terminologia idèntica o molt semblant –termes com cerques, descàrregues, sessions 

o visualitzacions són habituals– per referir-se a mesures diferents. La coexistència de definicions, 

formats i terminis de recollida poc o gens normalitzats dificulta enormement l'aprofitament real de les 

dades. 

 

No obstant això, el fet que siguin els editors els que recullen les dades d’ús també comporta alguns 

avantatges. En primer lloc, són ells qui es fan càrrec de les despeses que aquesta activitat genera, 

malgrat que, com assenyala Peters (p. 43), alguns editors ja es queixen de què oferir aquestes 

estadístiques té un cost addicional que difícilment mantindran sense obtenir a canvi una compensació 

econòmica. D’altra banda, a part del cost econòmic que pot generar, alguns editors també es mostren 

poc inclinats a oferir les estadístiques d’ús als bibliotecaris per por que aquests les facin servir per 

justificar la cancel·lació dels títols menys utilitzats. Un segon avantatge deriva del fet que el nombre de 

grans editors es relativament reduït, per la qual cosa hauria de ser factible que, en un període 

relativament breu de temps, s’arribés a l’adopció d’un estàndard relatiu a la recollida, tractament i 

difusió de les dades d’ús de productes electrònics. 

 

A banda del problema de la manca de normalització, existeix un segon inconvenient que limita 

l’aprofitament de les dades d’ús de recursos electrònics en la gestió de la col·lecció: la dificultat a l’hora 

de determinar el valor d’un producte en funció del seu ús. Un problema que s’agreuja si tenim en 

compte que ens enfrontem a la interpretació de les dades d’ús d’un producte electrònic quan tenim 

poques dades de l’ús que es feia del seu precedent imprès. 

 

Cal tenir en compte que les dades brutes d’ús no permeten una lectura directa, sinó que, com indiquen 

(Hahn i Faulkner, 2002, p. 217) s’han d’interpretar en algun context, relativitzant-les en funció de la 

qualitat, contingut o preu del producte. En aquest sentit cal anar més enllà de les simples dades d’ús 

per intentar obtenir informació sobre el valor dels productes que ajudi en el procés de gestió de la 

col·lecció. Amb aquesta finalitat són necessàries, en primer lloc, dades estandarditzades dels diferents 

proveïdors que permetin realitzar comparacions entre productes. 

 

No obstant això, tot i que estiguessin estandarditzades, les dades d’ús no diuen res de la qualitat dels 

recursos o del tipus d’ús que se’n fa (Duy, 2004, p. 126). Igual que unes dades baixes poden indicar, 

simplement, que un recurs roman invisible per una part dels usuaris, unes dades elevades tampoc no 

indiquen que els usuaris estiguin necessàriament satisfets amb el que se’ls està oferint. El fet que, per 

exemple, un article sigui descarregat moltes vegades perquè ha estat recomanat a una assignatura no 

indica que es tracti d’un text més valuós que un altre que només es consultat per un reduït grup 

d’especialistes (Luther, 2000, p. 3). 
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A més, cal tenir en compte que el volum de consum d’informació científica varia d’una disciplina a una 

altra, que les dades d’ús d’una publicació poden ser incompletes ja que una article pot estar disponible 

a través de canals alternatius a la consulta electrònica de la revista –una subscripció en paper, una 

base de dades a text complet, un pagina web de l’autor, etc.–, que l’ús de les revistes pot veure’s 

afectat per el temps que porta disponible la revista, per l’amplitud de l’arxiu electrònic, pel disseny de la 

interfície, etc. 

 

Finalment, cal destacar que les dades d’ús que ofereixen alguns editors diuen poc sobre l’ús que s’està 

fent dels seus productes. Com veurem quan analitzem les dades dels quatre paquets subscrits pel 

CBUC, la majoria de proveïdors ofereixen dades quantitatives de cerques, descàrregues o 

visualitzacions, però rarament incorporen informació sobre, per exemple, els camins que segueixen els 

usuaris per arribar als productes o com naveguen a través de les diferents opcions.  

 

 

2.3 Els estàndards existents 
Durant els últims anys s’han desenvolupat tot un seguit de normes, pautes i protocols per a la recollida 

de dades i la construcció d’indicadors d’ús d’informació i serveis electrònics. Veurem ara quines dades 

proposen recollir alguns dels principals estàndards –que es trobem resumides a la taula 1– tot centrant-

nos en l’àmbit de les revistes electròniques. L’anàlisi de les dades i indicadors a recollir per a 

l’avaluació d’altres serveis d’informació electrònica serà objecte d’un altre treball. 

 

Una de les entitats que més ha treballat en el desenvolupament de mesures i indicadors de rendiment 

de productes i serveis electrònics és la Association of Research Libraries (ARL). L’octubre de 1999 va 

posar en marxa la ARL New Measures Initiative que incloïa el projecte E-metrics 

<http://www.arl.org/stats/newmeas/emetrics/index.html>. Com a resultat d’aquest projecte es va 

desenvolupar un estudi en tres fases. La primera consistia en un treball descriptiu dels procediments 

de recollida i anàlisi d’estadístiques de productes en línia que feien servir 24 biblioteques membres de 

la ARL; a la fase II es va desenvolupar i provar experimentalment un conjunt de dades estadístiques i 

indicadors de rendiment; i a la fase III es va elaborar, entre d’altres productes, un manual per a la 

recollida d’estadístiques (Shim  et al., 2001). 

 

El projecte COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources) agrupa 

bibliotecaris, editors i intermediaris. Aquesta iniciativa internacional va publicar, el desembre de 2002, 

un codi de pràctiques que pretén facilitar el registre i intercanvi de dades d’ús d’informació i serveis en 

línia. El document inclou definicions dels termes relacionats amb els recursos electrònics i 

especificacions sobre el contingut, format i forma de lliurament que han de complir els proveïdors. Així 

mateix, COUNTER ofereix a les biblioteques una clàusula estàndard que aquestes poden incorporar 

als acords d’adquisició de llicències en la qual s’indica que els venedors han de oferir estadístiques que 

compleixin aquest estàndard. 

 

El projecte Equinox –continuació del projecte EQLIPSE (Evaluation and Quality in Library Performance: 

System for Europe)–, que va ser finançat per la Comissió Europea dins del programa Telematics for 

Libraries, es va desenvolupar entre els anys 1998 i 2000. El seu objectiu era determinar una sèrie 

d’indicadors per a mesurar el rendiment del nous serveis electrònics que ofereixen les biblioteques. 

Com a resultat del projecte es va desenvolupar un llistat de 14 indicadors. A la plana web del projecte 
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<http://equinox.dcu.ie> s’informa amb profunditat de l’objectiu, definició, mètode de càlcul i interpretació 

de cada indicador. 

 

Per la seva banda, ICOLC (International Coalition of Library Consortia), iniciativa desenvolupada a 

partir dels treballs previs del JSTOR Web Statistics Task Force, va publicar, el desembre de 2001, 

unes pautes per mesurar l’ús de recursos d’informació basats en web. En aquest document, del que 

existeix una traducció al català elaborada pel CBUC, es llisten els elements a oferir pels proveïdors i 

com s’han de desglossar algunes mesures. Així mateix, incorpora alguns elements les característiques 

dels informes que han oferir els editors i sobre aspectes ètics referits a la confidencialitat i privacitat de 

les dades. Malgrat que es parla sovint de les pautes d’ICOLC i sembla que es podrien convertir en un 

estàndard de facto, de fet són pocs els editors que les compleixen. Segons Blecic, Fiscella i Wiberley 

(2001, p. 436), la tardor de 2000, sobre un total de 51 editors, agregadors i venedors de recursos 

electrònics analitzats, només 3 les complien totalment, 28 oferien algunes dades i 20 no oferien cap 

mena d’estadística d’ús. Luther (2000, p. 1) afirma que menys de la meitat dels editors de revistes 

electròniques ofereixen estadístiques d’ús de les seves publicacions. 

 

L’any 2003, ISO va publicar la tercera edició de la norma ISO 2789 sobre estadístiques internacionals 

de biblioteques. En aquesta nova edició es presta una especial atenció al mesurament de l’ús de 

serveis electrònics i, a més de la incorporació de noves dades a recollir sobre aquesta qüestió, s’inclou 

un annex sobre el tema. Addicionalment, tant la norma ISO 2789:2003, com la norma NISO Z39.7, 

recomanen distingir la procedència de l’ús en funció de tres possibles ubicacions dels usuaris: dins de 

la biblioteca, fora de la biblioteca però dins de la institució i fora de la institució. 

 

A continuació, la taula 1 recull un resum de les dades i indicadors recomanats pera cadascun d’aquests 

estàndards. 

 

Taula 1  Principals estàndards sobre recollida de dades d’ús d’informació i serveis electrònics 

 
Estàndards Dades recomanades 

ARL 

(Blixrud, 2002) 

- Recursos electrònics accessibles als usuaris: 

• Nombre de revistes electròniques a text complet. 

- Ús dels recursos en xarxa: 

• Nombre de sessions a bases de dades. 

• Nombre de cerques a bases de dades. 

• Ítems sol·licitats a les bases de dades. 

- Despeses en recursos en xarxa i infrastructura necessària: 

• Cost de les revistes electròniques a text complet. 

• Despesa de la biblioteca en eines bibliogràfiques, xarxes i consorcis. 

• Despesa externa en eines bibliogràfiques, xarxes i consorcis. 

- Percentatge de revistes electròniques sobre el total de revistes. 

COUNTER 

(COUNTER, 

2002) 

- 1r nivell: 

• Nombre d’articles descarregats amb èxit a text complet per mes i revista. 

• Accessos denegats per mes i revista. 

- 2n nivell: 

• Nombre d’ítems sol·licitats amb èxit i denegats per mes, revista i tipus de 

pàgina (sumari, resum, text complet, html, pdf, etc.) 
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• Total de cerques per mes i servei. 

EQUINOX 

(Equinox, 2002) 

- Indicadors de rendiment: 

• Percentatge de la població que fa ús dels serveis electrònics. 

• Nombre de sessions en cada servei electrònic per usuari potencial. 

• Nombre de sessions remotes en serveis electrònics per usuari potencial. 

• Nombre de documents i registres visualitzats per sessió per a cada servei 

electrònic. 

• Cost per sessió per a cada servei electrònic. 

• Cost per document o registre visualitzat per a cada servei electrònic. 

• Percentatge de sessions rebutjades sobre el total de sessions intentades. 

• Percentatge de despeses dedicades a l’adquisició de serveis electrònics 

sobre el total de despeses en adquisicions. 

• Satisfacció dels usuaris amb els serveis electrònics. 

ICOLC 

(ICOLC, 2001) 

- Dades: 

• Nombre de sessions. 

• Nombre de cerques. 

• Nombre de seleccions de menús. 

• Nombre d’unitats a text complet consultades, descarregades o ofertes als 

usuaris: 

•    Articles de revista. 

•    Nombre de rebuigs, usuaris simultanis i qualsevol altre indicador 

rellevant per al model de pagament aplicat a la biblioteca o consorci. 

ISO 

(ISO, 2003) 

 

- Dades: 

• Nombre de títols en entorn local amb accés electrònic. 

• Nombre de títols adquirits amb accés remot. 

• Nombre de sessions. 

• Duració de cada sessió. 

• Nombre de sessions denegades. 

• Nombre de documents descarregats. 

• Nombre de cerques. 

NISO 

(National..., 

2002) 

- Dades: 

• Nombre de títols disponibles. 

• Nombre d’articles descarregats. 

• Nombre de cerques. 

• Nombre de sessions. 

• Nombre de sessions denegades. 

 

 

2.4 Proposta de dades a recollir 
Segons Luther (2000, p. 8-9), les estadístiques d’ús serveixen per mesurar diverses qüestions: 

a) què s’està usant: es necessari, doncs, obtenir dades sobre el nombre d’articles, visualitzats, 

descarregats, impresos o enviats per correu electrònic. Aquestes dades, desglossades per títols, 

permeten els bibliotecaris determinar quins títols subscriure o cancel·lar i ajuden els editors a 

determinar la salut de cada publicació. La comparació d’aquestes dades amb la informació 
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addicional de resums i sumaris visualitzats permet, a la seva volta, obtenir informació sobre el 

comportament dels usuaris. 

b) qui usa la informació: l’anàlisi per rang d’adreces IP permet obtenir informació sobre els 

departaments des dels quals es sol·licita segons quins articles. Aquesta informació pot resultar 

rellevant a l’hora de determinar les necessitats de formació dels usuaris o la necessitat de donar 

més visibilitat a un determinat producte. 

c) com s’està usant la informació: les dades de cerques i visualitzacions indiquen com fan servir els 

usuaris el sistema: buscant una informació concreta, fent browsing, etc. 

d) quan s’està usant la informació: el mesurament de les dades per hora, dia, setmana, mes i any 

permet esbrinar quins són els períodes de més demanda. 

 

Després de la revisió dels principals estàndards sobre la recollida de dades d’ús de serveis electrònics, 

a la llum dels objectius que acabem d’enumerar, i prenent en consideració les dades que hem observat 

que ofereixen els proveïdors actuals del CBUC i que analitzarem en els següents apartats, a 

continuació es realitza una proposta de dades a recollir sistemàticament pel Consorci. Cal destacar, no 

obstant, la manca d’un document amb definicions precises de les dades a obtenir i indicacions 

metodològiques per a la seva recollida, tractament i anàlisi. 

 

a) Dades per a cada paquet desglossades per institució consorciada i mes: 

- Cerques 

- Sessions 

- Sessions denegades 

 

b) Dades per a cada títol desglossades per institució consorciada i mes: 

- Articles disponibles 

- Elements consultats: 

- Articles 

- Resums 

- Sumaris 

- Accessos denegats a articles 

 

Malgrat que a través de les múltiples estadístiques d’ús que es poden recopilar existeix un gran 

potencial d’aprenentatge al voltant dels usuaris i el seu comportament en la cerca d’informació, Luther 

(2001, p. 7) afirma que els bibliotecaris experimentats recomanen, al menys en aquesta primera fase 

d’implantació dels nous productes, centrar-se en unes poques mesures. Per aquesta raó ens hem 

limitat a un breu conjunt de vuit mesures, la majoria de les quals ja són ofertes actualment pels editors. 

 

En primer lloc, pel que fa a les dades globals dels paquets, el nombre de cerques realitzades ens pot 

ajudar a esbrinar quina mena d’ús n’estan fent els usuaris. Les sessions, i especialment les sessions 

denegades, a més d’oferir unes dades globals del grau d’èxit del producte entre els usuaris, poden 

resultar útils en la presa de decisions sobre el nombre de llicències d’usuaris simultanis a contractar. 

Per aquesta raó, Blecic, Fiscella i Wiberley (2002, p. 441) recomanen que el estàndard d’ICOLC 

incorpori la recollida d’aquesta dada –el nombre màxim d’usuaris simultanis– amb caràcter diari. 

D’aquesta manera, si, per exemple, mai no s’arriben a ocupar totes les llicències contractades 

simultàniament, aquesta dada pot indicar que hi ha massa accessos contractats. No obstant, com 

assenyalen aquests mateixos autors, cal prendre aquesta dada amb precaució ja que la introducció del 

recurs entre els seus usuaris és lenta i, simplement, pot ser indicativa de l’escassa visibilitat del 
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producte. Finalment, el desglossament de les dades per institucions permetrà obtenir indicadors 

d’interès per els gestors de cadascuna de les organitzacions i pot, fins a un cert punt i mentre no es 

disposi de dades desagregades per departaments, oferir informació sobre el consum d’informació 

científica per àrees de coneixement. No obstant, aquestes dades han de analitzar-se amb precaució ja 

que l’ús especialment intens d’un recurs simplement pot resultar indicatiu del seu caràcter 

multidisciplinar per la qual cosa resulta d’interès per a un ampli grup d’usuaris. De la mateixa manera, 

un consum baix pot ser símptoma d’especialització o de l’existència d’una oferta més amplia en la 

disciplina en qüestió. 

 

En segon lloc, pel que fa a les dades individualitzades per títols, el nombre d’articles, resums i sumaris 

consultats permet inferir l’ús que els usuaris fan de les diferents publicacions (browsing, consultes 

puntuals, etc.). D’altra banda, el nombre d’articles consultats és probablement, com assenyala Duy 

(2004, p. 124) el millor indicador de l’ús que s’està fent de la publicació. La dada sobre el nombre 

d’articles disponibles té com a objectiu relativitzar el nombre de consultes. Finalment, el nombre 

d’articles denegats en títols no contractats pot ajudar en la valoració de nous títols a subscriure. 

 

Finalment, pel que fa als períodes de recollida, Blecic, Fiscella i Wiberley (2002, p. 437 i 440) 

recomanen la recollida sistemàtica de manera mensual i el càlcul de la variança per tal de mesurar la 

variabilitat en l’ús al llarg del temps. 
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3 Estadístiques d’ús de revistes electròniques de compra consorciada del 

CBUC  
 

S'han recollit dades des del tercer trimestre de 2000 fins el segon trimestre de 2003, però amb una 

cobertura diferent per a cada un dels quatre editors contemplats: Academic Press Ideal, Kluwer, MCB 

Emerald i Wiley Interscience. El primer paquet en funcionament dins la Biblioteca Digital de Catalunya, 

el d'Academic, comença el gener de 2000, però la manca de dades detallades i fiables per títols durant 

els primers sis mesos, ha obligat a fer de la necessitat virtut, ja que en ser el primer paquet operatiu en 

el CBUC el consum observat durant els primers sis mesos no s'ha considerat prou representatiu. La 

decisió de la data de tancament en la recollida de dades (segon semestre de 2003) es justifica en la 

necessitat de donar cobertura d'un mínim d'un any sencer al paquet de Wiley, que tot i ser el més 

recent, és el que presenta un ús més intens. Aquesta decisió ha estat complicada, ja que ha obligat a 

treballar sense dades detallades dels primers sis mesos de 2003 d'Academic, les dades del qual s'ha 

vist afectades per l'adquisició per part d'Elsevier i la integració des de gener de 2003 dels títols 

d'Academic en el portal ScienceDirect. 

 

Les biblioteques contemplades en l'estudi per a tots quatre paquets, han estat la Biblioteca de 

Catalunya (BC) i les 8 universitats fundadores del CBUC: UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), 

UB (Universitat de Barcelona), UdG (Universitat de Girona), UdL (Universitat de Lleida), UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya ), UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), UPF (Universitat 

Pompeu Fabra) i URV (Universitat Rovira i Virgili). A banda, també es contempla la participació en 

determinats paquets de les següents biblioteques usuàries: Universitat Jaume I (Kluwer, MCB i Wiley), 

Universitat Ramon Llull (Kluwer) i Universitat de Vic (Academic i MCB). 

