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Universitat Autònoma de Barcelona 
Servei de Biblioteques 
Cristina Azorín 
 

 

 

Només el que està mesurat pot millorar 

(http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques) 

Nombre de registres  100.400 

Nombre de documents 136.572 

Nombre de bytes en fitxers de consulta 500 GB 

Format majoritari, pdf, 119.956 fitxers     -     3.115.622 pàgines 

Imatges, 14.027 jpg 

3.323.445 de descàrregues al 2012 (eliminant robots i altres) 
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Particularitats del Dipòsit Digital de Documents de la UAB 

1. Programari lliure Invenio, desenvolupat pel Cern (http://invenio-software.org/). 
2. Format marc21 per a les metadades descriptives, encara que també existeixen 

metadades administratives. L’entrada de dades es fa a través de formularis 
amigables i es contemplen diferents formats de sortida: marcxml, dc, cvs…  

3. Estructura de fitxers per directoris i carpetes amb un sistema de nomenclatura 
propi. 
 

 
 

4. Els fons documentals inclouen tant els fons patrimonials com els d’investigació i 
docència. 

5. Com a estratègia de preservació vam optar per no actuar com a recol·lectors 
dels dipòsits del CBUC, anteriors al nostre. Dupliquem els fitxers. 

6. Identificador propi del registre, major visibilitat per a les mateixes garanties de 

permanència.  
7. Text complet, valorem per sobre de tot l’accés immediat als documents. No hi 

ha registres bibliogràfics sense documents associats. 
8. Aposta pel disseny senzill i simple. Importància de destacar les llicències i les 

miniatures dels documents.  
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9. No emmagatzemem bases de dades bibliogràfiques. Quan ha estat necessari 
s’ha instal·lat un Invenio apart, com Traces http://traces.uab.cat/ 

10. Priorització a l’interfície de consulta per tipologia documental (tesis, 
articles, fotos...) i no per organigrama i/o temàtica. 

 

Instruments per a la recollida de documents 

1. Reorganització dels recursos humans per establir uns perfils propis relacionats 
amb el DDD i l’accés obert. 

2. Establiment de procediments 
3. Redacció de documentació. Documentació sobre requeriments, especificacions 

a les normatives, lligams amb altres aplicatius, guies d’entrada de dades... 
4. Gestió de les tasques amb un programari específic. Redmine 

http://www.redmine.org/ 
5. Gestió de les llicències i permisos 
6. Política institucionals d’accés obert i extensió de la Llei de la Ciència 

 

Materials que hi podem trobar i estratègia de recollida 

 

- En primer lloc la recollida del material elaborat per les pròpies biblioteques, des 
de guies d’ajuda a materials docents, fins exposicions virtuals en html. 

- Les revistes publicades per la universitat. El Dipòsit com a compromís de 
preservació. 

- Tesis, patents i materials de recerca que gestionem sobretot a través de TDX i 
Recercat . 

- Producció científica. A través del porta a porta i de l’eina de recollida de la 
recerca. El mandat com a estratègia de reforç però no com a instrument 
d’obligació i control.  
 
Fem servir tres vies per a l’entrada documents dels nostres investigadors: 
 

 per autors 
 

 
 

 per revistes 
 

http://traces.uab.cat/
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 per grups de recerca 
   

 
 
 

- Relacions amb altres aplicatius del campus, com les guies docents que es 
capturen de manera automàtica. 

- Materials dels alumnes, actualment centrats sobretot en la captació dels 
treballs de final de grau . 

- Projectes de digitalització de fons patrimonials o personals, el darrer fons 
digitalitzat que incorporarem en breu és el fons de la Societat del Gran Teatre 
del Liceu . 

 

Amb els investigadors hi ha tres estratègies que han funcionat molt bé per a donar a 

conèixer el dipòsit, i dues més pendents d’activar (4 i 5), de les que encara no podem 

garantir l’èxit: 

1. Realitzar cursos dins dels canals habituals de la formació del professorat, a 
través de la Unitat de Formació i Innovació Docent de la UAB. 

2. Obrir un portal de ‘Suport a l’acreditació i avaluació de la recerca’ 
(http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio) i realitzar entrevistes 
personalitzades. 

3. Creació aquest 2013 de la Comissió per al desplegament del pla d'Accés Obert a 
la informació científica de la UAB, on podem trobar càrrecs polítics, docents i 
investigadors, alumnes i personal de gestió. 
 

4. Autoarxiu de documents de la producció científica a través del Currículum vitae 

normalitzat         
 

5. Autoarxiu directe al DDD a partir de formularis. 
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També hem pres una sèrie de decisions sobre la producció científica: 

- Considerem el material UAB en sentit ampli, per exemple, no entrem 
únicament les publicacions fetes durant el temps laboral de la persona a la UAB, 
sinó també les generades fora de la institució si actualment és personal UAB. En 
realitat són pocs casos, però és una decisió a prendre. 

- Tenim documents en obert i en tancat per voluntat dels autors o per tractar-se 
de material amb restriccions. Per exemple, recollim en el DDD revistes de 
subscripció que vam pagar en un moment determinat però que actualment ja 
no rebem. 

- Recollim les dades de recerca si es publiquen juntament a un article o un treball 
de recerca. La gran recollida de dades d’investigació pensem que s’ha d’abordar 
de forma col·laborativa per raons de dimensions, sostenibilitat i d’organització.  

