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Drets d’autor 

Font imatge: http://www.publicidadgreen.com/creative-commons/  

http://www.publicidadgreen.com/creative-commons/
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• Cal que gestioneu correctament els drets d'autor de les vostres 

obres. El control dels mateixos facilitarà la seva publicació en 
obert i la difusió per diferents mitjans, incrementant així la 
visibilitat i impacte dels resultats de la vostra investigació 

• Des del mateix moment de la creació d'un article científic, la llei 
us reconeix uns drets com a autors i sou els propietari 
d'aquests drets. Com a tal, tens el control dels usos que es 
puguin fer de la vostra obra 
 

Més informació: Propietat intel.lectual i drets d’autor 
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-
1341815622655.html  

Drets d’autor (concepte) 

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html


Drets d’autor (tipologia) 



Difusió d’obra pròpia 

 
La difusió depèn  

del contracte d’explotació 
amb l’editor 

 

Obra publicada  
 

Sí es pot difondre, 
però depèn directament 

dels autors 
 

Obra no publicada  

Drets d’autor (gestió) 



• Cal conèixer els contractes i els acords de cessió de 
drets que estableixen les editorials. 
 

• No són estandarditzats i no és fàcil trobar-los en les 
pàgines web d'editors o de revistes. El més normal és 
trobar-los al costat de les directrius per a l'autor, a 
les pàgines dels editors sota els epígrafs author’s 
side, author’s rights, publica en... 
 

 

Obra publicada 
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• Els editors de revistes científiques et demanaran com a 
requisit per penjar l'article que els cedeixis, mitjançant 
un contracte per escrit, els drets d'explotació. Aquesta 
cessió pot ser en exclusiva. 
 

• Si cedeixes els drets en exclusiva, has de demanar 
permís a l'editor per realitzar qualsevol acció sobre 
l’article. 

Relació autor-editor 
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• Si com a autor no estàs d'acord amb les condicions establertes en 

l'acord que l'editor et demana que signis, pots negociar amb ell, 
utilitzant un addendum en què es descriguin els drets que vulguis 
retenir, demanar al teu editor que accepti una modificació en 
l’acord referent a la política d’autoarxiu 

 
Exemples:  
• Scholar Copyright Addendum Engine: scholars.sciencecommons.org 
• Science Commons (CC) 
• Model amendment to publishing agreement (Open access in FP7) 

 

 

Addendum 

http://scholars.sciencecommons.org/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1


 
Per incentivar les polítiques d'accés obert, les llicències Creative 
Commons permeten fer la cessió d'alguns o de tots els drets a 
l'avançada, de manera que si algú vol utilitzar o reproduir un text 
vostre ho pugui fer sense haver-vos de demanar permís, sempre 
citant la font de referència i a vosaltres com a autors. 

 
Les llicències CC permeten establir les condicions d'ús i 
distribució de les vostres obres. Amb la combinació de 4 
condicions es generen 6 llicències diferents que podeu assignar. 
 
Tota la informació a: creativecommons.org  I Llicències Creative 
Commons recomanades a la UAB 
 

Llicències Creative Commons 

Obra no publicada 

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205


DRETS CEDITS 

BY - Reconeixement Heu de reconèixer l'autoria de manera 
apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet 
algun canvi 
NC – No comercial No podeu fer un ús comercial de les obres 
derivades 
SA – Compartir igual Si remescleu, transformeu o creeu a partir del 
material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa 
llicència que l'obra original. [Recursos Docents] 
ND – Sense Obra Derivada Si remescleu, transformeu o creeu a 
partir del material, no podeu difondre el material modificat. [Articles, 
ponències] 
 

Cessió de drets (cc) 



És la facultat que es dóna a qualsevol usuari per 
incorporar part d’una obra protegida en una de pròpia, 
de forma limitada, sense haver de demanar autorització 
a l’autor 

Què és el 
dret de 
cita? 

Quan 
puc fer 
ús del 
dret de 
cita? 

Quan es compleixin aquestes condicions 
simultàniament: 

• Amb finalitat docent o investigadora 
• Amb finalitat d’il·lustrar explicacions (anàlisi, 

comentari o judici crític) 
• De forma proporcionada  
• Sobre imatges i textos ja divulgats 
• Citant font i autor del document original 
• Màxim 10% obra original 

Dret de cita 



Què és el 
plagi? 

Com evitar 
el plagi? 

Citant qualsevol 
dada, imatge o text 

Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per 
nostres idees o fragments de text que s'han 
copiat d'altres treballs.  