 

La identificació dels títols i la imputació de dades d'ús als títols prèviament subscrits en paper ha estat 

força conflictiva, ja que els editors no indiquen en les taules estadístiques els títols concrets 

contemplats en la llicència del CBUC, ni ofereixen dades per relacionar diversos títols vinculats en raó 

de fusions, absorcions, escissions o canvis de denominació. D'altra banda, les dades d'identificació en 

les taules estadístiques sovint no van acompanyades de l'ISSN, al temps que s'observen variacions en 

la forma dels títols amb les llistes de revistes prèviament subscrites en paper, i àdhuc entre els diversos 

lliuraments d'estadístiques d'un mateix editor. Per tot això s'ha optat per no agregar dades sota el 

concepte subscripció, sinó per desagregar les subscripcions, tant en paper com les electròniques, en 

tantes publicacions a efectes estadístics com a títols diferents s'hi vinculen. Això representa 

comptabilitzar com a títols diferents prèviament subscrits en paper cada un dels que una mateixa 

publicació hagi tingut com a conseqüència de canvis, fusions o escissions, malgrat consti només un 

com a subscrit en paper. Aquest mètode de treball explica l'increment del nombre de títols que figuren 

en la pròpia documentació del Consorci sobre les llicències negociades. 

 

S'han comptabilitzat les dades d'ús de les revistes dels diferents paquets a partir de dues fonts de 

dades facilitades pels editors: d'una banda fitxers cronològics d'ús global de totes les publicacions 

disponibles en els portals dels editors, i d'altra fitxers detallats per títols, a partir dels quals s'ha pogut 

calcular exactament l'ús imputable al paquet contractat pel CBUC amb cada editor. Excepte en el cas 

de l'evolució trimestral de l'ús, s'ha treballat agregant dades títol a títol, tot descomptant els no subscrits 

dins del contracte concret de compra consorciada: s'ha de tenir en consideració que l'ús d'articles de 

mostra i de títols subscrits independentment per alguna de les institucions consorciades pot modificar 

el percentatge de participació de cada institució en l'ús total de cada paquet. 
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S'ha de fer notar però, que en les dades recollides no s'ha pogut corregir la distorsió generada per l'ús 

de servidors proxy caché, tant els interns d'algunes institucions com el general del CESCA (Centre de 

Supercomputació de Catalunya), al qual tenen accés els usuaris connectats a Internet des de l'Anella 

Científica de Catalunya. Hem de considerar que existeix un consum ocult darrere dels proxy que no 

podem hores d'ara inferir. Tanmateix, hem d'entendre que en qualsevol cas l'impacte en una reducció 

de les estadístiques de visualització afecta principalment als sumaris de revista i articles a text complet 

de bibliografia recomanada, i no tant al nivell de visualització de resums i d'articles a text complet 

corresponents a l'ús regular de les publicacions. Per avançar en estudis futurs caldrà fer una bona 

fotografia del trànsit dins l'anella científica i dins de les xarxes de les universitats participants, establir el 

nivell de configuració de clients amb proxy, i saber com afecta realment el caché el recompte que 

realitzen les editorials. En cas de l'estudi que hem realitzat, cal subratllar que els editors analitzats no 

mantenen un mateix criteri a l'hora de segmentar les estadístiques per institucions, ja que alguns sí que 

consignen la IP del proxy CESCA-CBUC com un usuari més. En definitiva, no tenim una imatge clara 

del impacte dels servidors proxy-caché de les diverses universitats, ni el grau de coordinació que 

mantenen amb el del CESCA, configuració que sabem, afecta, i molt, les dades recollides per a la 

UPF, universitat en la que és molt utilitzada aquesta configuració dels navegadors per prescripció del 

servei d'informàtica. 

 

Un altre factor de distorsió que no s'ha pogut ponderar, és la manca d'una definició uniforme en el 

conjunt dels quatre paquets analitzats del que es considera una descàrrega efectiva d'un article: si bé 

en les noves pautes de COUNTER ja s'especifica que la reiteració de la demanda d'un mateix article 

per part d'un usuari amb un interval de 10 segons per a html, i de 30 segons per pdf, es considerarà 

com a únic article descarregat, no tenim una imatge clara del grau de consistència que respecte a 

aquest factor de correcció han aplicat la totalitat d'editors dels paquets contractats en el passat. 

 

En la presentació que es fa dels resultats obtinguts, s’analitzen les dades individuals de cadascú dels 

quatre paquets i, a continuació, les dades agregades de tots quatre. L’esquema seguit a l’hora 

d’analitzar la informació disponible de cada paquet és sempre el mateix. En primer lloc, es realitzen 

una sèrie de consideracions metodològiques sobre les dades disponibles –cal tenir en compte que la 

informació subministrada pels diferents editors no és homogènia i que, per tant, les possibilitats 

d’anàlisi són diferents per a cadascun dels paquets– i, a continuació, s’analitzen les dades d’ús: dades 

globals, per institució, evolució temporal i ús per títols. 

 

 

3.1 AP-IDEAL 

3.1.1 Consideracions metodològiques 
En primer lloc, cal destacar que les estadístiques subministrades per l'editor no són totalment 

homogènies al llarg del període analitzat: l'agrupació temporal de les consultes per títol passa de 

trimestral a mensual a mitjans de 2001, en ocasions es donen dades d'ús dels sumaris i en ocasions 

no, i no sempre es distingeix el format d'article descarregat entre pdf i html. 

 

D'altra banda, els informes per mes i institució barregen informació corresponent a títols del paquet 

contractat amb dades d'ús de títols que no formen part del conjunt objecte d'estudi: títols amb 

subscripcions individuals de cada una de les biblioteques i títols no subscrits individualment ni 

contractats en el paquet CBUC per als quals es comptabilitzen els accessos a sumaris, resums i 
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articles gratuïts. Destaquen en aquest sentit les dades corresponents als 58 títols del paquet HHS 

(Harcourt Health Science) contractat separadament per UB, UPC, UdL i URV, que representen un 

important volum de consultes. 

 

Així mateix, cal remarcar que l'editorial dóna dades d'ús de tots els títols als quals es té accés de forma 

conjunta e indiscriminada amb títols no contractats, fet que dificulta la detecció dels títols nominalment 

no subscrits, però que són el resultat d'un canvi de títol d'una subscripció prèvia en paper. Aquesta 

circumstància condiciona l'estudi, especialment en l'anàlisi del rendiment dels títols subscrits i l'estudi 

de detall en funció de l'existència d'una subscripció prèvia en paper. Per aquest motiu s'ha fet el 

seguiment dels canvis de títols que ha patit el paquet contractat, de forma que finalment s'ha treballat 

considerant un total de 195 títols contractats front als 177 que consten en les dades subministrades per 

la pròpia editorial. 

 

Finalment cal destacar que les dades obtingudes estan marcades per tres condicionants importants, 

que encara no podem valorar quant a l'efecte en el còmput del consum d'informació del paquet. 

 

En primer lloc, podem suposar un important consum d'exploració durant els dos primers trimestres, 

imputable tant a usuaris com a bibliotecaris. Tant l'efecte tafaner, com la formació del personal i dels 

usuaris pot representar un ús excepcional en aquests primers mesos que en certa mida oculta el 

creixement de l'ús amb el temps. Les dades recollides per a la Oficina del CBUC poden ser un bon 

testimoni d'aquesta situació. 

 

En segon lloc, cal recordar que el paquet IDEAL d'Academic Press va ser el pioner dins de l'oferta del 

CBUC. Per tant, les dades d'ús del període analitzat estan condicionades per una clientela que en 

aquell moment es trobava davant un servei poc madur quant al nombre de títols oferts. Podem suposar 

que aquests dos condicionants són contraris quant als seus efectes i, per tant, tendirien a compensar-

se. No obstant això, amb la finalitat de no desvirtuar els resultats, a les taules següents no s’han recollit 

les dades dels dos primers trimestres de l’any 2000. 

 

Finalment, no tenim una imatge clara del impacte dels servidors proxy-cache de les diverses 

universitats, ni tampoc i especialment del proxy del CESCA-CBUC. Malgrat que per aquest darrer 

tenim dades individualitzades com si es tractés d'una biblioteca més, la lectura de les dades 

obtingudes està encara per interpretar. En qualsevol cas, les xifres obtingudes s'ajusten força bé a la 

previsió d'ús en funció del volum de les institucions consorciades i de la coincidència, o no, del perfil de 

recerca de cada universitat amb el del paquet IDEAL d'Academic Press, per la qual cosa podem 

afirmar que les dades obtingudes són un indicador força fiable del consum realitzat, especialment a 

nivell de visualització d'articles. 

 

 

3.1.2 Dades d’ús 

3.1.2.1 Dades globals 
La taula 2 mostra les dades globals de consum –sessions, sumaris, resums i articles descarregats– del 

paquet contractat pel CBUC, del paquet HHS per a les universitats que el tenen subscrit i dels 

elements de lliure accés de títols no subscrits. 
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Taula 2  AP-IDEAL. Dades globals d’ús del paquet 
 
 Paquet CBUC** Paquet 

HHS** 

Títols no 

subscrits** 

Consum total AP-

IDEAL 

Sessions s.d. s.d. s.d. 149.080 

Sumaris (TOC)* 38.247 3.016 5.426 63.532 

Abstracts (ABS) 49.177 2.772 2.114 60.639 

Articles (FTD) 99.147 10.774 1.715 111.636 

* Les dades de sumaris són incompletes ja que no han estat subministrades per l'editor per a l'any 2002. 

** No es disposa de les dades dels dos primers trimestres de 2000. 
 

 

Com hem comentat, les dades d'ús del paquet es poden considerar globalment, prenent en 

consideració la totalitat de títols de l'editor –tot considerant que UB, UPC UdL i URV tenen una 

subscripció complementaria a 58 títols del paquet HHS i que existeixen títols no contractats per als 

quals es disposa de dades de consulta d’elements de lliure accés, com ara sumaris, resums i alguns 

articles a text complet–, o bé sumant únicament les dades dels títols del paquet contractat pel CBUC 

(195 títols, comptant els títols establerts en 1999, més els títols nous o antics generats per canvis, 

fusions o escissions de títols). En aquest informe s’ha adoptat aquesta segona opció i no s’han 

considerat les dades relatives a l’ús dels 58 títols del paquet HHS ni als elements d’accés gratuït. 

 

En tot cas, les estadístiques subministrades per l’editor sobre la consulta d'elements gratuïts –sumaris, 

resums i articles a text complet– en títols no contractats són fàcils de tractar i podrien ajudar en la 

valoració de nous títols a subscriure, que podrien venir a substituir alguns dels títols actualment 

disponibles amb uns nivells de consulta més baixos. 

 
 

3.1.2.2 Dades per institució 
La taula 3 presenta les dades de sumaris, resums i articles descarregats per cada institució. Com ja 

s’ha comentat, en les taules següents, i per tal d'ajustar les estadístiques de consum a la llista concreta 

de títols contractats en el paquet, el percentatge d'ús de cada institució s'ha calculat sense prendre en 

consideració el paquet HHS ni els elements de lliure accés de títols no contractats. 

 

Taula 3  AP-IDEAL. Sumaris, resums i articles descarregats per institució 

 
Biblioteca TOC* % 

TOC 
ABS % 

 ABS 
FTD %  

FTD 

UB 17.317 45,28 22.009 44,75 42.707 43,07 

UAB 6.098 15,94 11.568 23,52 18.427 18,59 

URV 4.731 12,37 3.260 6,63 10.323 10,41 

UPC 2.497 6,53 2.377 4,83 8.763 8,84 

UdG 2.449 6,40 2.955 6,01 5.882 5,93 

UdL 2.603 6,81 2.595 5,28 5.598 5,65 

UPF 1.779 4,65 3.267 6,64 5.460 5,51 

Proxy CBUC 219 0,57 306 0,62 1.025 1,03 

UOC 318 0,83 437 0,89 602 0,61 

UVic 181 0,47 364 0,74 282 0,28 

CBUC-Of. 43 0,11 26 0,05 56 0,06 

BC 12 0,03 13 0,03 22 0,02 

TOTAL 

CBUC 

38.247 100,00 49.177 100,00 99.147 100,00 

* Les dades de sumaris són incompletes ja que no han estat subministrades per l'editor per a l'any 2002. 
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Figura 1  AP-IDEAL (3T 2000/ 4T 2002). Articles descarregats per institució 
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Figura 2  AP-IDEAL (3T 2000/ 4T 2002). Participació percentual de cada institució en el consum 
total d'articles 
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3.1.2.3 Evolució temporal 
Les taules 4 i 5 i la figura 3 mostren l’evolució temporal, entre el tercer trimestre de l’any 2000 i el quart 

de 2002, en l’ús del paquet per cadascuna de les biblioteques. 

 

 

Taula 4  AP-IDEAL. Articles descarregats per institució i trimestre 

 
Biblioteca 3T 

2000 

4T 

2000 

1T 

2001 

2T 

2001 

3T 

2001 

4T 

2001 

1T 

2002 

2T 

2002 

3T 

2002 

4T 

2002 

2000/ 

2002 

UB 2.690 3.149 4.950 4.433 3.110 4.293 5.789 5.382 3.954 4.957 42.707 

UAB 948 1.700 2.158 1.749 1.361 2.005 2.331 2.201 1.806 2.168 18.427 

URV 540 913 2.055 977 747 940 1.019 1.138 850 1.144 10.323 

UPC 398 473 625 506 338 507 991 3.483 756 686 8.763 

UdG 234 626 798 394 519 818 759 685 434 615 5.882 

UdL 351 482 920 849 332 630 562 532 640 300 5.598 

UPF 154 386 731 750 413 479 701 682 492 672 5.460 

Proxy CBUC 0 91 45 21 20 26 62 268 114 378 1.025 

UOC 47 67 64 66 41 65 52 30 109 61 602 

UVic 0 3 56 20 22 35 20 51 10 65 282 

CBUC-Of. 5 4 0 16 9 9 5 2 0 6 56 

BC 1 3 4 1 0 12 0 1 0 0 22 

TOTAL CBUC 5.368 7.897 12.406 9.782 6.912 9.819 12.291 14.455 9.165 11.052 99.147 

 

 

 

Figura 3  AP-IDEAL. Evolució trimestral de les descarregues d’articles per institució 
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Analitzant les taules i figures precedents, destaca el fet que un únic centre (UB) acapara prop de la 

meitat (43,07%) del consum i tres universitats (UB, UAB i URV) aglutinen quasi tres quartes parts 

(72,07%) dels articles descarregats. 
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Taula 5  AP-IDEAL. Articles descarregats per any i trimestre 

 
 2000 2001 2002 

1T s. d. 12.406 12.291 

2T s. d. 9.782 14.455 

3T 5.368 6.912 9.165 

4T 7.897 9.819 11.052 

 

 

El paquet AP-IDEAL va ser el primer contractat pel CBUC. Per aquesta raó era previsible trobar un 

elevat consum d'exploració durant els primers mesos imputable tant a usuaris com a bibliotecaris. Un 

cop superat, durant els dos primers semestres, l'efecte tafaner i el consum derivat de la formació del 

personal i dels usuaris, es pot observar, des del tercer semestre de 2000, un increment gradual en l’ús 

del paquet que només es trenca el tercer semestre de cada any coincidint amb el període de vacances 

estivals. 

 

 

3.1.2.4 Dades per títols 
Les taules 6 i 7 i les figures 4 i 5, que mostren l’ús del paquet per cada una de les biblioteques i 

l’agregat per al conjunt del CBUC, permeten realitzar diversos anàlisis d'interès per tipificar l'impacte 

d'una gran oferta d'accés a títols que no estaven subscrits prèviament en paper. 

 

Taula 6  AP-IDEAL. Títols usats i articles descarregats per institució 

 
Biblioteca Títols 

paquet  

Títols  

PP 
xBIB* 

 

Títols 

usats en 
FTD  

> 0  

Títols 

usats en 
FTD  

> 30 

Títols usats 

per al 80% 
FTD  

FTD FTD  

PP 
xBIB 

FTD  

no PP 
xBIB 

%  

FTD no 
PP xBIB 

UB 195 103 189 145 53 (27,18%) 42.707 33.385 9.322 21,83 

UAB 195 66 190 107 62 (31,79%) 18.427 10.471 7.956 43,18 

URV 195 6 192 48 29 (14,87%) 10.323 2.752 7.571 73,34 

UPC 195 17 162 48 27 (13,85%) 8.763 3.408 5.355 61,11 

UdG 195 8 176 47 46 (23,59%) 5.882 197 5.685 96.65 

UdL 195 13 185 36 40 (20,51%) 5.598 814 4.784 85,46 

UPF 195 13 172 35 36 (18,46%) 5.460 999 4.461 81,70 

Proxy CBUC 195 n.a.** 124 6 37 (18,97%) 1.025 n.a. 1.025 n.a. 

UOC 195 0 96 4 33 (16,92%) 602 0 602 100,00 

Uvic 195 0 55 2 20 (10,26%) 282 0 282 100,00 

CBUC-Of. 195 n.a. 34 0 23 (11,79%) 56 n.a. 56 n.a. 

BC 195 0 17 0 13 (6,67%) 22 0 22 100,00 

TOTAL 

CBUC 

195 n.a .** 195 183 70 (35,90%) 99.147 52.026 47.121 47,53** 

* Es comptabilitzen com a títols diferents subscrits en paper en 1999 els diversos títols que una mateixa publicació hagi tingut 

com a conseqüència de canvis, fusions o escissions, malgrat consti només un com a títol subscrit en paper. 

** Es comptabilitzen per al CBUC 132 títols únics com a resultat del conjunt de subscripcions individuals en paper de cada 

biblioteca, però el resultat del guany consorcial per al conjunt del CBUC es calcula en base a les consultes i les col·leccions PP 

biblioteca a biblioteca (xBIB). 
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Figura 4  IDEAL (3T 2000/ 4T 2002). Total de títols electrònics usats vs. títols prèviament 

subscrits en paper 
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Figura 5  IDEAL (3T 2000/ 4T 2002). Percentatge d'articles descarregats de títols prèviament no 

subscrits 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

UB UAB URV UPC UdG UdL UPF UOC UVic BC

% Articles PP xBIB

% Articles no PP xBIB

 

 
En primer lloc cal remarcar l’elevat ús dels títols prèviament no subscrits (Títols no PP). Així, fins i tot 

en el cas de la UB, que ja disposava del 52,82% dels 195 títols del paquet, un de cada cinc (21,83%) 

articles descarregats ho és d’una revista prèviament no subscrita. En el cas de la UAB que disposava 
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del 33,84% de los títols, aquest percentatge s’eleva fins al 43,18%. A la resta d’universitats, l’elevat 

percentatge d’articles descarregats de títols prèviament no disponibles és atribuïble a la pobresa de les 

col·leccions inicials, que en cap cas arribaven al 10% dels títols disponibles en el paquet. 

 

D’altra banda, es fa evident que malgrat que existeix un ús puntual d'una bona part de les publicacions, 

les consultes es concentren en un nombre relativament reduït de títols que aglutinen la major part de la 

demanda. Així, excepte en els casos de la UB i de la UAB, on un 76,71% i un 56,31%, respectivament, 

dels títols usats arriben a un ús mínim d’una descarrega mensual durant els 30 mesos analitzats, a la 

resta de biblioteques aquest percentatge a dures penes sobrepassa el 25%. Cal destacar, doncs, que 

hi ha una gran quantitat d’informació a explotar que pot resultar de gran utilitat en la renegociació de 

llicències i en el possible pas dels actuals models de subscripció a models més restrictius en els quals 

es combini un nombre inferior de títols subscrits amb fórmules de pagament per visió o préstec 

interbibliotecari per a aquells títols menys sol·licitats. 

