
 

 

 

RECERCAT 

Què és RECERCAT? 

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) és un dipòsit institucional cooperatiu de documents 
digitals de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya en el qual participa la 
Universitat Autònoma de Barcelona . Aquest dipòsit inclou el que s'anomena literatura grisa, és a dir, articles 
encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, 
projectes final de carrera, etc.  
 
Funciona amb el programa de codi lliure DSpace, un programa creat pel Massachussets Institute of 
Technology (MIT) i l'empresa Hewlett Packard.  
 
La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya. A més, 
dóna compliment a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que estableix en l'article 37 que 
l'activitat investigadora del personal de recerca finançada majoritàriament amb fons dels pressupostos 
generals de l'Estat s'ha de publicar en accés obert i es recomana que aquesta publicació es faci en dipòsits 
digitals. 
 
És un projecte: 
 

 impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya 
 gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 
 patrocinat per la Generalitat de Catalunya i  
 compta amb la participació d'altres institucions catalanes. 

On? 

www.recercat.cat 
 

Què ens ofereix el web de RECERCAT 

1. Cobreix la informació sobre el servei RECERCAT: en què consisteix, les novetats, les 
estadístiques, etc. 

2. Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia la documentació continguda al dipòsit 
RECERCAT. 

3. Està disponible en tres idiomes: català, castellà i en anglès. 
4. Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi contribueixen. 
 

   

 

Cerca 

La cerca simple es pot fer global a tot el dipòsit o bé restringir-la a una comunitat (ex. Universitat Autònoma 
de Barcelona), subcomunitat (ex. Centre de Recerca Matemàtica) i col•leccions. També hi ha un nivell de 
cerca avançada on es pot buscar limitant a un camp i utilitzant els operadors booleans. 
També es pot navegar per llistes alfabètiques de títols, autors, matèries i per data d’alta al dipòsit. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617-C.pdf
http://www.recercat.cat/
http://www.recercat.cat/
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El registre mostra els camps: 
 

Títol 
Autors 
Altres Autors 
Resum 
Data de Publicació  
Matèries (CDU) 
Matèries 
Drets 
Versió 
Fitxers 

 
Els documents estan en format pdf i poden constar d’un o més fitxers. 
 
Es pot enviar un e-mail recomanant la lectura  

 

Els beneficis de publicar a RECERCAT 

 Més visibilitat, difusió i prestigi dels autors, dels documents, dels centres, dels departaments, de la 
universitat. a nivell nacional i internacional i conseqüentment també més cites i més audiència. 

 
 Més accés obert. Donar accés gratuït a informació acadèmica que s ’ha elaborat en la pròpia 

institució. 
 

 Més protecció del document. Tots els documents inclosos a RECERCAT estan subjectes a la 
llicència Reconeixement–NoComercial- SenseObraDerivada de Creative Commons. 

 
 Més preservació. Cada document té URL pròpia i permanent i se n’assegura la seva perdurabilitat 

en el futur (migració de formats, etc.). 
 

 Més eficàcia (estalvi de temps i de costos) en la distribució, difusió i preservació dels documents. 

 

Com rebre novetats 

Per els qui vulguin, és possible fer una alerta i anar rebent diàriament les novetats que es vagin incorporant 
al dipòsit de les col·leccions que us hagueu subscrit. Cal registrar-se en “El meu RECERCAT” com a usuari 
entrant el correu electrònic i escollint una contrasenya. Una alternativa és usar les fonts RSS que hi ha a 
cada col·lecció. 

 

Algunes col·leccions de la UAB 

Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica 
Working Papers, Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 
Working Papers, Institut de Ciències Polítiques i Socials 
Document de Treball, Departament d’Economia Aplicada 
Treballs de Recerca de Postgrau, Departament de Filologia Espanyola 
Projectes i Treballs de final de carrera. Ciències Ambientals, Facultat de Ciències 
Projectes i Treballs de final de carrera. Enginyeria Informàtica. ETS d’Enginyeria 
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