• Per llei hem de 
respectar la paternitat 

• Per justificar la teva 
pròpia recerca 

Parafrasejant: Explicar amb 
les teves pròpies paraules el 
què ha dit una altra persona 

Més informació: Citacions i bibliografia 
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-
1326267851837.html  

El plagi 

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html


Imatges (cerca lliure drets) 

https://search.creativecommons.org/  

https://search.creativecommons.org/
https://search.creativecommons.org/


Imatges i drets 
Criteris per utilitzar imatges en obra pròpia 
 
a) Dret de cita (Incorporar part d'una  
obra protegida en una pròpia de forma  
limitada sense demanar permis) 

 
-> Finalitat docent i investigadora 
-> Proporcionalitat 
-> No perjudicar a tercers 
-> No obtenir beneficis econòmics 
-> Cita correcta de la font 
 
Responsabilitat individual de cada persona 
que en fa us. No hi ha cobertura institucional 
 
b) Contactar amb el titular dels drets 
d'explotació 
c) Crear la imatge o fotografia nosaltres  
mateixos 

Mes info: Recursos audiovisuals i drets d’autor: http://ddd.uab.cat/record/108435 
Imatge: http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico   

http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico
http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico
http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico
http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico
http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico
http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico


• Què és? 
• Beneficis 
• Marc legal 
• Com  publicar en accés obert 

– Via groga 
– Via verda 

• Diagrama publicació AO 
• Drets autor articles de revista (Dulcinea & Sherpa 

Romeo) 
• Versions articles (preprint & postprint) 
• Obra no publicada 
• Llicències Creative Commons 
 

 

Accés obert (AO) 



 Disponibilitat gratuïta a la xarxa, que permet 
a qualsevol usuari la lectura, la descàrrega, 
la còpia, la distribució, la impressió, la cerca 
o l'ús per a qualsevol propòsit legal, sense 
cap mena de barrera econòmica, legal o 
tècnica. 

AO- Què és? 



• Augmenta la visibilitat i per tant, la difusió i 
l’impacte de la producció científica. Augment de 
les citacions. 

• Incrementa les possibilitats d’accedir a articles 
d’investigació sense augmentar la inversió 

• Permet que els autors decideixin quins drets 
conserven i quins cedeixen i en quines 
condicions 

• Retorna a la societat la inversió que ha suposat  
la investigació 

• Preserva els resultats a llarg termini 
 

AO - Beneficis 



AO - MARC LEGAL 
 

Plan Estatal de 
 Investigación Científica y 

Técnica de Innovación 
 2013-2016 

2011 2012 2013 

Ley de la Ciencia,  
la Tecnología y la 

Innovación   
Ley 14/2011, de 1 de junio 

Política institucional  
d'accés obert de la UAB 

Acord del Consell de Govern 
de 25 d’abril de 2012 

Horizon 2020 
The EU Framework Programme 

 for Research and Innovation 
2014-2020 

Real Decreto por el 
 que se regulan las 

enseñanzas oficiales de 
doctorado 

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero 



AO - MARC LEGAL 
 
 

A QUI afecta? als investigadors amb l’activitat investigadora 
finançada amb Pressupostos Generals de l’Estat  

QUINS documents ? La versió digital final (post-print o 

esborrany revisat d’autor) de les contribucions a publicacions periòdiques 
(articles, actes de congressos …)  
 
ON? En repositoris d’accés obert temàtics o en l’institucional (en el cas de la 

UAB, el DDD) 
 

QUAN?  Com a màxim 12 mesos després de la seva publicació 
 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.  

Artículo 37   



AO - MARC LEGAL 
 

Article 14. Avaluació i defensa de la tesi doctoral 
 
“5.Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ha 
d’ocupar del seu arxivament en format electrònic obert en un 
repositori institucional …” 
 
Informació: Dipòsit de la tesi (UAB) 
Exemple: Tesi embargada 
 
 

Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

Tanmateix s'ha habilitat un sistema per protegir la publicació posterior de la tesi en revistes 
d'àmbit científic o editorials, i en el moment del dipòsit es pot demanar l'embargament temporal 
de la tesi per un període de 6, 12, 18 o 24 mesos. 