 

Així mateix, aquestes dades i les desglossades a la taula 7, que mostra el nombre de títols usats per 

decils d’articles descarregats a text complet, mostren la desviació que es produeix, en l’entorn 

electrònic, de la tradicional distribució 20/80, canònica en la bibliografia de gestió de col·leccions en 

paper. En aquest cas, la distribució observada està al voltant del 35/80, uns percentatges similars als 

observats en altres estudis, com el de Sanville (1999, p. 52) que va trobar un 40/80 per OhioLINK. 

 

 

Taula 7  AP-IDEAL. Títols usats per decils de descàrregues d’articles 

 
Percentils (FTD) Títols usats  PP no PP % Títols usats  

10% 2 2 0 1,03 

20% 5 5 0 2,56 

30% 9 9 0 4,62 

40% 15 15 0 7,69 

50% 23 21 2 11,79 

60% 35 30 5 17,95 

70% 51 40 11 26,15 

80% 70 50 20 35,90 

90% 104 77 27 53,33 

100% 195 132 63 100 

 

 

Partim de la hipòtesi de que les estadístiques d’ús dels paquets reflecteixen simultàniament un mínim 

de tres tipus d'ús: docent (sessions de formació d'usuaris de biblioteques i enllaços de professors en 

una assignatura que disparen les dades d'un títol en un més concret), browsing per actualitzar 

coneixements de recerca (en la línia de fullejar les revistes preferides) i cerca bibliogràfica i accés 

puntual/accidental a un article (ja sigui des d'un cercador, una base de dades bibliogràfica, un enllaç en 

una plana web, una referència tipus "CrossRef", o des de la base de dades del propi portal de l'editor). 

Resultaria interessant aprofundir en aquesta línia de treball per intentar establir indicadors que 

permetin catalogar l'ús de les revistes segons aquests tres tipus d'ús. 

 

En tot cas, aquesta hipòtesi sobre l’existència de diferents tipus d’ús per a determinats títols podria 

ajudar a explicar alguns fenòmens observats com, d’una banda, la gran variabilitat en el nombre 

d'articles descarregats segons el mes per a un mateix títol i, d’altra banda, la manca de 
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correspondència que es produeix per a determinats títols entre el volum de visualitzacions de sumaris i 

resums i el nombre d'articles descarregats. 

 

 

Taula 8  AP-IDEAL. Rànking de títols dins del nucli del 80% dels FTD 

  
  PP TOC ABS FTD % 

d'ús 

% 

acum 

 Total   38.247 49.177 99.147   

1 Biochemical and Biophysical Research Communications pp 885 6.226 7.328 7,39 7,39 

2 Journal of Molecular Biology pp 1.167 3.368 6.137 6,19 13,58 

3 Journal of Human Evolution pp 446 1.208 2.962 2,99 16,57 

4 Journal of Colloid and Interface Science pp 474 380 2.874 2,90 19,47 

5 Journal of Archaeological Science pp 306 903 2.824 2,85 22,32 

6 Experimental Cell Research pp 244 2.007 2.414 2,43 24,75 

7 Analytical Biochemistry pp 500 1.234 2.294 2,31 27,06 

8 Genomics pp 526 1.483 2.186 2,20 29,27 

9 Developmental Biology pp 478 1.557 2.088 2,11 31,37 

10 Archives of Biochemistry and Biophysics pp 587 1.238 1.827 1,84 33,22 

11 Experimental Neurology pp 280 1.000 1.679 1,69 34,91 

12 Journal of Computational Physics pp 397 311 1.624 1,64 36,55 

13 Journal of Economic Theory pp 277 581 1.540 1,55 38,10 

14 Journal of Catalysis pp 285 320 1.465 1,48 39,58 

15 Journal of Theoretical Biology pp 644 585 1.436 1,45 41,03 

16 Animal Behaviour pp 325 432 1.425 1,44 42,47 

17 NeuroImage  221 399 1.351 1,36 43,83 

18 Gynecologic Oncology pp 246 442 1.165 1,18 45,00 

19 Virology pp 562 738 1.136 1,15 46,15 

20 Journal of Fish Biology pp 318 405 1.126 1,14 47,28 

21 Methods  186 603 1.067 1,08 48,36 

22 Molecular Phylogenetics and Evolution pp 141 331 953 0,96 49,32 

23 Journal of Chemical Thermodynamics, The  pp 339 56 933 0,94 50,26 

24 Journal of Solid State Chemistry pp 490 135 904 0,91 51,17 

25 Molecular and Cellular Neuroscience pp 347 681 893 0,90 52,08 

26 Estuarine, Coastal and Shelf Science pp 323 207 893 0,90 52,98 

27 Brain and Language pp 291 363 873 0,88 53,86 

28 Icarus  291 387 868 0,88 54,73 

29 Molecular Genetics and Metabolism  232 527 844 0,85 55,58 

30 Toxicology and Applied Pharmacology pp 335 658 816 0,82 56,41 

31 Journal of Memory and Language pp 116 236 801 0,81 57,21 

32 Ecotoxicology and Environmental Safety  222 467 788 0,79 58,01 

33 Journal of Mathematical Analysis and Applications pp 788 336 778 0,78 58,79 

34 Preventive Medicine pp 235 267 776 0,78 59,58 

35 Games and Economic Behavior pp 166 397 775 0,78 60,36 

36 Journal of Urban Economics pp 120 456 716 0,72 61,08 

37 Seminars in Cancer Biology  156 253 705 0,71 61,79 

38 Brain and Cognition pp 190 252 689 0,69 62,49 

39 General and Comparative Endocrinology pp 321 320 686 0,69 63,18 

40 Journal of Structural Biology pp 241 328 654 0,66 63,84 

41 Journal of Sound and Vibration  915 309 643 0,65 64,49 

42 Journal of Surgical Research pp 309 375 641 0,65 65,13 

43 Seminars in Cell and Developmental Biology pp 138 361 634 0,64 65,77 

44 Journal of Environmental Economics and Management pp 177 220 606 0,61 66,38 

45 Neurobiology of Disease  155 146 605 0,61 66,99 

46 Journal of Differential Equations pp 335 267 602 0,61 67,60 
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47 Annals of Botany  337 209 594 0,60 68,20 

48 Quaternary Research pp 164 192 592 0,60 68,80 

49 Molecular Therapy  94 253 587 0,59 69,39 

50 Food Microbiology pp 139 193 573 0,58 69,97 

51 Protein Expression and Purification  206 531 567 0,57 70,54 

52 Journal of Molecular and Cellular Cardiology pp 299 493 565 0,57 71,11 

53 Journal of Vocational Behavior pp 90 131 553 0,56 71,67 

54 Biological Control  137 118 549 0,55 72,22 

55 Journal of Agricultural Engineering Research  258 342 547 0,55 72,77 

56 Cytokine  277 373 541 0,55 73,32 

57 Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie/FST  191 308 540 0,54 73,86 

58 Journal of Food Composition and Analysis pp 208 150 522 0,53 74,39 

59 Journal of Anthropological Archaeology pp 118 208 501 0,51 74,89 

60 Journal of Phonetics pp 77 291 494 0,50 75,39 

61 Pharmacological Research pp 164 237 489 0,49 75,89 

62 Journal of Environmental Management  273 291 488 0,49 76,38 

63 Journal of Magnetic Resonance pp 201 96 485 0,49 76,87 

64 Seminars in Immunology  103 196 481 0,49 77,35 

65 Journal of Adolescence pp 97 134 473 0,48 77,83 

66 Environmental Research  172 266 470 0,47 78,30 

67 Botanical Journal of the Linnean Society pp 371 60 465 0,47 78,77 

68 Appetite  136 173 453 0,46 79,23 

69 Fish & Shellfish Immunology  199 258 451 0,45 79,68 

70 Blood Cells, Molecules, and Diseases pp 104 177 439 0,44 80,13 
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3.2 Kluwer 
 

3.2.1 Consideracions metodològiques 
En primer lloc, cal destacar que, en el cas d’aquest paquet, partim d'un important volum de 

subscripcions impreses anteriors: un total de 389 corresponents a 247 títols diferents que, una vegada 

consolidats els canvis de títols i el seu efecte sobre les subscripcions prèvies en paper, representen 

258 títols diferents sobre un total de 723 títols del paquet. Això és, el conjunt de biblioteques, 

considerades com a un tot, ja tenien en versió paper el 35,68% dels títols contractats en el paquet 

electrònic. 

 

Per tal d'aplicar correctament les condicions de subscripció prèvia en paper de cada universitat, s'han 

tractat tots els títols relacionats (canvis de títols i subsèries) com a prèviament subscrits en paper si ho 

era el títol viu, l'anterior, o el principal. Per tant, a efectes d'aquest estudi, el nombre total de títols 

disponibles en el paquet supera els 680 consignats pel CBUC, ja que hem procedit a comptabilitzar 

com a títols independents els resultants dels canvis de títols, alhora que hem tractat també les 

estadístiques d'alguns títols nous que l'editorial va oferir gratis a banda dels inicialment contractats. 

Entre aquests títols de més no s'ha comptabilitzat la quarantena de títols de l'editorial russa MN, per als 

quals hi ha un accés temporal a prova sense contractació. 

 

Les dades analitzades corresponen al període que va des de gener de 2002 a juny de 2003. No 

obstant això, s'ha de fer notar que en el primer semestre de 2002 les dades són irregulars (la UB 

comença a tenir dades d’ús d’articles per al mes de març, la UAB i la UdL per al mes de maig i 

existeixen també llacunes per a la URV). 

 

L'evolució temporal de l'ús del paquet s'ha estudiat trimestralment, ja que, al començament, alguns 

editors, com Academic Press, no donaven dades desagregades per mesos. Tanmateix, creiem que 

aquesta agrupació pot evitar les grans distorsions dels períodes vacacionals i ofereix una imatge 

d’evolució més pausada. 

 

La recollida de dades ha estat molt conflictiva, ja que l’editor no ha facilitat les dades de sumaris, 

resums i articles visualitzats desagregades per títols, per la qual cosa no es poden fer, d’entrada, 

comparacions entre aquestes informacions. Finalment l'editor ha rectificat la configuració de les seves 

estadístiques i en estudis ulteriors podrem treballar aquestes variables. 

 

Per contra, l'editorial facilita dades que permeten explorar el camp de l'anàlisi transaccional. Així, 

sabem des de quins enllaços/servidors externs s'arriba en major mida al portal, quines són les pàgines 

que funcionen com a pàgina d'inici de la navegació en el portal i quines són les de sortida. 

 

 

3.2.2 Dades d’ús 

3.2.2.1 Dades globals 
La taula 9 presenta les dades globals d’us del paquet. D’entrada, es poden observar diferències 

significatives en el tipus d’informació subministrada per l’editor respecte a les dades disponibles per al 

paquet d’Academic Press. En aquest cas, s’ofereixen dades de variables, com les de cerques, visites a 

la pàgina principal de la publicació, relació de números i volums o articles fallits, que no estaven 

disponibles per al paquet anterior. 
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Taula 9  KLUWER. Dades globals d’ús del paquet 
 
 Paquet CBUC  

 

Títols no subscrits per 

totes les biblioteques, 
o d'accés gratuït 

temporal* 

Consum total portal  

 

Sessions s.d. s.d. s.d. 

Cerques (CBD) s.d. s.d. 46.410** 

Home Page Revista s.d. s.d. 37.234** 

Relació de números i volums s.d. s.d. 126.979** 

Sumaris (TOC) s.d. s.d. 214.410** 

Abstracts (ABS) s.d. s.d. 31.360** 

Articles (FTD) 125.751* 1.526* 127.267* 

Art. Fallits (FTT) s.d. s.d. 1.701** 

* Dades obtingudes de les taules estadístiques per títols. 

** Dades obtingudes de les taules de resum mensual de conjunt per a tot el CBUC (sense dades de gener i febrer de 2002). 

 

 

3.2.2.2 Dades per institució 
A l’igual que en el cas del paquet AP-IDEAL, i amb la finalitat d'ajustar les estadístiques de consum a la 

llista concreta de títols contractats en el paquet, el percentatge d'ús de cada institució s'ha calculat 

sense tenir en consideració els títols no subscrits o subscrits únicament per alguna de les biblioteques. 

 

Taula 10  KLUWER. Articles descarregats per institució 

 
Biblioteca FTD % FTD 

UAB 43.465 34,56 

UB 23.746 18,88 

UdL 20.251 16,10 

UPC 15.451 12,29 

UdG 6.601 5,25 

URV 4.287 3,41 

UOC 3.112 2,47 

UJI 3.085 2,45 

UPF 2.907 2,31 

URL 2.530 2,01 

CBUC-Of. 261 0,21 

BC 55 0,04 

Total CBUC 125.751 100,00 
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Figura 6  KLUWER (1T 2002/ 2T 2003). Articles descarregats per institució 
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Figura 7  KLUWER (1T 2002/ 2T 2003). Participació percentual de cada institució en el consum 
total d'articles 
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En primer lloc, destaca l’elevat consum de la UAB –que en aquest paquet supera a la UB– i de la UdL. 

Aquestes dades es justifiquen si prenem en consideració el fet de què es tracta d’universitats fortes en 

les àrees d’agronomia, veterinària i medioambiental, que tenen una presència destacada en el 

contingut del paquet. Fins i tot, les dades podrien haver estat superiors, ja que cal recordar que no 

disposem d’informació per als primers mesos de 2002. 

 

A la vista d’aquestes dades, potser fora interessant verificar la hipòtesi segons la qual la major oferta 

de títols de perfil científic i biomèdic a la UB –gràcies a la seva subscripció coetània a ScienceDirect 

d'Elsevier–, pot explicar el menor consum del paquet de Kluwer. La UAB també disposa de revistes 

d'Elsevier dins del servei Decomate, però ho són en un nombre inferior i sembla ser que amb un nivell 

transparència per als usuaris menor que el servei propi i original de ScienceDirect. 

 

Per últim, cal remarcar que les dades de la UPF són dubtosament baixes, especialment si prenem en 

consideració el volum de revistes de dret i relacions internacionals que hi ha en el paquet. Aquestes 

dades poden explicar-se pel fet que hem confirmat un ús molt normatiu i constant de la configuració 

dels navegadors de la universitat passant en primer lloc pel proxy de la UPF, fill alhora del proxy del 

CESCA, per al qual aquest paquet no ens ofereix dades. 

 

 

3.2.2.3 Evolució temporal 
A la taula 11 i la figura 8, es desglossa l’evolució trimestral en el nombre de descarregues per institució. 

S’observa un increment constant en l’ús del paquet que només es trenca en l’últim trimestre analitzat, 

el segon de 2003, quan es produeix un descens en el total de descarregues motivat pel menor nombre 

d’articles consultats des de les dues institucions que hem identificat com a principals usuàries del 

paquet: UAB i UdL. 

 

Taula 11  KLUWER. Articles descarregats per institució i trimestre 

 
Biblioteca 1T 2002* 2T 2002* 3T 2002 4T 2002 1T 2003 2T 2003 Total** 

UAB s.d 4.710 8.111 9.252 12.161 9.940 44.174 

UB 344 5.519 4.531 5.345 4.090 4.238 24.067 

UdL s.d 2.845 4.520 3.939 5.491 3.556 20.351 

UPC 2.192 3.870 2.853 2.923 1.738 1.975 15.551 

UdG 1.021 747 622 2.033 1.275 973 6.671 

URV s.d 218 998 1.380 838 875 4.309 

UOC 1.215 135 301 220 669 573 3.113 

UJI 436 581 310 642 518 616 3.103 

UPF 350 311 421 678 769 409 2.938 

URL 161 227 288 619 649 725 2.669 

CBUC-Of 4 11 23 50 100 78 266 

BC 3 0 0 0 51 1 55 

Total 

CBUC 

5.726 19.174 22.978 27.081 28.349 23.959 127.267 

* Les dades corresponents al primer trimestre són força incertes, ja que per a les tres biblioteques que lideren el consum 

d'articles (UAB, UB i UdL) no hi ha dades fins al mes de març, per al cas de la UB, i fins al mes de maig per UAB i UdL. 

Tampoc no tenim dades del primer trimestre per a la URV. 

** Dades obtingudes del resum mensual per institució. 
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Figura 8  KLUWER. Evolució trimestral de les descarregues d’articles per institució 
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3.2.2.4 Dades per títols 
En primer lloc cal destacar, novament, l’elevat consum dels títols prèviament no subscrits. Malgrat que 

el conjunt de biblioteques del Consorci, considerat com a un tot, disposava abans de la contractació del 

paquet d’un 35,68% dels títols, les col·leccions individuals estaven lluny d’assolir aquest percentatge. 

La UB que és la institució que ja estava subscrita a més títols del paquet, només disposava d’un 

19,64% de les publicacions. En aquest sentit seria bo comparar les dades de préstec interbibliotecari 

dels títols prèviament subscrits per alguna de les biblioteques del Consorci i el seu ús dins del paquet. 

Resultaria útil esbrinar si el “guany consorcial” s’ha produït no només al obtenir-se la possibilitat 

d’accedir a títols que, prèviament, cap biblioteca tenia subscrits en paper, sinó també en la millora en 

l’accés a aquells títols subscrits per altres biblioteques del consorci. En aquest sentit, com a mínim s’ha 

guanyat en rapidesa –ara l'accés és immediat– i, potser, usuaris que abans no feien ús del servei de 

préstec interbibliotecari degut a la demora en la recepció dels articles, han incrementat el seu ús 

d’aquells títols als que prèviament no tenien accés directe des de la seva institució. 

 

Les dades són especialment rellevants en el cas de centres com la UAB i la UdL que obtenen 

percentatges de “guany consorcial” del  77,23% i el 95,75%. Aquestes dades són lògiques si tenim en 

compte que aquestes universitats tenen, per la seva orientació docent i investigadora, un especial 

interès pels títols d’aquest paquet, dels quals només estaven subscrits prèviament a un percentatge 

força reduït. Resultaria interessant, doncs, comparar, a través de les dades de préstec interbibliotecari, 

l’ús previ que feien aquestes universitats d’aquells títols que prèviament no tenien subscrits i l’ús actual. 
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Taula 12  KLUWER. Títols usats i articles descarregats per institució 

 

Biblioteca Títols 

paquet 

Títols  

PP 
xBIB 

Títols 

usats en 
FTD  

> 0 

Títols 

usats en 
FTD  

> 17 

Títols usats 

per al 80% 
FTD  

FTD FTD  

PP 
xBIB 

FTD  

no PP 
xBIB 

%  

FTD  
no PP 

xBIB 

UAB 723 119 700 411 207 (29,57%) 43.465 9.899 33.566 77,23 

UB 723 142 674 274 183 (27,15%) 23.746 9.870 13.876 58,44 

UdL 723 11 610 212 150 (24,59%) 20.251 861 19.390 95,75 

UPC 723 17 470 148 91 (19,36% ) 15.451 1.112 14.339 92,80 

UdG 723 18 678 85 166 (24,48%) 6.601 543 6.058 91,77 

URV 723 7 342 47 77 (22,51%) 4.287 75 4.212 98,25 

UOC 723 0 512 33 239 (46,68%) 3.112 0 3.112 100,00 

UJI 723 26 341 42 90 (26,39%) 3.085 503 2.582 83,70 

UPF 723 37 325 41 103 (31,69%) 2.907 656 2.251 77,43 

URL 723 13 351 35 123 (35,04) 2.530 134 2.396 94,70 

CBUC-Of. 723 0 112 0 60 (53,57%) 261 0 261 100,00 

BC 723 0 8 1 2 (25,00%) 55 0 55 100,00 

Total 

CBUC 

723 258* 723 654 264 (36,51%) 125.751 23.653 102.098 81,19 

* Subscripcions totals considerant el CBUC com un únic centre que comptés amb les subscripcions de tots i cada un dels 

centres consorciats en la compra del paquet. 

