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Reglament del dipòsit digital de documents de la UAB 

 (Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2012) 
 
 
 
Preàmbul 
 
L’objecte d’aquesta normativa és regular els aspectes bàsics per a garantir la difusió de la producció científica 
de la UAB en accés obert, d’acord amb les recomanacions promogudes pels diversos organismes nacionals i 
internacionals i la legislació vigent en la matèria. 
 
Ja l’any 2006 el Servei de Biblioteques va posar en marxa el Dipòsit Digital de Documents de la UAB, DDD 
(http://ddd.uab.cat), amb l’objectiu de recollir, organitzar i preservar tot la documentació digital que arriba a 
les biblioteques ja sigui d’àmbit científic, patrimonial o institucional. 
 
La creació d’aquest dipòsit permet donar visibilitat a la producció científica de la UAB i és l’eina a partir de la 
qual la Universitat pot actuar en consonància amb el moviment internacional d’accés obert (OA) a la informació. 
 
L’accés obert consisteix justament a dipositar la producció de recerca a la xarxa de forma lliure i gratuïta com a 
alternativa al paradigma de pagar per accedir a la informació generada a les pròpies institucions. L’augment de 
la visibilitat de la producció científica fa que els docents i investigadors siguin més llegits i citats arreu del món, 
augmenta el prestigi de la institució i incentiva l’intercanvi d’informació amb professionals d’altres universitats. 
 
Aquest moviment, del qual se n’han fet ressò les universitats, també ha quedat recollit en  la legislació nacional 
i internacional, per exemple, en les següents normatives:  
 

‐ Unió Europea - FP7 policy on open access 
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300 

‐ Real Decreto 99/2011, que regula l’ensenyament oficial del doctorat  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf 

‐ Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació  
http://www20.gencat.cat/docs/portaljuridic/02%20-
%20Actualitat/Documents/Llei%2014%202011%20cat.pdf 

 
El Servei de Biblioteques ha elaborat diversos informes sobre com implementar aquesta qüestió a la UAB: 
 

‐ 2008, Informe sobre l’augment de la visibilitat de la producció científica de la UAB 
http://ddd.uab.cat/record/39648 

‐ 2009, Reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya 
http://docs.cbuc.cat/bdc/CIC_0906_AccesObert_Def.pdf 

‐ 2010, Pla d’actuacions per a l’accés obert a la UAB (document intern) 
‐ 2010, elaboració d’un Esborrany de mandat per a afavorir l’accés obert (document intern) 
‐ 2010, Aprovació del document marc del Mandat d’accés obert de la recerca de les universitats de 

Catalunya 
 http://docs.cbuc.cat/web/BDC/MandatAccesObert100701.pdf 

 
Després de cinc anys de funcionament del DDD s’ha constatat la necessitat de regular diferents  aspectes del 
funcionament d’aquest dipòsit digital i crear el marc adequat d’acord amb les recomanacions del Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC) en la sessió del Ple de la Junta de 8 d’octubre de 2008. 
 
 
Per tot això es proposa la regulació següent: 
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Capítol I. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta normativa és regular els aspectes bàsics per a garantir la difusió de la producció científica 
de la UAB en accés obert, d’acord amb les recomanacions promogudes pels diversos organismes nacionals i 
internacionals i la legislació vigent en la matèria. 
 
 
Article 2. Definició 
 
El Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i 
preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat alhora que recull documents digitals que 
formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen.  
 
 
Article 3. Competència  
 
1. El Servei de Biblioteques de la UAB és el responsable de la difusió, promoció i captació de continguts  per al 
DDD. 
 
2. El Servei d’Informàtica de la UAB és el responsable del funcionament del DDD i de la preservació digital dels 
seus continguts. 
 
3. La UAB ha de donar suport al DDD i de potenciar-ne la interoperabilitat amb les altres plataformes del 
campus (Campus Virtual,  UABInvestiga…). 
 
 
Capítol II. Materials inclosos al DDD 
 
Article 4. Tipologia del material 
 
El personal docent i investigador, els estudiants i el personal  d’administració i serveis de la UAB podran 
publicar al DDD materials fruit de la seva activitat docent, investigadora, acadèmica o de gestió a la universitat, 
d’acord amb els criteris que estableixi la comissió delegada del Consell de Govern competent al respecte. 
 
 
Article 5.  Autoria i responsabilitat del material publicat 
 
El material a què es refereix l’article anterior es podrà publicar mitjançant autoarxiu o bé a partir del seu 
lliurament a les biblioteques de la UAB. L’autor o autors del material són responsables davant la UAB de la 
publicació dels continguts i del compliment de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, protecció 
de dades, drets d’imatge, o qualsevol altra que sigui d’aplicació. 
 
 
Article 6.  Accés al material publicat  
 
L’accés als registres i metadades del DDD són lliures i en obert. El text complet dels continguts poden ser 
d’accés obert o d’accés restringit al campus de la UAB. 
 
 
Article 7.  Drets de propietat intel·lectual del material publicat 
 
Els autors i/o editors dels documents inclosos al dipòsit digital conserven els seus drets de propietat intel·lectual 
i estan protegits d’acord amb el que disposa la legislació vigent. La Universitat facilita l’accés i la consulta als 
documents, per la qual cosa l’usuari ha de respectar les condicions d’ús establertes a la nota de “Drets:” dels 
documents. 
 
En tot cas, els documents que tenen una llicència Creative Commons assignada permeten oferir drets a terceres 
persones en determinades condicions. 
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Capítol III. Estructura de la informació 
 
Article 8. Estructura 
 
El Servei de Biblioteques de la UAB estructura el material publicat al DDD en col·leccions agrupades en funció 
de la tipologia documental dels continguts (Materials de curs, Llibres i col·leccions,  Documents de recerca…). 
Així mateix, a la pàgina principal, hi ha col·leccions virtuals (Enfocat a:) que donen visibilitat a la producció 
científica de la UAB.  
 
 
Capítol IV. Publicació de materials en servidors externs  
 
Article 9.  Col·laboració amb el consorci 
 
Els continguts publicats al DDD poden també publicar-se en els repositoris que té en funcionament el Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Aquest és el cas, entre altres, de les tesis doctorals, els 
documents de recerca o les revistes científiques de la UAB. 
 
Aquestes publicacions es regeix pels convenis de col·laboració subscrits entre la UAB i el CBUC. 
 
 
Article 10.  Recol·lecció 
 
Les metadades de les principals col·leccions en accés obert del dipòsit digital s’oferiran a través d’un protocol 
que permeti la recol·lecció per part de cercadors i recol·lectors nacionals o internacionals. 
 
 
Disposició final 
 
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
 
 