A la UAB la publicació de la tesi al TDX és obligatòria per a totes les tesis dipositades a partir del 13.02.2012 

http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/diposit-de-la-tesi-1345665644013.html
http://www.tdx.cat/handle/10803/113484
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541-C.pdf


Marc legal AO – MARC LEGAL 
 Plan Estatal de Investigación  Científica y Técnica de Innovación 

 2013-2016 
 

Les convocatòries de concessió d’ajuts 
destaquen que cal publicar en obert d’acord 
amb l’article 37 de la Ley de la Ciencia: 

 Retos (art. 6, ap. 2 i art. 20, ap. 7g) 
 Excelencia (art. 6, ap. 3) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf


AO – MARC LEGAL 
 El Mandat preveu posar en accés obert: 

 
Quins documents? 
PDI: Les seves publicacions acadèmiques i científiques 
Estudiants: Tesi doctoral, TFM i TFG 
 
On? 
Al DDD (http://ddd.uab.cat) 
 
Quan? 
Màxim 6 mesos 
 
Sempre respectant les condicions establertes per les editorials en 
relació amb l'arxiu de documents en dipòsits digitals d'accés obert. 

 

Política institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona 
2012 

  

http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Pol%C3%ADtica institucional d'acc%C3%A9s obert de la Universitat Aut%C3%B2noma de Barcelona&sc=1&ln=ca


AO – MARC LEGAL 
 

 Programa de finançament de la Unió 
Europea de projectes  d’investigació i 
innovació en diverses àrees temàtiques 
(2014-2020) 

 
 Obligació de facilitar els resultats de la 
recerca en AO. Incomplir-ho pot implicar 
perdre part del finançament. 

 
 En repositori AO en un termini màxim de 6 
mesos des de la seva publicació (12 mesos 
en el cas de ciències socials i humanitats). 
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Dues estratègies inicials… 

DAURADA VERDA 

Photo credit: Julie70 / Foter / CC BY-NC-SA 2.0 Photo credit: RosieFbxAK / Foter / CC BY-NC 2.0  

https://www.flickr.com/photos/joyoflife/58473177/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/rrosie/525507894/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


DAURADA 

                   

Algunes publicacions difonen obertament tots els seus 
continguts:  
 
DOAJ (Directory of Open Access Journals)  
 
REDI Revistes allotjades al servei de Revistes Digitals 
de la UAB 

https://www.flickr.com/photos/joyoflife/58473177/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/rrosie/525507894/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://revistes.uab.cat/
http://revistes.uab.cat/
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VERDA 

Photo credit: Julie70 / Foter / CC BY-NC-SA 2.0 Photo credit: RosieFbxAK / Foter / CC BY-NC 2.0  

 
Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), repositori 
institucional que recopila, gestiona, preserva i difon la producció 
científica, docent i institucional de la universitat 

 
Recercat, repositori de la Recerca de Catalunya, on es pot 
consultar la literatura de recerca de les universitats i centres 
d'investigació de Catalunya. 

 
TDX, repositori de tesis de diverses universitats espanyoles.  

 
Altres: hi ha molts repositoris institucionals i/o temàtics. A 
OpenDoar  teniu un directori de dipòsits d'accés obert. 

 

https://www.flickr.com/photos/joyoflife/58473177/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/rrosie/525507894/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://www.recercat.net/
http://www.recercat.cat/
http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
http://www.opendoar.org/


…i la tercera via 

HÍBRIDA 

Photo credit: madlyinlovewithlife / Foter / CC BY-NC-ND 2.0  

 
Revistes híbrides: conviuen articles AO + de 
pagament per subscripció. Les grans editorials 
comercials ofereixen aquest model en algunes 
de les seves revistes (open choice). Es paga 
per posar en AO.  

https://www.flickr.com/photos/madlyinlovewithlife/7730494758/
http://foter.com/


Diagrama publicació AO 

Font http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/FOSTER/OA-diagram.png 

http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/FOSTER/OA-diagram.png
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/FOSTER/OA-diagram.png
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/FOSTER/OA-diagram.png


Permet l’autoarxiu* 

Drets d’autor dels articles de revista: 
 Polítiques editorials    

NO permet l’autoarxiu o NO es menciona 

Sol·licitar permís a l’editorial  

*Autoarxiu: arxiu en un dipòsit institucional, com el DDD 

Condicions: versions, 
embargaments, etc. 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple


http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php  

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php


http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php  

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Versions dels articles 

 submittedVersion (pre-print): és la primera versió d’un article, 
abans de la seva acceptació per a la publicació i abans de la revisió 
per experts (peer-review). 

 

 acceptedVersion (post-print): és la versió definitiva, després 
de la revisió per experts. Ja ha estat acceptada per a la publicació en 
una revista (aquesta és la versió de l’autor, amb el seu estil, 
comentaris i notes a peu de pàgina). 

 
 

 publishedVersion (versió publicada): és la versió de l’editor, 
amb la maquetació, el format, els logos, etc. de la revista. 