 

 

Figura 9 KLUWER (1T 2002/ 2T 2003). Total de títols electrònics usats vs. títols prèviament 

subscrits en paper 
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Figura 10  KLUWER (1T 2002/ 2T 2003). Percentatge d'articles descarregats de títols prèviament 

no subscrits 
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Un cop més, es constata que, malgrat existir un ús puntual de bona part dels títols, les consultes es 

concentren en un nombre relativament reduït de publicacions que aglutinen la major part de la 

demanda. Només a la UAB i a la UB el percentatge de títols usats que assoleixen un consum mínim 

d’una descàrrega mensual supera el 50% (un 58,71% i un 57,80%, respectivament). A la UdL, l’altra 

biblioteca que hem identificat com a gran usuària del paquet, el percentatge es redueix al 29,52%. 

 

 

Taula 13  KLUWER. Títols usats per decils de descàrregues d’articles 

 
Percentils (FTD) Títols usats  PP no PP % Títols usats  

10% 6 5 1 0,83 

20% 15 10 5 2,21 

30% 31 23 8 4,29 

40% 53 38 15 7,33 

50% 81 51 30 11,20 

60% 122 75 47 16,87 

70% 183 101 82 25,31 

80% 264 142 122 36,51 

90% 393 184 209 54,36 

100% 723 258 465 100 

 

 
A l’igual que en el paquet anterior, la distribució observada en l’ús està al voltant del 35/80. No obstant 

això, tenint en compte únicament aquelles universitats que fan un ús més intens del paquet (UAB, UB i 

UdL) la proporció es redueix al 25-30/80. 
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Taula 14 KLUWER. Rànking de títols dins del nucli del 80% dels FTD  
 

  PP FTD % ús % 

acum. 

 TOTAL  125.751   

1 Transport in Porous Media  2.846 2,26 2,26 

2 Hydrobiologia pp 2.749 2,19 4,45 

3 Journal of Materials Science (full set) pp 2.387 1,90 6,35 

4 Boundary-Layer Meteorology pp 2.032 1,62 7,96 

5 Annals of Operations Research pp 1.965 1,56 9,53 

6 Landscape Ecology pp 1.807 1,44 10,96 

7 Water Air and Soil Pollution pp 1.652 1,31 12,28 

8 Plant and Soil pp 1.520 1,21 13,49 

9 Aquaculture International  1.515 1,20 14,69 

10 Biotechnology Letters pp 1.390 1,11 15,80 

11 Plant Molecular Biology  1.382 1,10 16,89 

12 Journal of Materials Science Letters  1.117 0,89 17,78 

13 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry pp 1.070 0,85 18,63 

14 International Journal of Thermophysics  1.017 0,81 19,44 

15 Plant Cell Tissue and Organ Culture pp 1.013 0,81 20,25 

16 Small Business Economics pp 998 0,79 21,04 

17 Digestive Diseases and Sciences pp 996 0,79 21,83 

18 Plant Ecology(formerly ) pp 979 0,78 22,61 

19 Catalysis Letters  941 0,75 23,36 

20 European Journal of Plant Pathology pp 892 0,71 24,07 

21 Biodiversity and Conservation pp 855 0,68 24,75 

22 Annals of Oncology pp 812 0,65 25,40 

23 Breast Cancer Research and Treatment pp 759 0,60 26,00 

24 Antonie van Leeuwenhoek pp 756 0,60 26,60 

25 Euphytica pp 756 0,60 27,20 

26 Pharmaceutical Research pp 755 0,60 27,80 

27 Fish Physiology and Biochemistry pp 710 0,56 28,37 

28 Mycopathologia pp 690 0,55 28,92 

29 Sex Roles  680 0,54 29,46 

30 Quality of Life Research  665 0,53 29,98 

31 Journal of Applied Phycology pp 659 0,52 30,51 

32 Plant Growth Regulation pp 657 0,52 31,03 

33 Journal of Materials Science: Materials in Medicine  619 0,49 31,52 

34 Journal of Sol-Gel Science and Technology pp 612 0,49 32,01 

35 Environmental Monitoring and Assessment pp 607 0,48 32,49 

36 Biogeochemistry pp 598 0,48 32,97 

37 Climatic Change pp 592 0,47 33,44 

38 Nonlinear Dynamics  582 0,46 33,90 

39 Photosynthetica pp 578 0,46 34,36 

40 Journal of Applied Electrochemistry pp 570 0,45 34,81 

41 Journal of Autism and Developmental Disorders pp 569 0,45 35,27 

42 Biodegradation  567 0,45 35,72 

43 Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy pp 563 0,45 36,17 

44 International Journal of Primatology pp 550 0,44 36,60 

45 Health Care Management Science pp 548 0,44 37,04 

46 Journal of Inclusion Phenomena  537 0,43 37,47 

47 Environmental Biology of Fishes  525 0,42 37,88 

48 Journal of Productivity Analysis pp 524 0,42 38,30 

49 Photosynthesis Research pp 522 0,42 38,72 

50 Journal of Abnormal Child Psychology pp 521 0,41 39,13 

51 Journal of Chemical Ecology  521 0,41 39,54 
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52 Journal of Biomolecular NMR pp 520 0,41 39,96 

53 Cancer and Metastasis Reviews  515 0,41 40,37 

54 Journal of Paleolimnology  507 0,40 40,77 

55 Earth Moon and Planets pp 504 0,40 41,17 

56 Journal of Statistical Physics pp 504 0,40 41,57 

57 Culture Medicine and Psychiatry  499 0,40 41,97 

58 Conservation Genetics  491 0,39 42,36 

59 Journal of Computer-Aided Molecular Design pp 491 0,39 42,75 

60 Fire Technology  482 0,38 43,13 

61 European Review of Private Law_ Revue europenne dedroit priv_ 

Europische Zeitschrift fr Privatrech 

pp 478 0,38 43,51 

62 Scientometrics pp 472 0,38 43,89 

63 Journal of Engineering Physics and Thermophysics  471 0,37 44,26 

64 European Journal of Epidemiology pp 470 0,37 44,64 

65 Genetica pp 465 0,37 45,01 

66 Reviews in Fish Biology and Fisheries  465 0,37 45,38 

67 Journal of Business Ethics pp 455 0,36 45,74 

68 Machine Learning pp 453 0,36 46,10 

69 International Journal of Computer Vision  452 0,36 46,46 

70 Journal of Solution Chemistry pp 441 0,35 46,81 

71 Education and Information Technologies  437 0,35 47,16 

72 Topics in Catalysis  424 0,34 47,49 

73 Journal of Insect Conservation  408 0,32 47,82 

74 Molecular and Cellular Biochemistry pp 395 0,31 48,13 

75 Optical and Quantum Electronics pp 394 0,31 48,44 

76 Bulletin of Experimental Biology and Medicine  389 0,31 48,75 

77 Data Mining and Knowledge Discovery  383 0,30 49,06 

78 Review of Industrial Organization pp 383 0,30 49,36 

79 Nutrient Cycling in Agroecosystems  382 0,30 49,67 

80 Contemporary Family Therapy  377 0,30 49,97 

81 Cancer Causes and Control  372 0,30 50,26 

82 Journal of Archaeological Method and Theory pp 371 0,30 50,56 

83 Transgenic Research  365 0,29 50,85 

84 Information Technology and Management  355 0,28 51,13 

85 World Journal of Microbiology and Biotechnology  354 0,28 51,41 

86 Adsorption pp 348 0,28 51,69 

87 Journal of Engineering Mathematics pp 344 0,27 51,96 

88 Analog Integrated Circuits and Signal Processing pp 343 0,27 52,23 

89 Review of Quantitative Finance and Accounting pp 339 0,27 52,50 

90 Apoptosis  337 0,27 52,77 

91 Autonomous Robots pp 332 0,26 53,04 

92 Natural Hazards pp 331 0,26 53,30 

93 Astrophysics and Space Science pp 327 0,26 53,56 

94 Foundations of Physics pp 325 0,26 53,82 

95 Journal of Technology Transfer, The   323 0,26 54,08 

96 Common Market Law Review pp 317 0,25 54,33 

97 Chromosome Research  315 0,25 54,58 

98 Journal of Youth and Adolescence pp 310 0,25 54,82 

99 Flow Turbulence and Combustion(formerly Applied Scientific Research)  308 0,24 55,07 

100 Environmental and Resource Economics pp 306 0,24 55,31 

101 Journal of Economic Growth pp 303 0,24 55,55 

102 Journal of Archaeological Research pp 296 0,24 55,79 

103 Biological Invasions  292 0,23 56,02 

104 Journal of Optimization Theory and Applications pp 292 0,23 56,25 

105 Agroforestry Systems (in cooperation with ICRAF)  285 0,23 56,48 

106 Educational Psychology Review pp 281 0,22 56,70 

107 Journal of Risk and Uncertainty pp 280 0,22 56,93 
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108 Entomologia Experimentalis et Applicata pp 276 0,22 57,15 

109 Acta Applicandae Mathematicae pp 275 0,22 57,36 

110 Neurochemical Research pp 273 0,22 57,58 

111 Fluid Dynamics  271 0,22 57,80 

112 Glass and Ceramics pp 270 0,21 58,01 

113 Aerobiologia  269 0,21 58,23 

114 Annals of the Institute of Statistical Mathematics pp 268 0,21 58,44 

115 Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry  264 0,21 58,65 

116 Multibody System Dynamics  254 0,20 58,85 

117 Social Indicators Research pp 254 0,20 59,05 

118 Chemical and Petroleum Engineering  253 0,20 59,25 

119 IIE Transactions  253 0,20 59,45 

120 Aquatic Ecology  249 0,20 59,65 

121 Biologia Plantarum  249 0,20 59,85 

122 Journal of World Prehistory pp 247 0,20 60,05 

123 Reliable Computing pp 246 0,20 60,24 

124 Combustion Explosion and Shock Waves  244 0,19 60,44 

125 Molecular Breeding  244 0,19 60,63 

126 Artificial Intelligence Review pp 241 0,19 60,82 

127 Synthese pp 237 0,19 61,01 

128 Biotechnology Techniques > ara: Biotechnology Letters pp 236 0,19 61,20 

129 User Modeling and User-Adapted Interaction  235 0,19 61,39 

130 Archives of Sexual Behavior pp 234 0,19 61,57 

131 Ecotoxicology  230 0,18 61,75 

132 Reaction Kinetics and Catalysis Letters pp 230 0,18 61,94 

133 Educational Studies in Mathematics pp 229 0,18 62,12 

134 Chemistry of Heterocyclic Compounds  225 0,18 62,30 

135 Genetic Resources and Crop Evolution  223 0,18 62,48 

136 Cellulose pp 222 0,18 62,65 

137 Journal of Neuro-Oncology pp 222 0,18 62,83 

138 Evolutionary Ecology pp 221 0,18 63,00 

139 European Journal of Political Researchas of 2002 published by Blackwell 

Science UK 

pp 220 0,17 63,18 

140 Annals of Clinical Psychiatry  215 0,17 63,35 

141 Journal of Porous Materials  215 0,17 63,52 

142 Journal of Seismology  214 0,17 63,69 

143 Public Choice pp 214 0,17 63,86 

144 Heart Failure Reviews  213 0,17 64,03 

145 GeoJournal pp 210 0,17 64,20 

146 Journal of Assisted Reproduction and Genetics pp 210 0,17 64,37 

147 Wetlands Ecology and Management  209 0,17 64,53 

148 Journal of Family Violence  208 0,17 64,70 

149 Biology and Philosophy pp 207 0,16 64,86 

150 Studia Logica pp 206 0,16 65,03 

151 Transition Metal Chemistry  206 0,16 65,19 

152 Experimental & Applied Acarology  205 0,16 65,35 

153 Journal of Inherited Metabolic Disease  205 0,16 65,52 

154 Leiden Journal of International Law pp 205 0,16 65,68 

155 Marine Geophysical Researches  205 0,16 65,84 

156 Negotiation Journal  205 0,16 66,00 

157 Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders  204 0,16 66,17 

158 Environmental Modeling & Assessment  203 0,16 66,33 

159 Journal of Bioenergetics and Biomembranes pp 201 0,16 66,49 

160 Cardiac Electrophysiology Review  200 0,16 66,65 

161 Neuropsychology Review  199 0,16 66,81 

162 Systematic Parasitology pp 199 0,16 66,96 

163 Journal of VLSI Signal Processing-Systems for SignalImage and Video  198 0,16 67,12 



 38

Technology, The  

164 Law and Human Behavior  197 0,16 67,28 

165 Risk Analysis  197 0,16 67,43 

166 European Journal of Population_Revue europenne deDmographie pp 196 0,16 67,59 

167 Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics pp 194 0,15 67,74 

168 Journal of Psycholinguistic Research pp 194 0,15 67,90 

169 Health Care Analysis  193 0,15 68,05 

170 Journal of Management & Governance  193 0,15 68,21 

171 Journal of Cultural Economics pp 192 0,15 68,36 

172 Clinical Child and Family Psychology Review  191 0,15 68,51 

173 Re/Views in Environmental Science and Bio/Technology  191 0,15 68,66 

174 Linguistics and Philosophy pp 190 0,15 68,81 

175 Theoretical Medicine and Bioethics  189 0,15 68,96 

176 Higher Education pp 187 0,15 69,11 

177 Geotechnical & Geological Engineering  186 0,15 69,26 

178 Behavior Genetics  185 0,15 69,41 

179 Journal of Child and Family Studies  185 0,15 69,55 

180 Journal of Thrombosis and Thrombolysis  185 0,15 69,70 

181 Instructional Science pp 184 0,15 69,85 

182 Criminal Law Forum  182 0,14 69,99 

183 European Journal of Law and Economics  182 0,14 70,14 

184 Journal of Behavioral Medicine pp 182 0,14 70,28 

185 Quality and Quantity pp 182 0,14 70,43 

186 Real-Time Systems  182 0,14 70,57 

187 Wireless Personal Communications pp 182 0,14 70,72 

188 Environment Development and Sustainability  181 0,14 70,86 

189 Journal of Mathematical Chemistry pp 181 0,14 71,00 

190 African Archaeological Review  179 0,14 71,15 

191 Argumentation pp 179 0,14 71,29 

192 Applied Composite Materials  178 0,14 71,43 

193 Biogerontology  178 0,14 71,57 

194 Chemistry and Technology of Fuels and Oils  178 0,14 71,71 

195 Transportation pp 178 0,14 71,85 

196 Environmental Geochemistry and Health  177 0,14 72,00 

197 Computers and the Humanities pp 175 0,14 72,13 

198 Plant Foods for Human Nutrition  174 0,14 72,27 

199 Policy Sciences pp 171 0,14 72,41 

200 Autonomous Agents and Multi-Agent Systems  170 0,14 72,54 

201 Statistics and Computing  169 0,13 72,68 

202 Foundations of Chemistry  168 0,13 72,81 

203 BioControl pp 167 0,13 72,94 

204 Journal of Career Development pp 166 0,13 73,08 

205 Minerva pp 166 0,13 73,21 

206 Research in Higher Education pp 166 0,13 73,34 

207 Science & Education pp 166 0,13 73,47 

208 General Relativity and Gravitation pp 164 0,13 73,60 

209 Journal of Atmospheric Chemistry pp 164 0,13 73,73 

210 Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia pp 164 0,13 73,86 

211 European Journal of Migration and Law pp 163 0,13 73,99 

212 Journal of Intelligent and Robotic Systems pp 163 0,13 74,12 

213 New Forests pp 163 0,13 74,25 

214 Review of Accounting Studies  162 0,13 74,38 

215 Mechanics of Time-Dependent Materials  160 0,13 74,51 

216 Human Ecology pp 159 0,13 74,64 

217 Molecular Diversity  159 0,13 74,76 

218 Information Systems Frontiers  157 0,12 74,89 

219 Machine Translation pp 157 0,12 75,01 
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220 Glycoconjugate Journal  156 0,12 75,14 

221 Urban Ecosystems  156 0,12 75,26 

222 Meccanica  155 0,12 75,38 

223 Origins of Life and Evolution of the Biosphere  155 0,12 75,51 

224 Cellular and Molecular Neurobiology  153 0,12 75,63 

225 Chemistry of Natural Compounds  153 0,12 75,75 

226 Environmental Fluid Mechanics  153 0,12 75,87 

227 Journal of Clinical Immunology  153 0,12 75,99 

228 Motivation and Emotion pp 153 0,12 76,11 

229 Bioseparation pp 149 0,12 76,23 

230 Language Policy  148 0,12 76,35 

231 Environmental and Ecological Statistics pp 147 0,12 76,47 

232 Perspectives in Drug Discovery and Design pp 146 0,12 76,58 

233 Angiogenesis  145 0,12 76,70 

234 Applied Intelligence pp 142 0,11 76,81 

235 Journal of Fluorescence  141 0,11 76,92 

236 International Law FORUM du droit international  140 0,11 77,04 

237 Mathematical Geology pp 140 0,11 77,15 

238 Potential Analysis  140 0,11 77,26 

239 International Tax and Public Finance pp 139 0,11 77,37 

240 Letters in Peptide Science  139 0,11 77,48 

241 BT Technology Journal  138 0,11 77,59 

242 Advances in Contraception pp 137 0,11 77,70 

243 Journal of the History of Biology pp 137 0,11 77,81 

244 Advanced Performance Materials  136 0,11 77,92 

245 Bioscience Reports pp 135 0,11 78,02 

246 European Environmental Law Review  135 0,11 78,13 

247 Philosophical Studies pp 135 0,11 78,24 

248 Photonic Network Communications  135 0,11 78,34 

249 Cognitive Therapy and Research pp 134 0,11 78,45 

250 Environmentalist, The   133 0,11 78,56 

251 Acta Mathematica Hungarica  132 0,10 78,66 

252 Designs Codes and Cryptography pp 132 0,10 78,77 

253 Foundations of Physics Letters  132 0,10 78,87 

254 Plasmas and Polymers  132 0,10 78,98 

255 European Foreign Affairs Review pp 131 0,10 79,08 

256 Journal of Superconductivity  131 0,10 79,19 

257 Marketing Letters pp 131 0,10 79,29 

258 Journal of Insect Behavior pp 130 0,10 79,39 

259 American Journal of Community Psychology pp 129 0,10 79,50 

260 Cardiovascular Drugs and Therapy  129 0,10 79,60 

261 Compositio Mathematica pp 129 0,10 79,70 

262 Child Psychiatry and Human Development  129 0,10 79,80 

263 American Journal of Psychoanalysis, The pp 128 0,10 79,90 

264 BioMetals pp 128 0,10 80,01 
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3.3 MCB-Emerald 
 
3.3.1 Consideracions metodològiques 
Malgrat que la subscripció al paquet va entrar en funcionament el gener de 2001, només comptem amb 
dades des de maig d’aquest any. Tanmateix, aquesta mancança, al igual que la dels sis primers mesos 
d'AP-IDEAL no representa major problema, ja que van ser els dos primers paquets contractats, amb 
unes col·leccions numèricament reduïdes i, per tant, potser convé més treballar amb dades una mica 
més madures per poder comparar l'evolució amb els dos paquets posteriors, Kluwer i Wiley, que són 
més voluminosos, van entrar en funcionament quan el sistema era més visible per als usuaris del 
CBUC i integren revistes més reconegudes en el món de la recerca. 
 