 

Recursos humans 

El personal de gestió inclou la política i la coordinació institucionals per prioritzar 
certes accions i vetllar per evitar la duplicació de procediments. Hi ha també figures 
transversals com una coordinadora dels processos de digitalització, una gestora de 
suport a la docència i la recerca… 
 

Personal informàtic. A més de gestionar i mantenir el programari del dipòsit cal 
personal per a la coordinació amb d’altres aplicacions del campus (base de dades de 
recerca, gestió de les revistes amb OJS, campus virtual…), un administrador de 
sistemes, un responsable de seguretat, control sobre els sistemes de comunicació…  
 

Personal bibliotecari, a propòsit de l’expansió del lliure accés a les biblioteques l’any 
passat es van crear noves places per establir millors relacions amb investigadors i 
docents. Sobretot s’encarrega d’explicar els beneficis de l’accés obert. És un esforç de 
pedagogia per part del personal de la biblioteca. Cal personal qualificat per al bon 
funcionament del dipòsit. A l’actualitat el personal bibliotecari és l’encarregat de 
l’entrada de documents de forma majoritària. 
 
 
Avantatges de tenir un sol dipòsit institucional: 
 

- Una sola eina de cerca pels usuaris. 
- Els canvis de versions només s’han de fer una vegada. 
- És un programari robust, multilíngüe (19 idiomes), amb sortides multiformats, 

molt ràpid en la consulta, fiable, permet tant la importació com l’exportació de 
dades. 

- Permet fer canvis globals sobre tots els registres. 
- Afavoreix la visibilitat externa. 
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Inconvenients : 
 

- L’estructura és única i les adaptacions ‘a mida’ són limitades. 
 

Els usuaris 

1. Els investigadors i docents necessiten enllaços permanents. 
2. Cal un sistema de cerca simple tipus Google. 
3. Accés el màxim d’obert als documents, incentivar les llicències CC per als 

materials de la Universitat. 
4. Porta a porta amb els investigadors i suport personalitzat als equips de recerca. 
5. Estadístiques globals per a la gestió, a nivell de document per a la implicació 

dels autors. 
6. Compromís amb els usuaris a través del mandat. La UAB es compromet a:  

 
- Vetllar pel respecte als drets d’autor, a la propietat intel·lectual i a la confidencialitat.  
- Seguir les normatives i els criteris internacionals per a dipòsits digitals.  
- Preservar i mantenir l'accés perpetu dels documents dipositats.  
- Coordinar-se amb la resta del sistema universitari perquè es pugui recollir tota la producció 

científica i acadèmica de les universitats de l’àmbit català, espanyol, europeu i internacional.  
- Incrementar la visibilitat i la interoperabilitat dels documents mitjançant la incorporació del dipòsit 

digital a cercadors acadèmics, portals, directoris o recol·lectors.  
- Eximir el personal docent i investigador del lliurament de la documentació inclosa en el dipòsit 

digital de la Universitat en les convocatòries d’ajuts i en els concursos interns que realitzi.  
- Garantir la relació entre el gestor de la recerca de la Universitat i el dipòsit digital per facilitar la 

introducció de les referències dels documents i el corresponent emmagatzematge del text 
complet.  

- Vetllar per la integritat de les dades introduïdes.  
- Coordinar-se amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) perquè 

pugui accedir a la documentació dipositada en el DDD, a fi d’eximir el personal docent i 
investigador de lliurar la documentació esmentada en les sol·licituds d’ajuts, avaluacions i 
acreditacions.  

 

Dipositar no ha de ser convenient, ha de ser necessari. Fins llavors només podem tenir 
paciència i seguir treballant.  
 

Controls de qualitat 

1. Retroalimentació, què pensa la gent que hi treballa, què pensen els usuaris, què 
pensen els altres professionals. 

2. Claredat en la responsabilitat i transparència en la gestió. 
3. A nivell de gestió llibertat de decisió, a nivell de procediments pocs dubtes . 
4. Possibilitat d'extreure estadístiques fiables per a la presa de decisions. 
5. Processos ben documentats i amb terminis establerts. 
6. Tots els dubtes s'han d’analitzar des d’almenys, un parell de punts de vista 

diferents. 
7. Fer una formació amplia al personal: drets d’autor, metadades, gestió de 

fitxers... 
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8. Control de qualitat sobre les dades, es repassen periòdicament entrades 
d’autor, llengües, tipologies documentals... 

 
La preservació ha de permetre garantir l’accés futur a tot tipus de documents. 
 
Hem treballat la Guía per a l’avaluació de repositoris institucionals de recerca. FECYT, 
RECOLECTA, CRUE  i Rebiun, 2011, per a fer-nos una autoavaluació i detectar les bones 
pràctiques en repositoris. 
 http://www.recolecta.net/buscador/documentos/GuiaEvaluacionRecolectav1.0-1.pdf 
 
A finals de 2012 i part d’aquest any 2013 hem realitzat, amb l’ajuda d’en Miquel 
Tèrmens, l’avaluació del DDD segons l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Ha estat 
una bona eina de planificació i un bon testeig per als nostres recursos informàtics.  
  
Hem iniciat una avaluació en l’ISO 16363 (Space Data and Information Transfer 
Systems--Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories), recentment 
aprovada per auditar i certificar la ‘fiabilitat’ dels repositoris, està basada en el TRAC 
(Trustworthy Repositories Audit & Certification  -  trusvory repositoris audit an 
certifiqueixon) publicada conjuntament el 2007 pel Centre for Research Libraries, OCLC 
i la National Archives and Records Administration dels Estats Units. Es proposa definir 
els criteris per a la certificació dels repositoris, centrant-se en la preservació a llarg 
termini dels documents digitals.  
 
El Ranking web de repositoris, establert pel CSIC des del 2008 és una llista de dipòsits 
oberts, ordenats a partir d’uns criteris que combinen les dades de presència del lloc 
web amb l’impacte. S’elabora dos cops l’any i a la darrera edició hi figuren més de 
1.600 repositoris.  
 