Versions dels articles 



Drets d’autor de la resta de documents: 
ponències, capítols de llibre, estudis de 
recerca... 
NO teniu els DRETS D’AUTOR TENIU els DRETS D’AUTOR 

Sol·liciteu permís a qui tingui els drets 
per autoarxiu al repositori institucional 

NO concedit 

Incorporació al DDD   

Concedit 

MAI ingressarà 
al DDD 

Determinar llicència 
Creative Commons 



 
• Concepte i col·leccions 
• Posicionament a Webometrics 
• Beneficis 
• Com publicar al DDD 
• DDD vs Ein@ 
• Autoarxiu i formularis 
• Revisió Biblioteca 
• Vista publica a Ein@ 
• Grups de Recerca i DDD 

 
 

 
 

Dipòsit Digital de Documents 



Concepte i col·leccions DDD: Concepte i col·leccions 
El DDD és el repositori institucional de la UAB.  
Recopila, gestiona, difon i preserva la seva producció 
científica digital a través d’una col·lecció organitzada, d’accés 
obert i interoperable.  
 
143.000 documents de recerca, institucionals o patrimonials 
(juny  2016).  
Les col·leccions més destacades de recerca són: 
 
 Documents de recerca 
 Articles 
 Contribucions a Jornades i Congressos 
 Grups de recerca 
 
http://ddd.uab.cat/  

http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/


Font: http://repositories.webometrics.info del CSIC. Gener 2016 

 
Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD): 

2n d’Espanya, 6è d’Europa i 18è millor del món 
 

http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/


Beneficis del DDD 

 
• Entorn informàtic estable i URL fixa 
• Plataforma per allotjar documents 

inèdits 
• Descripció normalitzada i 

intercanviable 
• Cerca a text complet 
• Agrupament de la producció 

científica de tot un col·lectiu 
• Dades estadístiques consultes i 

descàrregues 
• Eines 2.0 

 

Beneficis del DDD 







 
 

AUTOARXIU 

Com publicar al DDD 

Photo from Flickr CC by Maria Elena 

https://www.flickr.com/photos/melenita/9689712379


Ein@- (CVN) 

Només articles 





Ponències, capítols de llibre, estudis 
de recerca, documents no publicats... 
  

Amb els formularis del DDD 

ALTRES DOCUMENTS 



http://serveis.uab.cat/ddd/content/com-lliurar 

http://serveis.uab.cat/ddd/content/com-lliurar
http://serveis.uab.cat/ddd/content/com-lliurar
http://serveis.uab.cat/ddd/content/com-lliurar


Indicar a l’apartat “Comentaris” del 
formulari del DDD la versió del document 
que adjunteu i altra informació d’interès 

Escollir una llicència cc si conserveu  
els drets d’explotació 

Afegir el resum, si el teniu 



 
 

2. Des dels formularis del DDD 
(altres documents)  

Revisió biblioteca 

Publicació al DDD o no 

Notificació resultat al PDI 

Com publicar al DDD: Autoarxiu 

Entrada de pdf al DDD 

1. Des d’Ein@ 
(articles) 

Referenciar les vostres publicacions a Ein@  



Revisió biblioteca 
• Verificació dels drets d’explotació 
• Sol·licitud del permís de l’editorial per a 

publicar al DDD 
• Condicions 

– on (repositori institucional …) 
– quan (immediatament, embargament …) 
– mencions obligades (URL revista …) 
– versió del document (preprint, postprint) 

• Validació del registre al DDD 
• Notificació del resultat al PDI 

 
 

 



Producció científica: vista pública Ein@ 



Contacteu 
directament 

amb la 
Biblioteca 







• Signatura científica 
• Sistemes d’identificació d’autors 
• ORCID, què és? 
• Per què demanar-lo ? 
• Exemples 
• Incorporació ORCID a Ein@ 
• Portal de Recerca de Catalunya 
 

 

ORCID 



La signatura científica 
• L’ús d'una signatura unívoca evita l’ambigüitat dels noms 

personals derivada de les convencions culturals 
• La signatura unívoca en totes les publicacions garanteix la 

recuperació completa de la producció científica atribuïble a 
un mateix autor 

• L’atribució de la producció científica depèn de la correcta 
associació treball acadèmic-autor-filiació-institucional  

• La designació correcta de la filiació afavoreix la visibilitat 
dels centres i les institucions i assegura la fiabilitat dels 
indicadors de producció científica  
 