L'accés a alguns títols, com ara el Journal of documentation, es fa en virtut de la pertinença de les 
biblioteques a l'associació que publica la revista. El fet que l'accés es faci via password i al marge del 
reconeixement per IP contractat amb el CBUC ocasiona una certa distorsió en les estadístiques 
obtingudes. 
 
Un cop més, no tenim una imatge clara del impacte dels servidors proxy-cache de les diverses 
universitats, ni tampoc, i especialment, el proxy del CESCA-CBUC. A més, en el cas d'aquest paquet, 
no tenim dades individualitzades d'ús per als accessos que hagin transitat pel proxy CESCA-CBUC.  
 
Com en els casos anteriors, s’ha decidit estudiar trimestralment l'evolució temporal de l'ús del paquet, 
ja que alguns editors, com Academic Press, no donaven dades desagregades per mesos al 
començament. 
 
Finalment, s’han de fer constar algunes sospites sobre la fiabilitat de algunes de les dades 
subministrades per part de l'editor. Semblen especialment dubtoses les dades relatives a la UPF (per 
exemple, per al mes de maig de 2003 figuren 3317 sessions i només 89 articles descarregats). 
 
 

3.3.2 Dades d’ús 
3.3.2.1 Dades globals 
En primer lloc, a la taula 15, es tornen a fer evidents les discrepàncies en la informació subministrada 
pels diferents editors. 
 
Taula 15  MCB-EMERALD. Dades globals d’ús del paquet 
 
 Paquet CBUC* Títols no subscrits per totes 

les biblioteques* 

Consum total portal 

Emerald** 

Sessions (SES) n.d. n.d. 99.510 

Sumaris (TOC) 21.185 658 21.843*** 

Abstracts (ABS) 38.585 1.317 39.900*** 

Articles (FTD) 25.157 262 25.417*** 

Art. Fallits (FTT) 387 973 n.d. 

* Dades obtingudes de les estadístiques d'ús per títol, depurades amb la llista de títols contractats. 

**  Dades obtingudes de les estadístiques d'ús per mes. 

*** S'observa una petita discrepància, que no considerem rellevant per a la validesa dels resultats, entre les dades totals 

obtingudes a partir de les estadístiques de títols i les obtingudes de les estadístiques mensuals per biblioteques. 

 
 
Les estadístiques d'MCB-Emerald són molt detallades quant al nombre de peticions d'articles 

rebutjades a cada títol per absència de subscripció (FTT). Cal destacar, però, que al llarg de 2003 

determinats títols que anteriorment no eren disponibles ara sí ho són, fet que introdueix una certa 
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confusió. En haver restringit l'estudi detallat a la llista de títols del paquet contractat segons les dades 

del propi CBUC, comptabilitzem com a demanda no satisfeta la que correspon a títols no subscrits 

manifestada tant pel nombre d’articles fallits com pel nombre d’articles descarregats.  

 

D’altra banda, algunes biblioteques tenien anteriorment accés a títols per identificació d'usuari i 

contrasenya en tant que membres d'associacions, com passava a la UB amb Journal of 

documentation. Situacions com aquesta fan pujar tant el nombre d’articles fallits com el d’articles 

descarregats per a determinats títols, ja que molts usuaris triguen a "encertar" amb l'accés amb 

contrasenya, tot i que finalment molts d'altres ho assoleixin. S'ha de tenir en compte que alguns 

d'aquests títols ja eren a les col·leccions en paper de les biblioteques, tot i que en no entrar com a títols 

del paquet contractat no ha estat possible ni necessari establir la correlació entre subscripció en paper i 

nivell d'ús. 

 

 

3.3.2.2 Dades per institució 
Novament, per tal d'ajustar les estadístiques de consum a la llista concreta de títols contractats en el 

paquet, el percentatge d'ús de cada institució s'ha calculat sense tenir en consideració els títols no 

subscrits, o subscrits únicament per alguna de les institucions (taula 16 i figura 11). Tanmateix, hem 

volgut fer el mateix càlcul tenint en consideració el conjunt de dades d'ús del portal, això és 

comptabilitzant les dades d'ús de títols no contractats (taula 17), ja que el baix nombre de títols del 

portal i l'alt percentatge de títols subscrits feia suposar que les dades d'ús en percentatge del total 

d’articles descarregats serien molt similars en ambdós casos. 

 

Taula 16  MCB-EMERALD. Consum real del paquet contractat per institució 

 
Biblioteca TOC % 

TOC 
ABS % 

 ABS 
FTT %  

FTT 
FTD %  

FTD 

UOC 3.215 15,18 10.319 26,74 154 39,79 5.859 23,29 

UB 5.762 27,20 6.889 17,85 79 20,41 4.860 19,32 

UPC 2.653 12,52 5.499 14,25 22 5,68 3.733 14,84 

UAB 2.816 13,29 4.505 11,68 31 8,01 3.245 12,90 

UJI 1.543 7,28 3.080 7,98 19 4,91 2.092 8,32 

URV 1.551 7,32 2.860 7,41 23 5,94 1.835 7,29 

UPF 927 4,38 1.909 4,95 22 5,68 1.202 4,78 

UDG 1.578 7,45 1.821 4,72 18 4,65 1.146 4,56 

UDL 810 3,82 1.159 3,00 7 1,81 850 3,38 

UVIC 238 1,12 374 0,97 4 1,03 239 0,95 

BC 92 0,43 170 0,44 8 2,07 96 0,38 

CBUC 21.185 100,00 38.585 100,00 387 100,00 25.157 100,00 
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Figura 11  MCB-EMERALD (2T 2001/ 2T 2003). Articles descarregats per institució 
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Figura 12  MCB-EMERALD (2T 2001/ 2T 2003). Participació percentual de cada institució en el 
consum total d'articles 
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Taula 17  MCB-EMERALD. Consum total del portal per institució 

 
Biblioteca SES %  

SES 

TOC % 

TOC 

ABS %  

ABS 

FTD %  

FTD 

UOC 7.265 7,30 3.253 14,89 10.685 26,78 5.873 23,11 

UB 26.648 26,78 6.119 28,01 7.311 18,32 5.053 19,88 

UPC 8.615 8,66 2.678 12,26 5.583 13,99 3.734 14,69 

UAB 21.789 21,90 2.901 13,28 4.649 11,65 3.274 12,88 

UJI 6.204 6,23 1.611 7,38 3.144 7,88 2.092 8,23 

URV 4.582 4,60 1.568 7,18 2.923 7,33 1.844 7,25 

UPF 17.297 17,38 954 4,37 1.965 4,92 1.212 4,77 

UDG 4.104 4,12 1.593 7,29 1.862 4,67 1.147 4,51 

UDL 1.857 1,87 824 3,77 1.206 3,02 853 3,36 

UVIC 978 0,98 245 1,12 395 0,99 239 0,94 

BC 171 0,17 97 0,44 177 0,44 96 0,38 

Total CBUC 99.510 100,00 21.843 100,00 39.900 100,00 25.417 100,00 

 

 

Com hem indicat més amunt, entenem que les estadístiques d’ús dels diferents paquets reflecteixen, 

com a mínim, tres tipus d'ús: docent, browsing i cerca bibliogràfica i accés puntual/accidental a un 

article. En aquest sentit, el portal MCB-Emerald representa un cas interessant a estudiar per la seva 

especialització temàtica i la seva idoneïtat com a material de consulta per a estudiants de primer i 

segon cicle. En estudis d'ús de recursos electrònics en els que no es pugui segmentar l’ús segons les 

tres tipologies d'usuaris descrites, cal tenir molt en consideració aquest fet. En el cas del paquet que 

ens ocupa, el fet que la UOC sigui l'entitat amb un major volum de consultes de resums i articles 

descarregats, és una bona prova de la necessitat d'estudis d'usuaris segmentats si volem anar més 

enllà d'una agregació bruta de dades estadístiques. 

 

Aquesta important participació percentual de la UOC en el volum d’ús del paquet, especialment 

destacable si es compara amb el que succeeix a la resta de paquets, sembla derivar de l’èmfasi del 

paquet en economia/gestió i en documentació. Aquest perfil del paquet MCB coincideix amb el d'un 

important volum d'estudiants de la UOC que, a diferencia del que passa a la resta d'universitats, sí que 

semblen tenir accés des de casa als recursos electrònics de la biblioteca. 

 

En definitiva, resulta evident que es tracta d'un paquet que respon a un perfil tipològic de revistes de 

ciències socials de caire aplicat i no tant teòric, que afavoreix l'ús docent. Aquest fet explicaria el primer 

lloc en el rànquing de descàrregues de la UOC que dóna accés remot des del seu domicili als 

estudiants. 

 

D’altra banda, l'elevat nombre de consultes de resums front a taules de contingut denota un ús del 

paquet com a base de dades bibliogràfica especialitzada en economia/gestió i en documentació, dues 

de les línies docents de la UOC amb més alumnat. Les diverses opcions de cerca disponibles i el perfil 

temàtic força definit, primen l'ús del conjunt de revistes del portal com a una base de dades 

bibliogràfica especialitzada. Aquesta hipòtesi es trobaria ben recolzada en el nombre molt més elevat 

de resums visualitzats front al nombre de sumaris en determinats títols, i especialment en aquelles 

universitats menys potents i menys madures quan a nivell de recerca, ja que quan s'arriba a un article 

com a resultat d'una cerca bibliogràfica en el portal no és necessari passar pel sumari del número en el 

que està publicat l'article seleccionat. Si acotem els càlculs als títols realment contractats en el paquet 
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del CBUC, la UOC té el major percentatge de participació en l'ús del paquet en els apartats resums, 

articles descarregats i articles fallits front al lideratge de la UB en la consulta de sumaris. 

 

 

3.3.2.3 Evolució temporal 
La taula 18 i la figura 13 mostren l’evolució trimestral en l’ús del paquet per biblioteques. 

 

Taula 18 MCB-EMERALD. Articles descarregats per institució i trimestre 

 
Biblioteca* 2T 

2001** 

3T 

2001  

4T 

2001 

1T 

2002 

2T 

2002 

3T 

2002 

4T 

2002 

1T 

2003 

2T 

2003 

2001/ 

2003 

UOC 11 235 1.120 600 747 1.058 1.262 546 294 5.873 

UB 369 356 419 515 648 477 978 520 771 5.053 

UPC 247 510 362 451 430 364 608 434 328 3.734 

UAB 26 140 885 676 448 211 324 375 189 3.274 

UJI 2 368 288 248 335 86 289 188 288 2.092 

URV 67 223 333 184 126 155 285 379 92 1.844 

UPF 98 14 174 214 153 45 160 169 185 1.212 

UDG 101 101 143 182 80 109 107 175 149 1.147 

UDL 43 24 199 269 47 32 43 93 103 853 

UVIC 24 6 27 44 12 4 23 53 46 239 

BC 5 5 64 0 7 1 0 14 0 96 

Total CBUC 993 1.982 4.014 3.383 3.033 2.542 4.079 2.946 2.445 25.417 

* Dades obtingudes de les estadístiques d'ús per mes, i no pas de les estadístiques per títols: estan contemplades les 

descàrregues d'alguns articles gratuïts en revistes no contractades. 

** No disposem dades del mes d'abril. 

 

 

 

Figura 13  MCB-EMERALD. Evolució trimestral de les descarregues d’articles per institució 
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3.3.2.4 Dades per títols 
En el cas d’aquest paquet, cal destacar en primer lloc, que els elevats percentatges de guany 

consorcial han de prendre’s amb extremada cautela. El fet que el conjunt de biblioteques del CBUC 

només disposés de 25 subscripcions prèvies en paper a 18 títols diferents, condiciona qualsevol estudi 

sobre correlació entre l’ús dels títols subscrits prèviament en paper i títols nous per a una biblioteca 

 

Taula 19  MCB-EMERLAD. Títols usats i articles descarregats per institució 

 
Biblioteca Títols 

paquet 

Títols 

PP 
xBIB 

Títols 

usats en 
FTD  

> 0 

Títols 

usats en 
FTD  

> 26 

Títols usats 

per al 80% 
FTD  

FTD FTD  

PP 
xBIB 

FTD  

no PP 
xBIB 

%  

FTD  
no PP 

xBIB 

UOC 143 0 138 71 55 (38,46%) 5.859 0 5.859 100,00 

UB 143 11 139 66 65 (45,45%) 4.860 801 4.059 83,52 

UPC 143 3 132 35 43 (30,07%) 3.733 474 3.259 87,30 

UAB 143 2 127 41 47 (32,87%) 3.245 103 3.142 96,83 

UJI 143 1 121 16 36 (25,17%) 2.092 42 2.050 97,99 

URV 143 0 122 22 52 (36,36%) 1.835 0 1.835 100,00 

UPF 143 5 111 12 44 (30,77%) 1.202 92 1.110 92,35 

UDG 143 0 117 11 47 (32,87%) 1.146 0 1.146 100,00 

UDL 143 0 100 7 36 (25,17%) 850 0 850 100,00 

UVIC 143 0 56 1 24 (16,78%) 239 0 239 100,00 

BC 143 4 36 0 19 (13,29%) 96 21 75 78,13 

CBUC 143 18* 142 124 66 (46,15%) 25.157 1.533 23.624 93,91 

* Es considera el total de títols subscrits pel conjunt de biblioteques com si el CBUC fos una única biblioteca. 

 

 

Figura 14 MCB-EMERALD (2T 2001/ 2T 2003). Total de títols electrònics usats vs. títols 

prèviament subscrits en paper 
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Figura 15  MCB-EMERALD (2T 2001/ 2T 2003). Percentatge d'articles descarregats de títols 

prèviament no subscrits 

 

 

El nombre de consultes per títol, en general, s'ha de considerar baix. L’explicació a aquest fet podria 

trobar-se en el perfil temàtic força especialitzat del paquet i la disponibilitat molt limitada de backfiles de 

la majoria de títols, molts dels quals són molt recents i dels més antics no hi ha disponible tota la 

col·lecció a text complert. 
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complet de l'article, fet que explica que el número de resums visualitzats en aquest paquet superi del 

nombre de sumaris i d'articles consultats. 

 

Dins del baix volum de consultes que en general s'observa per als títols contemplats en aquest paquet 
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revistes–  i s'explica per la gran disponibilitat i coneixement del servei que té un grup de treballadors 

del PAS com són els bibliotecaris. 

 

Tanmateix, l'ús del paquet en algunes biblioteques és molt baix, tot i l'interès que per als professionals 

de la biblioteconomia i la documentació té bona part dels títols contemplats. Observem un 

comportament que no és ni de bon tros homogeni en la seva intensitat i en la distribució per títols. 

 

Cal concloure però, que el consum imputat als professionals de les biblioteques en els respectius 

centres no és gens menyspreable, i introdueix un important biaix en forma de consum del PAS, que no 

és comparable al que altres estaments del PAS puguin fer d'altres blocs temàtics de títols.  
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Taula 20  MCB-EMERALD. Títols usats per decils: descàrregues d’articles 

 
Percentils (FTD) Títols usats PP no PP % Títols usats 

10% 4 0 4 2,79 

20% 8 3 5 5,59 

30% 14 4 10 9,79 

40% 22 5 17 15,38 

50% 30 5 25 20,97 

60% 40 10 30 27,97 

70% 52 11 41 36,36 

80% 66 14 52 46,15 

90% 86 17 69 60,13 

100% 143 18 125 100 

 

 

Taula 21  MCB-EMERALD. Rànking de títols dins del nucli del 80% dels FTD 

 
  PP TOC ABS FTT FTD % ús % 

acum. 

 Total  21.185 38.585 387 25.157 100,00  

1 European Journal of Marketing  653 1.460 4 924 3,67 3,67 

2 Journal of Knowledge Management  355 1.109 0 752 2,99 6,66 

3 International Journal of Operations & Production 

Management 

 395 1.013 3 687 2,73 9,39 

4 Management Decision  220 1.067 2 666 2,65 12,04 

5 Electronic Library, The pp 545 779 8 589 2,34 14,38 

6 Journal of Organizational Change Management pp 361 677 1 534 2,12 16,50 

7 Journal of Intellectual Capital  230 608 0 483 1,92 18,42 

8 Internet Research: Electronic Networking 

Applications and Policy 

pp 396 694 8 443 1,76 20,19 

9 International Journal of Quality & Reliability 

Management 

 221 622 1 440 1,75 21,93 

10 International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management 

 156 719 2 435 1,73 23,66 

11 Logistics Information Management  117 668 3 433 1,72 25,38 

12 Industrial Robot: An International Journal  173 531 0 431 1,71 27,10 

13 Library Hi Tech pp 406 573 0 415 1,65 28,75 

14 Journal of European Industrial Training  166 548 0 379 1,51 30,25 

15 Journal of Business and Industrial Marketing  172 451 1 364 1,45 31,70 

16 Reference Services Review  205 580 4 358 1,42 33,12 

17 Education + Training  305 606 1 355 1,41 34,54 

18 Library Management  144 627 3 351 1,40 35,93 

19 Library Review  181 639 12 341 1,36 37,29 

20 Anti-Corrosion Methods and Materials  159 409 1 337 1,34 38,63 

21 International Journal of Numerical Methods for Heat 

& Fluid Flow 

pp 536 448 0 335 1,33 39,96 

22 Leadership & Organization Development Journal, 

The 

 349 500 1 330 1,31 41,27 

23 International Marketing Review  481 532 0 314 1,25 42,52 

24 Industrial Management & Data Systems  71 476 1 309 1,23 43,75 

25 Journal of Management Development, The  361 494 0 309 1,23 44,97 

26 Journal of Consumer Marketing  286 507 0 304 1,21 46,18 

27 International Journal of Manpower  247 386 0 287 1,14 47,32 

28 TQM Magazine, The  136 458 3 284 1,13 48,45 
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29 Marketing Intelligence & Planning  233 531 0 279 1,11 49,56 

30 Industrial and Commercial Training  69 465 0 278 1,11 50,67 

31 Online Information Review: The International 

Journal of Digital Information Research and Use 

pp 218 370 1 265 1,05 51,72 

32 New Library World pp 155 470 0 261 1,04 52,76 

33 Nutrition & Food Science pp 385 415 2 260 1,03 53,79 

34 Accounting, Auditing & Accountability Journal pp 473 389 1 251 1,00 54,79 

35 Personnel Review  362 379 0 245 0,97 55,76 

36 International Journal of Social Economics pp 258 405 1 241 0,96 56,72 

37 British Food Journal  275 467 5 239 0,95 57,67 

38 Business Process Management Journal  271 288 0 237 0,94 58,61 

39 Learning Organization: An International Journal, The  198 298 1 237 0,94 59,55 

40 Integrated Manufacturing Systems: The International 

Journal of Manufacturing Technology Management 

 177 338 1 234 0,93 60,48 

41 Journal of Managerial Psychology  225 359 0 230 0,91 61,40 

42 Journal of Services Marketing  187 317 1 230 0,91 62,31 

43 European Business Review: Incorporating New 

European 

 340 343 3 224 0,89 63,20 

44 International Journal of Contemporary Hospitality 

Management 

 91 347 7 222 0,88 64,09 

45 Supply Chain Management: An International Journal  263 332 5 218 0,87 64,95 

46 International Journal of Sustainability in Higher 

Education 

 235 271 2 214 0,85 65,80 

47 International Journal of Service Industry 

Management 

 159 278 2 210 0,83 66,64 

48 International Journal of Retail & Distribution 

Management 

 151 365 0 204 0,81 67,45 

49 Team Performance Management  118 260 0 202 0,80 68,25 

50 Work Study  80 321 1 200 0,80 69,05 

51 Kybernetes: The International Journal of Systems & 

Cybernetics 

 110 298 0 199 0,79 69,84 

52 International Journal of Educational Management, 

The 

pp 329 339 1 198 0,79 70,62 

53 Employee Relations: The International Journal  223 316 0 197 0,78 71,41 

54 Interlending & Document Supply pp 181 276 4 184 0,73 72,14 

55 Journal of Product and Brand Management featuring 

Pricing Strategy & Practice 

 155 284 0 179 0,71 72,85 

56 International Journal of Public Sector Management pp 180 289 1 179 0,71 73,56 

57 International Journal of Entrepreneurial Behaviour 

and Research 

 234 250 4 178 0,71 74,27 

58 Managing Service Quality  76 288 3 173 0,69 74,96 

59 Managerial Auditing Journal pp 69 283 0 173 0,69 75,64 

60 Information Management & Computer Security  82 234 1 171 0,68 76,32 

61 Qualitative Market Research: An International 

Journal 

 85 237 0 170 0,68 77,00 

62 Sensor Review  180 219 1 169 0,67 77,67 

63 Journal of Workplace Learning, The  69 242 0 168 0,67 78,34 

64 Assembly Automation  104 185 0 156 0,62 78,96 

65 Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An 

International Journal  

 153 207 6 151 0,60 79,56 

66 International Journal of Health Care Quality 

Assurance 

 180 251 0 150 0,60 80,16 

 



 49

3.4 Wiley 
 

3.4.1 Consideracions metodològiques 
El nombre total de títols disponibles en el paquet supera els 398 consignats per part del CBUC en la 

documentació subministrada per quatre raons: 

a) Comptabilitzem la totalitat de títols inclosos a la llicència en maig de 2003, tal i com apareix en el 

web del CBUC, malgrat que sembla que alguns títols s'han incorporat amb posterioritat a juliol de 

2002, que és quan comença el recompte. Tanmateix hi ha un nombre significatiu de títols, que no 

hem comptabilitzat, als quals es té accés sembla que gratuït, o bé a través d’una llicència de la UB, 

lloc des d'on hem fet les comparacions d'accés al paquet. 

b) Hem procedit a comptabilitzar com a títols independents els resultants dels canvis de títols. 

c) Hem comptabilitzat com a títols independents les subsèries, formals o informals, de diversos títols 

que generen estadístiques independents. 

d) Hem tractat com a títols independents alguns backfiles que, tot i que amb el mateix títol, apareixen 

en les estadístiques com a títols independents amb una acotació cronològica. 

 

Per tal d'aplicar correctament les condicions de subscripció prèvia en paper de cada universitat, s'han 

tractat tots els títols relacionats (backfiles, canvis de títols i subsèries) com a prèviament subscrits en 

paper si ho és el títol viu, l'anterior, o el principal. 

 

Novament, no tenim una imatge clara de l'impacte dels servidors proxy-cache de les diverses 

universitats, ni tampoc i especialment el proxy del CESCA-CBUC. A més, en el cas d'aquest paquet, no 

tenim dades individualitzades d'ús per als accessos que hagin transitat pel proxy CESCA-CBUC.  

 

Igual que per a la resta de paquets, l'evolució temporal de l'ús s'ha estudiat trimestralment, ja que 

alguns editors, com Academic Press, no donaven dades desagregades per als primers mesos. A 

efectes de comparació entre biblioteques s'ha de fer notar que la UOC només ha estat activa en el 

paquet durant el darrer trimestre de l'estudi (2n trimestre 2003). 

 
 
3.4.2 Dades d’ús 

3.4.2.1 Dades globals 
A la taula 22 es presenten les dades globals d’ús del paquet. S’observa que, malgrat que existeix un ús 

de títols no subscrits per totes les biblioteques, en el cas d’aquest paquet es tracta de xifres poc 

significatives. 

 
Taula 22  WILEY. Dades globals d’ús del paquet 
 

 Paquet CBUC * 

 

Títols no subscrits per totes 

les biblioteques, o d'accés 

gratuït*  

Consum total portal 

Wiley** 

 

Sessions s.d. s.d. 56.030 

Cerques (CBD) s.d. s.d. 45.480 

Sumaris (TOC)* 219.611 1.171 220.782 

Abstracts (ABS) 34.758 157 34.915 

Articles (FTD) 204.802 580 205.382 

Art. Fallits (FTT) 2.010 38 2.048 

* Dades obtingudes de les taules estadístiques per títols. 

** Dades obtingudes de les taules de resum mensual per institució. 
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3.4.2.2 Dades per institució 
Un cop més, per tal d'ajustar les estadístiques de consum a la llista concreta de títols contractats en el 

paquet, el percentatge d'ús de cada institució s'ha calculat sense tenir en consideració els títols no 

subscrits o subscrits únicament per alguna de les institucions. 

 

Taula 23  WILEY. Consum del paquet per institució 

 
Biblioteca TOC % 

TOC 

CBD % 

CBD 

ABS % 

 ABS 

Articles  

FTD 

%  

FTD 

UB 83.022 37,80 9.041 19,88 15.415 44,35 88.387 43,16 

UAB 33.257 15,14 10.553 23,20 8.132 23,40 39.918 19,49 

UPC 30.370 13,83 7.578 16,66 2.866 8,25 26.571 12,97 

URV 18.151 8,27 5.376 11,82 2.667 7,67 14.970 7,31 

UdG 13.493 6,14 3.060 6,73 1.042 3,00 10.649 5,20 

UJI 8.822 4,02 6.200 13,63 1.624 4,67 10.319 5,04 

UPF 23.384 10,65 1.812 3,98 1.905 5,48 8.166 3,99 

UdL 8.927 4,06 1.255 2,76 1.066 3,07 5.519 2,69 

UOC 144 0,07 557 1,22 36 0,10 276 0,13 

BC 41 0,02 48 0,11 5 0,01 27 0,01 

TOTAL CBUC 219.611 100,00 45.480 100,00 34.758 100,00 204.802 100,00 

 

 

 

Figura 16  WILEY (3T 2002/ 2T 2003). Articles descarregats per institució 
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Figura 17  WILEY (3T 2002/ 2T 2003). Participació percentual de cada institució en el consum 
total d'articles 
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URV 7,31
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UPF 3,99 UdL 2,69

UB UAB UPC URV UdG UJI UPF UdL UOC BC

 

 

Com s’observa a la taula i figures precedents, aquest paquet és el que assoleix unes xifres brutes de 

consum més elevades, amb més de 200.000 articles descarregats en un any. Aquestes dades poden 

estar justificades pel fet de tractar-se del paquet d’un perfil més marcadament cientificotècnic. 

 

 

3.4.2.3 Evolució temporal 
Si ja en la resta de paquets resultava arriscat obtenir conclusions significatives sobre l’evolució 

temporal en l’ús, en el cas de Wiley aquesta tasca és encara més difícil degut al breu període de temps 

que aquest paquet ha estat disponible: un any. En tot cas, s’observa unes xifres constants d’articles 

descarregats durant els quatre trimestres analitzats amb la UB com a principal usuària del paquet. 

 

Taula 24 WILEY. Articles descarregats per institució i trimestre 

 

Biblioteca 3T 2002 4T 2002 1T 2003 2T 2003 Total** 

UB 20.773 15.715 26.481 25.581 88.550 

UAB 6.395 9.478 11.918 12.171 39.962 

UPC 9.747 5.401 5.316 6.113 26.577 

URV 3.159 3.761 4.970 3.197 15.087 

UdG 2.755 2.678 2.919 2.374 10.726 

UJI 1.884 2.617 2.869 3.014 10.384 

UPF 1.751 2.364 2.445 1.662 8.222 

UdL 2.211 1.046 1.152 1.152 5.561 

UOC* n.a. n.a. n.a. 286 286 

BC 3 8 16 0 27 

Total CBUC 48.678 43.068 58.086 55.550 205.382 

* Dades UOC només per al darrer trimestre de 2003 

** Dades obtingudes de les taules de resum mensual per institució. 
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Figura 18 WILEY. Evolució trimestral de les descarregues d’articles per institució 
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3.4.2.4 Dades per títols 
A diferencia del que succeeix amb altres paquets, com el d'AP-IDEAL, en aquest cas hi ha una alta 

correspondència entre el nombre de sumaris visualitzats i d’articles descarregats, amb un nombre total 

quasi bé equivalent. Per contra, s'observa un ús molt inferior dels resums. 

 

En aquest sentit, cal destacar que el fet que les estadístiques de Wiley donin dades segregades de 

visualització dels articles en funció dels dos camins d'accés –via browse (sumaris) i via search 

(consulta a la base de dades d'articles)– permet fer una bona aproximació al tipus d'ús considerant 

globalment cada biblioteca. Desgraciadament, no disposem de dades per títols, fet que limita molt les 

possibilitats d'explotació d'aquestes dades. 

 

Taula 25  WILEY. Títols usats i articles descarregats per institució 
 
Biblioteca Títols 

paquet 

Títols 

PP 
xBIB 

Títols 

usats en 
FTD  

> 0 

Títols 

usats en 
FTD  

> 11 

Títols usats 

per al 80% 
FTD  

FTD FTD  

PP 
xBIB 

FTD  

no PP 
xBIB 

%  

FTD  
no PP 

xBIB 

UB 437 134 370 295 83 (18,99%) 88.387 64.489 23.898 37,06 

UAB 437 64 329 230 72 (16,48%) 39.918 17.510 22.408 56,13 

UPC 437 21 293 158 44 ( 10,07% ) 26.571 6.002 20.569 77,41 

URV 437 16 276 142 55 ( 12,59% ) 14.970 1.436 13.534 90,41 

UdG 437 9 287 122 60 (13,73% ) 10.649 1.392 9.257 86,93 

UJI 437 10 273 128 63 (14,42%) 10.319 3.748 6.571 63,37 

UPF 437 22 204 89 45 ( 10,30% ) 8.166 1.671 6.495 79,54 

UdL 437 12 248 74 53 (12,13%) 5.519 1.714 3.805 68,94 

UOC 437 2 45 6 21 (4,81%) 276 3 273 98,91 

BC 437 1 11 0 4 (0,92%) 27 0 27 100,00 

TOTAL 

CBUC 

437 195** 417 395 116 (26,54%)* 204.802 97.965 106.837 52,16 

* % títols emprats per assolir el 80% d'articles visualitzats sobre el total de 437 disponibles 

**  Es considera el total de títols únics subscrits pel conjunt de biblioteques com si el CBUC fos una única biblioteca 
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Figura 19  WILEY (3T 2002/ 2T 2003). Total de títols electrònics usats vs. títols prèviament 

subscrits en paper 
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Figura 20  WILEY (3T 2002/ 2T 2003). Percentatge d'articles descarregats de títols prèviament no 
subscrits 
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Com ja hem comentat, malgrat que només ha passat el primer any de vigor d'aquesta llicència, podem 

afirmar que el paquet de Wiley té un gran atractiu: el volum total d'articles descarregats (204.802) i, 

especialment, el nombre de sumaris visualitzats (219.611) avalen l'acceptació del paquet i el seu ús 

dins dels paràmetres ortodoxes de lectura de revistes en paper, amb una forta fidelització a uns 
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determinats títols per part de cada usuari. Al mateix temps, l'alt volum de visualitzacions de sumaris 

anticipa un ús força clàssic, en el que l'investigador fulleja la revista i tria l'article que l'interessa. 

 

Taula 26  WILEY. Títols usats per decils de descàrregues d’articles 

Percentils (FTD) Títols usats  PP no PP % Títols usats  

10% 3 2 1 0,68 

20% 8 7 1 1,83 

30% 14 13 1 3,20 

40% 24 21 3 5,49 

50% 37 31 6 8,46 

60% 54 44 10 12,35 

70% 78 65 13 17,84 

80% 116 87 29 26,54 

90% 179 117 62 40,96 

100% 437 195 242 100 

 

Finalment, cal destacar la concentració de l'ús en uns determinats títols és força alta: si bé analitzant el 

conjunt del CBUC no es segueix la llei 20/80, el 80% de visualitzacions s'assoleix amb el 26,54% del 

títols, per sota del que sembla habitual en paquets de revistes electròniques d'accés consorciat. 

Examinant per separat les dades de cada biblioteca, sí es compleix la llei 20/80. 

 

 

Taula 27  WILEY. Rànking de títols dins del nucli del 80% dels FTD 

 

  PP TOC ABS FTD % ús % acu. ús 

 Total  219611 34758 204802 100,00  

1 Angewandte Chemie International Edition pp 12496 877 12918 6,31 6,31 

2 Cancer  pp 3697 943 5659 2,76 9,07 

3 Journal of Applied Polymer Science    4729 485 5137 2,51 11,58 

4 Statistics in Medicine  pp 4401 456 4733 2,31 13,89 

5 Chemistry - A European Journal  pp 5560 443 4486 2,19 16,08 

6 International Journal of Cancer  pp 2765 1076 3991 1,95 18,03 

7 Electrophoresis     pp 3183 699 3818 1,86 19,89 

8 European Journal of Organic Chemistry  pp 2911 183 3424 1,67 21,57 

9 Arthritis & Rheumatism pp 2562 543 3317 1,62 23,18 

10 European Journal of Inorganic Chemistry  pp 2609 221 3044 1,49 24,67 

11 Annals of Neurology pp 2583 579 2962 1,45 26,12 

12 Biotechnology and Bioengineering  pp 2448 463 2902 1,42 27,53 

13 Strategic Management Journal  pp 2933 475 2789 1,36 28,90 

14 International Journal of Eating Disorders  pp 1843 290 2638 1,29 30,18 

15 Journal of Neuroscience Research  pp 1486 933 2554 1,25 31,43 

16 American Journal of Physical Anthropology  pp 2993 477 2469 1,21 32,64 

17 BioEssays  pp 1316 648 2328 1,14 33,77 

18 American Journal of Medical Genetics Part A     pp 1989 683 2135 1,04 34,82 

19 Advanced Materials  pp 2624 322 2113 1,03 35,85 

20 Human Mutation  pp 1638 660 2037 0,99 36,84 

21 Journal of Comparative Neurology, The  pp 1333 617 1972 0,96 37,81 

22 PROTEOMICS  pp 1128 292 1832 0,89 38,70 

23 Movement Disorders    1257 358 1785 0,87 39,57 

24 Prenatal Diagnosis    650 184 1782 0,87 40,44 

25 Journal of Pathology, The  pp 975 558 1771 0,86 41,31 

26 European Journal of Immunology  pp 1448 476 1652 0,81 42,11 

27 Journal of Cellular Physiology  pp 903 585 1650 0,81 42,92 

28 Journal of Cellular Biochemistry  pp 855 501 1613 0,79 43,71 
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29 Journal of Raman Spectroscopy    977 114 1607 0,78 44,49 

30 Journal of Biomedical Materials Research    1413 331 1599 0,78 45,27 

31 Journal of Computational Chemistry  pp 2684 313 1561 0,76 46,03 

32 Glia  pp 980 514 1545 0,75 46,79 

33 Journal of Chemical Technology &amp; Biotechnology  pp 1128 148 1543 0,75 47,54 

34 Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews  pp 1145 147 1504 0,73 48,28 

35 Cytometry  pp 1515 358 1495 0,73 49,01 

36 Microscopy Research and Technique    689 395 1474 0,72 49,73 

37 Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry  pp 1954 148 1425 0,70 50,42 

38 Rapid Communications in Mass Spectrometry  pp 1601 210 1424 0,70 51,12 

39 American Journal of Primatology  pp 1615 113 1422 0,69 51,81 

40 Genes, Chromosomes and Cancer  pp 942 348 1413 0,69 52,50 

41 International Journal for Numerical Methods in 

Engineering  

pp 1837 257 1380 0,67 53,17 

42 Biopolymers  pp 1687 202 1371 0,67 53,84 

43 Proteins: Structure, Function, and Genetics  pp 1504 373 1343 0,66 54,50 

44 Journal of Mass Spectrometry    1499 135 1275 0,62 55,12 

45 Journal of the American Society for Information Science  pp 1066 122 1223 0,60 55,72 

46 Molecular Reproduction and Development  pp 1403 321 1168 0,57 56,29 

47 American Journal of Hematology pp 933 185 1118 0,55 56,84 

48 European Eating Disorders Review    710 75 1084 0,53 57,37 

49 Environmental and Molecular Mutagenesis    598 128 1083 0,53 57,89 

50 Advanced Synthesis & Catalysis(previously: Journal fuer 

Praktische Chemie) 

pp 814 58 1061 0,52 58,41 

51 Chemical Engineering & Technology - CET     pp 1285 88 1040 0,51 58,92 

52 Prostate, The    785 158 1020 0,50 59,42 

53 International Journal for Numerical Methods in Fluids  pp 1701 229 994 0,49 59,90 

54 Diabetes/Metabolism Research and Reviews  pp 675 238 988 0,48 60,39 

55 Journal of Pharmaceutical Sciences  pp 989 161 988 0,48 60,87 

56 Journal of Chemometrics  pp 2055 140 969 0,47 61,34 

57 International Journal of Climatology  pp 1192 289 958 0,47 61,81 

58 Hydrological Processes    1121 132 952 0,46 62,27 

59 Developmental Dynamics  pp 609 299 945 0,46 62,74 

60 Muscle & Nerve  pp 561 144 933 0,46 63,19 

61 Journal of Neurobiology  pp 510 271 925 0,45 63,64 

62 Journal of Medical Virology  pp 901 235 901 0,44 64,08 

63 American Journal of Medical Genetics Part B: 

Neuropsychiatric Genetics  

pp 611 239 887 0,43 64,52 

64 American Journal of Industrial Medicine  pp 655 103 839 0,41 64,93 

65 Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics  pp 1436 72 838 0,41 65,33 

66 Journal of Clinical Psychology  pp 879 144 832 0,41 65,74 

67 Hippocampus    670 62 829 0,40 66,15 

68 Journal of the Science of Food and Agriculture  pp 1441 121 828 0,40 66,55 

69 Human Resource Management  pp 578 168 802 0,39 66,94 

70 Health Economics  pp 888 82 793 0,39 67,33 

71 Yeast  pp 928 262 774 0,38 67,71 

72 Helvetica Chimica Acta  pp 1176 98 771 0,38 68,08 

73 Microwave and Optical Technology Letters  pp 671 12 769 0,38 68,46 

74 International Journal of Quantum Chemistry  pp 1380 173 740 0,36 68,82 

75 ChemBioChem    721 140 728 0,36 69,18 

76 Earthquake Engineering &amp; Structural Dynamics  pp 870 33 720 0,35 69,53 

77 International Journal for Numerical and Analytical 

Methods in Geomechanics  

pp 1143 76 694 0,34 69,87 

78 Macromolecular Chemistry and Physics  pp 939 188 691 0,34 70,20 

79 Muscle &amp; Nerve    758 175 683 0,33 70,54 

80 Chirality  pp 589 128 682 0,33 70,87 

81 Complexity    720 67 666 0,33 71,19 
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82 Synapse  pp 681 180 663 0,32 71,52 

83 Aggressive Behavior pp 828 160 651 0,32 71,84 

84 Human Brain Mapping  pp 690 96 647 0,32 72,15 

85 Journal of Magnetic Resonance Imaging    468 88 612 0,30 72,45 

86 American Journal of Human Biology pp 787 121 603 0,29 72,75 

87 Bioelectromagnetics    338 27 596 0,29 73,04 

88 British Journal of Surgery    466 47 585 0,29 73,32 

89 Journal of Organizational Behavior  pp 523 93 569 0,28 73,60 

90 Biometrical Journal  pp 446 38 560 0,27 73,87 

91 Anatomical Record , The: Part A pp 619 124 542 0,26 74,14 

92 European Journal of Lipid Science and Technology    434 63 535 0,26 74,40 

93 physica status solidi (a)  pp 634 129 533 0,26 74,66 

94 Polymer International    673 57 531 0,26 74,92 

95 Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental  pp 636 58 523 0,26 75,17 

96 Psycho-Oncology  pp 539 87 516 0,25 75,43 

97 International Journal of Energy Research    466 75 515 0,25 75,68 

98 Journal of Experimental Zoology, The: A  pp 932 130 514 0,25 75,93 

99 Electroanalysis  pp 615 54 512 0,25 76,18 

100 Macromolecular Symposia  pp 515 26 511 0,25 76,43 

101 Magnetic Resonance in Chemistry  pp 585 59 511 0,25 76,68 

102 Seminars in Surgical Oncology  pp 384 42 501 0,24 76,92 

103 International Journal of Geriatric Psychiatry    399 96 488 0,24 77,16 

104 Medicinal Research Reviews    357 122 487 0,24 77,40 

105 Knowledge and Process Management    283 29 476 0,23 77,63 

106 Earth Surface Processes and Landforms  pp 639 23 466 0,23 77,86 

107 Catheterization and Cardiovascular Interventions  pp 378 70 464 0,23 78,08 

108 NMR in Biomedicine  pp 484 110 461 0,23 78,31 

109 International Journal of Population Geography  pp 358 50 453 0,22 78,53 

110 Advanced Engineering Materials    671 42 452 0,22 78,75 

111 Mass Spectrometry Reviews    496 63 447 0,22 78,97 

112 American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in 

Medical Genetics  

pp 298 117 443 0,22 79,19 

113 Communications in Numerical Methods in Engineering  pp 657 37 443 0,22 79,40 

114 Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied 

Biomaterials  

  492 68 440 0,21 79,62 

115 Dyslexia    299 24 438 0,21 79,83 

116 International Journal of Robust and Nonlinear Control    552 26 433 0,21 80,04 
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3.5 Dades conjuntes d’ús dels quatre paquets 
En primer lloc, cal destacar que la compra consorciada d'aquests quatre paquets ha permès un 

important increment en l'accessibilitat a revistes científiques electròniques al llarg dels tres anys 

analitzats. S’ha passat de 195 títols en 2000 a 1.495 en 2003 (taula 28) i de 5.409 articles descarregats 

trimestralment a 93.367, en aquest mateix període (taula 29). 

 

La millora en l'accessibilitat, que en si mateix representa la versió electrònica front a la versió paper, es 

completa amb la superació d'unes col·leccions en paper històricament molt limitades i dependents en 

gran mida del préstec interbibliotecari, en especial de les dues grans col·leccions en paper del conjunt 

(UAB i UB) i de biblioteques alienes al CBUC. Cal fer notar que els títols nous obtinguts amb aquestes 

contractacions representen per a la majoria de biblioteques percentatges superiors al 94%, mentre que 

per a la UAB i la UB representen el 83,24 i el 73,97% respectivament (taula 31). 

 

Taula 28  Dades globals d'ús dels quatre paquets 
 
Proveïdor i abast 

cronològic  
 

Títols paquet 

CBUC 

Títols PP 

CBUC* 

Període 

d'anàlisi 

FTD en el 

conjunt del 
portal  

FTD en el  

paquet 
CBUC 

FTD en el 

paquet CBUC  
/títol i mes 

AP 

(3T 2000/ 4T 2002) 

195 132 30 mesos 111.636 99.147 16,95 

KLUWER 

(1T 2002/ 2T 2003) 

723 258 18 mesos 127.267 125.751 9,66 

MCB 

(2T 2001/ 2T 2003) 

143 18 27 mesos 25.417 25.157 6,52 

WILEY 

(3T 2002/ 2T 2003) 

437 195 12 mesos 205.382 204.802 39,05 

Totals 1.498 603 n.a. 469.702 454.857 n.a. 

* Títols PP CBUC: títols prèviament en paper en el conjunt del CBUC. Es comptabilitzen títols únics com a resultat de 

l'agregació en el CBUC del conjunt de títols diferents subscrits per cada una de les biblioteques consorciades. 

 

 

La visió de conjunt de les dades dels quatre paquets analitzats porta a destacar, com a punts forts, la 

magnitud del guany consorcial i la dispersió de l'ús sobre la totalitat de títols. No obstant això, cal 

remarcar que l'avaluació institució per institució afegeix força matisos segons les característiques 

concretes de la biblioteca analitzada. Com a punt més feble, o indefinit per les limitacions amb les que 

s'ha treballat, caldria situar uns creixements moderats en l'ús individual dels paquets contractats. 

 

Així doncs, després de comentar algunes dades comparatives globals dels quatre paquets i l’evolució 

temporal de la seva utilització, ens centrarem en l’anàlisi dels dos grans aspectes del seu ús que hem 

destacat: el guany consorcial i la dispersió de l’ús. 

 

 

3.5.1 Evolució temporal en l’ús dels paquets 
L'explotació de dues fonts paral·leles de dades –els fitxers per títols i els fitxers cronològics per 

institució– ha permès ajustar l'ús registrat a les característiques concretes del paquet que ha estat 

contractat. A la taula 28 es pot observar com en els cas de dos editors (MCB-Emerald i Wiley) la 

diferència d'articles descarregats entre el paquet CBUC i la totalitat del portal de l'editor és poc 

significativa, mentre que en els altres dos editors la discrepància és molt més notable. En el cas 

d'Academic Press, aquest fet s'explica per un important nombre de subscripcions individuals de 
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diverses biblioteques a títols no contractats dins del paquet CBUC, mentre que en els cas de KLUWER 

respon a l'ús que s'ha fet d'un conjunt de títols de mostra als quals s'ha accedit a prova com a resultat 

d'una promoció de l'editor.  

 

L'ús més intens correspon a les revistes de Wiley, amb 39,05 articles descarregats per mes i títol, front 

a un mínim representat pel paquet MCB amb 6,52 articles per títol al mes. S'ha de considerar però, que 

l'abast temporal i el volum de les col·leccions retrospectives pot condicionar la taxa d'ús. Per tant, 

mentre no es pugui ponderar l'ús de cada títol en relació al nombre d'articles que ofereix, les 

conclusions en aquest apartat no són definitives. En tot cas sí s'observa que la intensitat d'ús manté 

una gran relació amb el perfil temàtic del paquet, ja que és més alt en aquells paquets amb un major 

percentatge de títols científicotècnics, com és el cas de Wiley, mentre que en el pol oposat es troba 

MCB-Emerald amb el paquet més reduït en nombre de títols i més decantat vers les ciències socials. 

En qualsevol cas, s'ha de subratllar que es tracta d'unes taxes d'ús força representatives si les valorem 

paquet a paquet, donada la certa estabilitat que s'observa en l'evolució trimestral del nombre d'articles 

descarregats en cada un dels paquets (taula 29). 

 

Taula 29  Evolució temporal en l’ús dels paquets 
 
Trimestre AP KLUWER MCB WILEY Total ∆∆∆∆  %  Total 

acumulat 

3T 2000 5.409    5.409 n.a. 5.409 

4T 2000 8.290    8.290 53,26 13.699 

1T 2001 13.602    13.602 64,08 27.301 

2T 2001 10.958  132  11.951 -12,14 39.252 

3T 2001 7.843  1.982  9.825 -17,79 49.077 

4T 2001 11.401  4.014  15.415 56,90 64.492 

1T 2002 14.043 5.726 3.383  23.152 50,19 87.644 

2T 2002 16.358 19.174 3.033  38.565 66,57 126.209 

3T 2002 10.939 22.978 2.542 48.678 85.137 120,76 211.346 

4T 2002 12.793 27.081 4.079 43.068 87.021 2,21 298.367 

1T 2003 9.267* 28.349 2.946 58.086 98.648 13,36 397.015 

2T 2003 11.413* 23.959 2.445 55.550 93.367 -5,35 490.382 

Total 12 

trimestres 

132.316 127.267 25.417 205.382 490.382 n.a. 490.382 

* Dades provisionals i aproximades a la baixa en raó de la integració d'AP en ScienceDirect d'Elsevier. 

 

 

L'evolució de l'ús s'ha analitzat a partir de les dades obtingudes dels resums mensuals per institució i, 

per tant, es comptabilitzen alguns articles visualitzats que no són del paquet del CBUC, però que 

representen un percentatge no significatiu i que afecta per igual a tots els trimestres de cada paquet. 

Com es pot observar, el creixement de l'ús de cada un dels paquets, tot i que és moderat, s'ha de llegir 

des de la perspectiva del creixement total trimestral i del consum total acumulat: la incorporació 

progressiva de diferents paquets genera una demanda nova, tot moderant el creixement de l'ús de 

paquets ja en funcionament. D'altra banda, en els primers mesos d'utilització de cada paquet s'han de 

considerar dos fenòmens contraposats que dificulten la valoració de l'evolució de l'ús: els efectes 

"tafaner" i "proves", que recullen utilitzacions exploratòries tant dels usuaris com dels bibliotecaris, i la 

"invisibilitat" de la nova oferta electrònica ja que molts usuaris encara reben números en paper durant 

els primers mesos i no es troben amb la necessitat de descobrir on està la versió electrònica de la 

revista. 
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Figura 21  Evolució trimestral de les descàrregues d'articles en tot el CBUC 

 

 

 

Figura 22   Descàrregues d'articles acumulades en conjunt i per paquets en tot el CBUC 
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D’altra banda, cal tenir en compte que, a més d'aquests quatre paquets de revistes, el CBUC també ha 

anat contractat durant aquest període altres productes electrònics (bases de dades bibliogràfiques a 

text complet i paquets de revistes d'editors més especialitzats) que no han estat objecte d'anàlisi en 

aquest estudi. Un altre element que no s'ha pogut valorar plenament és la influència que té el 

manteniment en algunes de les biblioteques analitzades de les col·leccions en paper, retrospectives o 

vives, especialment respecte a l'ús d'aquells títols que també estan disponibles en suport electrònic. En 

efecte, algunes biblioteques contemplades en l'estudi continuen rebent, amb un petit sobrepreu, la 

versió en paper de determinats títols. Hores d'ara es fa molt difícil valorar en quina mida la presència 

als expositors de les biblioteques de determinats títols en paper resta ús a la versió electrònica, el 

potencia, o és indiferent en xifres finals. 

 

 

3.5.2 El guany consorcial 
L'ús dels títols prèviament no subscrits en paper en relació a l'ús total de qualsevol dels paquets és 

molt destacat, tot i que en moltes biblioteques l'aclaparador increment de títols nous respecte a la 

situació anterior fa que les situacions siguin difícilment comparables. Per aquesta raó, la principal 

lectura s'ha de fer en conjunt per a tot el CBUC analitzant paquet per paquet (taula 30), tot i que també 

s'ofereixen les dades desagregades per biblioteques amb accés a tots quatre paquets (taula 31). 

 

Taula 30  Percentatge d'ús dels nous títols no subscrits prèviament en paper 

 
Paquet Títols 

paquet  
Títols 
usats 

FTD > 0  

Títols PP 
CBUC 

Total 
FTD 

FTD  
títols 

noPP 

CBUC 

% ús  
títols 

noPP 

CBUC 

FTD  
títols 

noPP 

xBIB 

% ús 
títols 

noPP 

xBIB 

AP 195 195 132 99.147 18.295 18,45 47.121 47,53 

KLUWER 723 723 258 125.751 56.651 45,05 102.098 81,19 

MCB 143 142 18 25.157 20.369 80,97 23.624 93,91 

WILEY 437 417 195 204.802 51.255 25,03 106.837 52,16 

Total 

 

1.498 1.477 603 454.857 146.570 32,22 279.680 61,49 

 

 

A les dues taules s’ofereix l'anàlisi del "guany consorcial", calculat com el percentatge d'articles 

descarregats de títols no disponibles prèviament en paper (FTD noPP) tant en relació a les col·leccions 

prèvies de cada biblioteca (xBIB), com en relació a la suma dels títols únics amb els que comptava el 

CBUC en base a les col·leccions prèvies de les biblioteques participants en les compres consorciades 

(CBUC). En tots dos casos s'observa un important aprofitament dels nous títols malgrat que, a falta de 

dades precises de la demanda prèvia de préstec interbibliotecari, la xifra que permet fer una valoració 

més clara amb la situació anterior és la que es calcula relacionant els articles descarregats per cada 

biblioteca amb els títols que dita biblioteca tenia en paper abans de fer la contractació consorciada, 

això és un 61,49%. 
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Figura 23 Total de títols electrònics usats en cada paquet vs. títols prèviament subscrits en 

paper 
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Figura 24 Guany consorcial en relació a les col·leccions prèvies de cada biblioteca (xBIB): 

articles descarregats de títols no subscrits en paper  
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Figura 25 Comparació del percentatge de guany consorcial en funció de la col·lecció de 

referència (CBUC vs xBIB)  
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Taula 31  Distribució de l'ús per universitats 
 

 

Títols 

paquets 

CBUC  

Títols  

PP 

 

%  

Títols 

noPP 
 

Títols 

usats  

%  

Títols 

usats  

Total 

Articles 

usats 

% ús 

sobre 

total 
CBUC 

Articles 

de títols 

noPP 
xBIB 

% ús 

títols 

noPP 
xBIB 

UAB 1.498 251 83,24 1.346 89,85 105.055 23,10 67.072 63,84 

UB 1.498 390 73,97 1.372 91,59 159.700 35,11 51.155 32,03 

UdG 1.498 35 97,66 1.258 83,98 24.278 5,34 22.146 91,22 

UdL 1.498 36 97,60 1.143 76,30 32.218 7,08 28.829 89,48 

UOC 1.498 2 99,87 791 52,80 9.849 2,17 9.846 99,97 

UPC 1.498 58 96,13 1.057 70,56 54.518 11,99 43.522 79,83 

UPF 1.498 77 94,86 812 54,21 17.735 3,90 14.317 80,73 

URV 1.498 29 98,06 932 62,22 31.415 6,91 27.152 86,43 

Resta 1.498 n.a. n.a. n.a. n.a. 20.089 4,42 15.641 77,86 

Total 1.498 n.a. n.a. 1.477 98,60 454.857 100,00 279.680 61,49 
* S'han considerat individualment aquelles biblioteques universitàries que figuren com a usuàries de tots quatre paquets. Les 

Biblioteques sota l'epígraf "Resta" són:  UVic, UJI, URL, BC, Proxy CESCA. 

 

 

Les taules anteriors són prou clares quant a la magnitud del "guany consorcial" explicat per un 

important nivell d'ús dels títols que prèviament no figuraven en les subscripcions en paper de cada una 

de les biblioteques. Aquest nivell d'ús dels títols no subscrits prèviament en paper s'ha de considerar 

molt important, tant si s'observen els articles descarregats per cada biblioteca en relació a les seves 

pròpies col·leccions prèvies en paper (61,49%), com si el referent es el nombre total de títols únics 

subscrits en paper pel CBUC com conjunt (32,22%). 
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Figura 26 Articles descarregats per biblioteca segons l'origen dels títols descarregats 
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Figura 27  Participació percentual de les principals biblioteques en el consum d'articles 
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L'absència de dades històriques fiables d'ús de les subscripcions en paper amb les quals establir un 

punt de referència per calcular el "guany consorcial" no permet saber si, a banda del creixement d'ús 

imputable a títols prèviament no subscrits, hi ha hagut un creixement significatiu d'ús entre els títols 

anteriorment subscrits en paper. Resulta lògic pensar que aquest creixement haurà estat molt 

important, tant entre els títols subscrits per la pròpia biblioteca com pel conjunt de biblioteques del 

Consorci, ja que les condicions de consulta resulten més favorables a l'ús en l'entorn electrònic que en 

el paper: localització simultània de tots els títols a totes les biblioteques d'una universitat –estalviant els 

costos econòmics i de temps que té la circulació de fotocòpies en el campus–, accessibilitat des dels 

despatxos del professorat i del personal d'administració, accés remot per a alguns usuaris des de punt 

de consulta exteriors al campus, etc. 

 
Tanmateix, per als títols electrònics anteriorment disponibles en paper, suposant en el pitjor dels casos 

que el volum d'ús fos el mateix que en l'entorn paper, també es podria analitzar el benefici obtingut en 

termes d'estalvi en les operacions bibliotecàries lligades a la gestió de les publicacions periòdiques en 

paper. En aquest sentit, alguns autors com Cox (2003) posen de relleu l'evidència de les economies 

generades amb l'accessibilitat remota per als usuaris i la dels estalvis en els processos bibliotecaris 

com la garantia d'un major retorn de la inversió en el cas de l'adquisició únicament en suport electrònic.  

 

El fet que amb les compres consorciades les subscripcions abasten molts títols que en principi 

tradicionalment eren coberts pel servei de préstec interbibliotecari, hauria de portar a comparar costos 

de préstec interbibliotecari amb el cost marginal amb el que en el nou model s'obtenen els títols d'ús 

marginal (aquells que representen el resto final del 20% dels articles acumulats). A falta d'un estudi 

específic per al CBUC, sembla força lògic i fonamentat afirmar que en aquest àmbit també hi ha marge 

per a suposar un "guany consorcial". Tot apunta a l'existència de beneficis en realitzar aquesta 

comparació ja que el cost marginal de força títols pot ser clarament amortitzat a partir d'un cert llindar 

de peticions de préstec interbibliotecari o d'adquisició en pagament per visió. Malgrat no disposem per 

al CBUC d'estudis de cost de PI per als nous títols que han resultat dels contractes, sí creiem 

interessant consignar un estudi de l'ARL de 1996 segons el qual la transacció tipus de PI en l'àmbit de 

les biblioteques de recerca costava uns 28$ (Jackson, 1997). També s'hauria de tenir en compte que 

tant el temps d'espera en l'obtenció de l'article, com la imputació de costos a l'usuari final del préstec 

interbibliotecari ha actuat sempre com a elements disuasoris de les peticions de préstec 

interbibliotecari com empíricament demostra Sanville (2001) en el cas d'OhioLink, mentre que 

l'accés instantani al document en aquests grans paquets electrònics estimula la dispersió de l'ús.  

 

 

3.5.3  La dispersió en el consum d’informació 
Les taules 28 i 29 mostren la dispersió de l'ús d'articles sobre la totalitat de títols contractats en cada 

paquet. Tot i que els períodes d’anàlisi no són coincidents per a tots quatre editors, s'han considerat 

prou amplis en ordre a donar com a vàlida la comparació de les corbes de dispersió. Fent una lectura 

de conjunt, amb la salvetat anteriorment remarcada, s'observa que aproximadament amb el 35% dels 

títols s'assoleix el 80% de les descàrregues d'articles. S'ha de fer notar a més, que la dispersió de l'ús 

més intensa correspon al paquet que té un ús més baix per títol i mes –MCB amb 6,52–, mentre que el 

paquet amb una dispersió menor (Wiley) té una major intensitat d'ús amb 39,05 articles per títol i mes. 
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Taula 32  Acumulació d'articles descarregats per nuclis de títols 
 

 % acumulat d'articles descarregats 

% acumulat de títols  
 

AP 
 

KLUWER 
 

MCB 
 

WILEY 

 ≈ 20 %  63,18 64,20 49,56 73,32 

≈ 40 %  83,12 82,54 74,96 89,58 

 ≈ 60 %  92,92 92,29 90,34 96,59 

≈ 80 %  98,17 97,94 97,76 99,39 

 
 
Taula 33  Presència de títols nous en el nucli de títols més usats 
 

Paquet Títols 
paquet 

Títols  noPP % Títols 
noPP 

Títols en el 
nucli del 

80% 

d'articles 

% Títols 
usats en el 

nucli 

Títols noPP 
en el nucli 

% Títols 
noPP en el 

nucli 

AP 195 63 32,31 70  35,90 20 28,57 
KLUWER 723 465 64,32 264 36,51 122 46,21 
MCB 143 125 87,41 66 46,15 52 78,79 
WILEY 437 242 55,38 116 26,54 29 25,00 
Total 1.498 895 59,75 516* 34,45 223* 43,22 

* Els totals del CBUC per al 80% d'articles descarregats són el resultat del sumatori dels valors de cada paquet i no pas de 

l'estudi conjunt de la dispersió agregant individualment les dades dels 1498 títols. 

 

 

 

 

 

 Figura 26 Dispersió de les descàrregues d'articles entre les col·leccions contractades pel CBUC 
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En definitiva, l'anàlisi de la dispersió de l'ús permet matisar en la seva justa mesura la valoració del 

creixement del consum d'informació inferit en base al percentatge del "guany consorcial". Tal i com 

mostra la taula 33, si bé la major part de títols gens o molt poc utilitzats són títols prèviament no 

subscrits en paper, la participació d'aquests en el nucli del 80% d'articles descarregats assoleix un 

destacable 43,22% en el conjunt del CBUC. En qualsevol cas la concentració de l'ús en un conjunt 

determinat de títols és notable: el 80% dels articles descarregats a nivell de tot el CBUC s'obtenen amb 

516 títols d'un total de 1.498, el que representa que el nucli del consum es satisfà amb el 34,45% dels 

títols, mentre que només quatre biblioteques –UAB, UB, UdG i UdL– superen el 75% de títols que han 

estat utilitzats una vegada com a mínim al llarg dels tres anys (taula 31). 

 

Es pot afirmar que la dispersió del consum entre la col·lecció respon a un nou model 35/80 front al 

tradicional model teòric del món paper establert en 20/80, coincidint força en aquest aspecte amb 

resultats anteriors observats en la bibliografia consultada (Sanville, 2001). Aquesta dada reforça la idea 

d'un consum més lliure, més exploratori i sovint més accidental de les col·leccions, en el que la 

participació de l'alumnat pot dispersar l'ús de forma notable 

 

Malgrat que en el nou entorn de contractació consorciada de grans paquets de revistes electròniques 

pot semblar que no té sentit l'avaluació i les polítiques de desenvolupament de col·leccions, l'anàlisi 

d'aquest paquet quant a la demanda no satisfeta en comparació amb els títols contractats i poc 

utilitzats posa de relleu que el que canvia en les compres consorciades és l'escala de la col·lecció, i per 

tant la seva avaluació i les polítiques per al seu desenvolupament. En qualsevol cas, una vegada 

madurin en el nou entorn digital proveïdors, intermediaris com les biblioteques i usuaris, les dades d'ús 

permetran definir les millor solucions per satisfer més eficientment les necessitats d'usuaris. En aquest 

sentit, i a la vista de les taules de rànquings de consulta de títols contractats i no contractats, es podria 

dir que si fos el cas alguns títols no subscrits mereixerien la contractació, mentre que clarament la 

demanda d'alguns del contractats es podria satisfer més eficientment en termes econòmics mitjançant 

"adquisició just-in-time" (pagament per visió o préstec interbibliotecari). 

  

 

3.5.4 Valoració de les dades de conjunt 
A banda d'analitzar internament els resultats obtinguts, fora interessant la comparació de les dades 

d'ús del CBUC amb altres consorcis. Aquest és un exercici molt interessant que no es pot fer més que 

superficialment en aquest article: d'una banda no s'han cercat prou exhaustivament dades originals en 

memòries i llocs web de consorcis, d'altra manca bibliografia sobre casos concrets en els que s'hagi fet 

un anàlisi semblant del "guany consorcial". Fetes les salvetats oportunes sobre les limitacions de 

l'estudi comparatiu, es pot afirmar que les dades del CBUC es troben dintre d'uns valors que podríem 

considerar habituals. En podem destacar algunes dades concretes per establir referències: 

 

• Durant els anys 2001 i 2002 el nombre d'articles descarregats per les universitats finlandeses 

consorciades en FinELib per al paquet d'Academic Press Ideal foren respectivament, 62.020 i 

72619, front a 43.804 i 54.133 en el cas del CBUC. Evidentment es tracta d'una comparació amb 

un valor relatiu ja que el consorci de Finlàndia representa un major nombre d'universitats i dóna 

serveis a uns usuaris molt més habituats a la utilització dels recursos bibliotecaris (FinELib... 2003). 

• Es pot afirmar que la dispersió del consum entre la col·lecció respon a un nou model 35/80 front al 

tradicional model teòric del món paper establert en 20/80, coincidint força en aquest aspecte amb 



 67

resultats anteriors observats en la bibliografia consultada (Sanville, 2001). Aquesta dada reforça la 

idea d'un consum més lliure, més exploratori i sovint més accidental de les col·leccions (Nicholas, 

Huntington, Watkinson, 2003), en el que la participació de l'alumnat pot dispersar l'ús de forma 

notable. 

• El percentatge d'articles descarregats des de títols que no havien estat prèviament subscrits en 

paper, si el comptabilitzem relacionant les dades de cada universitat amb les seves respectives 

subscripcions prèvies, és del 61,49%. Curiosament aquesta xifra és molt propera al 58% observat 

en una situació tan diferent en termes de volum d'usuaris i de títols com és la d'OhioLink (Sanville 

2001), però en la que també els nous títols en els paquets electrònics representen percentatges 

molt importants i superiors en tots els casos menys un al 50%.  

 

La visió de conjunt i interna dels resultats porta a destacar com a punts forts la magnitud del guany 

consorcial i la dispersió de l'ús sobre la totalitat de títols, espacialment si considerem el CBUC en el 

seu conjunt com una unitat d'avaluació vàlida, ja que ha estat la unitat considerada en la negociació de 

la contractació. En aquest sentit cal remarcar que l'avaluació biblioteca per biblioteca que no és 

objecte d'aquest article afegiria de ben segur força matisos ben diferents segons la universitat 

analitzada. Com a punt més feble, o indefinit per les limitacions amb les que s'ha treballat, caldria situar 

uns creixements moderats en l'ús de cada paquet individualment considerats. 

 

Les evidències observades doncs,  permeten abonar la tesi d'un "guany consorcial" de gran magnitud, 

que encara es podria fer més evident si es fes el contrast amb les dades reals d'ús de les col·leccions 

en paper en anys anteriors, cas que existissin, i amb l'estudi de la demanda de títols via PI. Tanmateix 

hi ha dos àmbits d'avaluació en els que caldria aprofundir més per poder valorar més matisadament el 

rendiment obtingut dels paquets estudiats en aquest estudi: d'una banda el ritme de creixement de l'ús i 

d'altra el grau de dispersió de l'ús sobre la totalitat de títols. 

 

Pel que fa a l'evolució temporal de l'ús, es constata un cert estancament en el creixement si prenem 

cada un dels paquets de forma independent. Aquest fet caldria analitzar-lo més a fons a la llum del 

creixement continuat de noves ofertes de recursos electrònics, tant gestionades pel CBUC, com per les 

diverses biblioteques de forma independent. En efecte, a banda d'aquests quatre paquets de revistes 

el CBUC també ha anat contractat en els darrers dos anys altres productes electrònics (bases de 

dades bibliogràfiques full text i paquets de revistes d'editors més especialitzats) que de moment no han 

estat objecte d'anàlisi en aquest estudi. L'elasticitat de la demanda està clarament en funció de l'oferta, 

especialment en la mida en la que les noves ofertes incorporen simultàniament funcions de cerca 

bibliogràfica i d'accés al text complet, com és el cas tant dels paquets de revistes dels editors com de 

certes bases de dades d'índex i resum (aquest és justament el cas de les bases de dades d'EbscoHost 

que té contractades el CBUC per a la Biblioteca Digital de Catalunya).  

 

D'altra banda, l'anàlisi de la dispersió té un gran interès de cara a comparar els costos que poden 

representar els títols amb un ús marginal, amb els que tindria oferir l'accés a dits títols segons el model 

"just-in-time" d'accés a articles sueltos per sistemes de PI i de pagament per visió. En aquest sentit, 

una lectura conjunta de les taules 32 i 33, i de totes les taules on es fa la distribució de títols per 

percentils d'articles descarregats, permet apuntar que hi ha un important marge de maniobra per 

prioritzar els títols a contractar en el futur, si fos el cas, especialment si els models de comercialització 

es modifiquen seguint els pronòstics d'autors com Rowse (2003). En efecte, si bé en una primera etapa 

de canvi de model, els "guanys consorcials" són aclaparadors, una lectura atenta, permet apuntar que 
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els guanys en articles són menors que el guanys en títols i que la xifra 40/80 relació entre el 

percentatge de títols que calen per assolir el 80% d'articles descarregats que darrerament molts 

autors fixen com a canònica del nou model electrònic s'aproxima més al 35/80 i alhora representa un 

cert límit difícil de superar quan a la dispersió de l'ús.  
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4 Conclusió i línies de futur 
 

L’anàlisi individual i conjunt de les dades d’ús dels quatre paquets contractats permet observar el gran 

increment en l’accessibilitat de revistes científiques que s’ha produït al si del CBUC durant aquests 

últims anys. La magnitud del guany consorcial, malgrat que matisada per les reduïdes dimensions de 

les col·leccions inicials d’algunes de les biblioteques participants, resulta aclaparadora. D’altra banda, i 

relacionada probablement amb l’increment de l’oferta de títols, s’ha constatat una dispersió en el 

consum de la informació. La tradicional relació 20/80 entre el volum d’informació i la quantitat de 

consultes a què donaven resposta sembla, en l’entorn digital, més propera a una relació 35/80. 

 

No obstant això, de l’anàlisi de les dades també es desprenen tot un seguit de preguntes o aspectes 

que caldria explorar més en profunditat. En efecte, al llarg de l’informe s’han mencionat una sèrie de 

qüestions que podrien donar lloc a la realització d’estudis parcials sobre determinats aspectes 

relacionats amb l’ús de la informació electrònica entre els quals destaquem els quatre següents: 

 

a) establiment d’indicadors per quantificar els diferents tipus d’ús dels títols: si partim de la hipòtesi de 

què les estadístiques d’ús reflecteixen un mínim de tres tipus d'ús –docent (sessions de formació 

d'usuaris de biblioteques i enllaços de professors en una assignatura que disparen les dades d'un 

títol en un més concret), browsing per actualitzar coneixements de recerca (en la línia de fullejar les 

revistes preferides) i cerca bibliogràfica i accés puntual/accidental a un article (ja sigui des d'un 

cercador, una base de dades bibliogràfica, un enllaç en una plana web, una referència tipus 

"CrossRef", o des de la base de dades del propi portal de l'editor)– resultaria interessant intentar 

establir indicadors que permetessin catalogar l'ús de les revistes segons aquests tres tipus d'ús. 

Aquesta informació ajudaria a explicar fenòmens com la gran variabilitat en el nombre d'articles 

descarregats segons el mes per a un mateix títol o la manca de correspondència que es produeix, 

per a determinats títols, entre el volum de visualitzacions de sumaris i resums i el nombre d'articles 

descarregats. 

 

b) la demanda no satisfeta: les estadístiques subministrades per alguns editors inclouen dades sobre 

la consulta d'elements gratuïts –sumaris, resums i articles a text complet– en títols no contractats 

que són fàcils de tractar i podrien ajudar en la valoració de nous títols a subscriure o que podrien 

venir a substituir alguns dels títols actualment disponibles amb uns nivells de consulta més baixos. 

 

c) comparativa amb l’ús dels títols en paper: l'absència de dades històriques fiables d'ús de les 

subscripcions en paper impedeix establir punt de referència que ajudin a calcular el "guany 

consorcial". Així, no es possible saber si, a banda del creixement d'ús de títols prèviament no 

subscrits, n'hi hagut un creixement significatiu d'ús entre els títols anteriorment subscrits en paper 

atribuïble a les condicions de consulta més favorables a l'entorn electrònic. No obstant això, sí 

resultaria factible comparar l’ús actual dels títols disponibles en format amb les consultes a través 

del servei de préstec interbibliotecari d’aquells títols no subscrits per la biblioteca de l’usuari en 

qüestió, però sí per altres biblioteques del Consorci. 

 

d) estudi d’usuaris: per superar els inconvenients derivats de la inexistència de dades reals sobre l’ús 

previ de les subscripcions en paper, seria possible recollir dades empíriques a través d’enquestes i 

entrevistes sobre les pràctiques i opinions dels usuaris que ajudin a entendre la influència que, 

sobre els seus comportaments, està tenint la transició del paper a l’entorn digital. Com recorda 
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Tenopir (2003a), els estudis d'usuaris han de servir per millorar tant el coneixement dels patrons de 

comportament en la cerca d'informació, com les motivacions que expliquen el comportament 

observat. És doncs en aquesta darrera dimensió en la que creiem caldrà donar continuïtat a la línia 

de treball que hem encetat amb aquest article. 

 

En finalitzar aquest treball és important destacar la utilitat de les dades obtingudes, malgrat que hom 

pot pensar que és tota una paradoxa que en el moment en el que per fi disposem d'unes estadístiques 

detallades i exhaustives d'ús de les revistes, aquestes estadístiques han deixat de tenir un valor 

estratègic en la selecció de títols. En efecte, a primer cop d'ull hi ha qui pot plantejar-se la utilitat d'un 

treball de recollida, explotació i anàlisi de les estadístiques, si les compres consorciades estan 

augmentant de manera notable l'accessibilitat a tot tipus de publicacions, independentment d'una 

anàlisi prèvia de la demanda. Aleshores, quines raons justifiquen la dedicació a treballs com el 

present? Entre d'altres ben descrites per Peters (2002) n'hi ha quatre de principals a la llum de l'entorn 

en el que s'està desenvolupant l'estudi en el que s'emmarca aquest article:  

• Raons de tipus acadèmic. Saber què passa amb el consum d'informació en un moment de canvi de 

model té un interès intrínsec per a l'estudi de la informació i la comunicació científica. Front a 

mesures indirectes de l'ús com les citacions, les dades directes d'ús d'una publicació poden 

representar un factor de primer ordre en l'avaluació de l'activitat de recerca i docència dels 

consumidors, al temps que poden permetre una valoració de la rellevància de determinades 

publicacions. 

• Raons de planificació i avaluació de serveis bibliotecaris. Saber si els recursos s'utilitzen o no, pot 

ajudar a prioritzar i a organitzar el treball de marketing, de formació d'usuaris i d'organització de 

l'accés a les col·leccions. 

• Raons de caire econòmic en l'àmbit de la gestió interna dels consorcis i de les biblioteques 

participants. Les dades objectives d'ús poden servir per trobar fórmules de finançament que facilitin 

els jocs de cooperació que es donen en un consorci i que permeten el consens necessari per a la 

compra consorciada: si bé en un primer moment el repartiment del cost s'associa en un important 

percentatge a la despesa històrica de les col·leccions en paper, en els repartiments futurs una volta 

es consoliden les col·leccions electròniques l'ús i el benefici obtingut amb la coalició de compra són 

factors obvis a considerar, entre d'altres, en el repartiment de càrregues. 

• Raons de caire econòmic en l'àmbit de la renegociació de llicències una volta van caducant els 

primers contractes plurianuals que es van establir amb cada un dels proveïdors: cal estar en peu 

d'igualtat amb ells quant a la informació sobre l'ús del producte l'adquisició del qual es vol renovar, i 

tenir capacitat per avaluar fins a on es rendible funcionar amb el model "eat all you can" dels "big 

deals", front a models de subscripció més restrictius quant a títols combinats amb fórmules de 

pagament per visió.  

 

En definitiva, creiem en el valor de les dades obtingudes tot i que pensem que cal aprofundir-ne més. 

Al nostre entendre cal fer-ho tant per l'utilitat interna que els resultats poden tenir per al CBUC, com per 

la necessitat d'experimentar amb dades reals d'ús i d'usuaris en l'entorn digital de cara a l'avaluació de 

les normes estadístiques que s'estan desenvolupant en aquest nou entorn, de cara a la definició de 

nous indicadors de rendiment o de caracterització del consum d'informació. 
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