Recomanacions UAB noms i filiació autors: 
http://www.recerca.uab.es/journalmetrics/recomanacions.php 

http://www.recerca.uab.es/journalmetrics/recomanacions.php


Sistemes d’identificació autors 

 
Més informació a: 
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php  
 

[Altmètriques] + Difusió + Visibilitat + Impacte de la recerca + Prestigi + Influència (marca i reputació digital) Im
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https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php
http://creatinemarketingshady.blogspot.com/2013/05/internship-tips_18.html
http://creatinemarketingshady.blogspot.com/2013/05/internship-tips_18.html
http://creatinemarketingshady.blogspot.com/2013/05/internship-tips_18.html
http://creatinemarketingshady.blogspot.com/2013/05/internship-tips_18.html
http://creatinemarketingshady.blogspot.com/2013/05/internship-tips_18.html


Informació sobre ORCID: http://orcid.org/  

Què: Organització sense ànim de lucre que ha 
desenvolupat un sistema d’identificació unívoc per als autors 
acadèmics 
 
Com: Codi de 16 dígits que permet identificar 
inequívocament i al llarg del temps la producció científica 
d’un autor. 
 
Pretén acabar amb el problema de les ambigüitats, i 
duplicitats en assignar les autories de les diferents 
produccions científiques -noms semblants, o de canvis a 
l’hora de signar al llarg del temps per un mateix autor. 
 
 

ORCID, què ès ? 

ORCID - UAB    http://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/eines-i-suport-a-la-recerca/codi-orcid-1345671448513.html  

http://orcid.org/
http://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/eines-i-suport-a-la-recerca/codi-orcid-1345671448513.html


 
 Per tenir un identificador inequívoc de la producció 

científica realitzada. 
 

 Peça clau per enllaçar les activitats de recerca d’un mateix 
autor introduïdes en EINA amb el Portal de Recerca de 
Catalunya. 
 

 Per la seva sincronització amb diverses bases de 
dades bibliogràfiques com CrossRef, Europe PubMed 
Central, Web of Knowledge o SCOPUS. 

 

ORCID, per què demanar-lo ? 

Més informació: http://ddd.uab.cat/record/116812 

http://search.labs.crossref.org/
http://europepmc.org/orcid/import
http://europepmc.org/orcid/import
http://wokinfo.com/researcherid/integration/
http://orcid.scopusfeedback.com/
http://ddd.uab.cat/record/116812


ORCID 



http://orcid.org/0000-0003-3049-7495


Incorporació ORCID a Ein@ 



Cap a on anem? 
 Portal de Recerca de Catalunya (PRC) 



Portal de Recerca de Catalunya (PRC) 
Encàrrec de la Direcció General de Recerca al CSUC 
 
Finalitat: Visualitzar i difondre des d’un lloc únic l’activitat investigadora que es duu 
a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, organitzacions, grups i 
projectes de recerca  per a la comunitat científica internacional, empreses, 
organitzacions finançadores i públic en general i fomentar l’accés obert a la 
producció científica. 
 
Implementació: Per fases  

Imprescindible ORCID 



Sistemes institucionals d’informació sobre la recerca  
 

 
 
 

A la UAB:  Ein@ 
 (Desenvolupat per l’Àrea de Recerca. Unitat de Gestió de dades) 

PRC. D’on extreuran les dades? 
Portal de Recerca de Catalunya 

Imatge: http://www.freepik.com 

http://www.uab.cat/web/investigar/dades-de-la-recerca-1272436255390.html
http://www.uab.cat/web/investigar/dades-de-la-recerca-1272436255390.html
http://www.uab.cat/web/investigar/dades-de-la-recerca-1272436255390.html
http://www.uab.cat/web/investigar/dades-de-la-recerca-1272436255390.html
http://www.uab.cat/web/investigar/dades-de-la-recerca-1272436255390.html
http://www.uab.cat/web/investigar/dades-de-la-recerca-1272436255390.html
http://www.uab.cat/web/investigar/dades-de-la-recerca-1272436255390.html


- Tenir en compte la cessió dels drets d’explotació a tercers alhora de signar 
amb editors.  
 
- Fer un us proporcional del “dret de cita”, utilitzar cercadors amb resultats lliures 
de drets i citar sempre les fonts 
 
- Conservar el nom o acrònim de l’organisme financiador i número de projecte 
 
- Guardar versions preprint i postprint dels articles publicats 
 
- Utilitzar el repositori institucional de la UAB (DDD) com eina de difusió en 
obert de la vostra producció científica i docent 
 
- Mantenir una identificació correcta del nom i filiació com autors 
 
- Crear una bona “marca digital” normalitzant la vostra signatura digital a diferents 
plataformes. Principalment ORCID. Vincular els identificadors entre diferents 
plataformes (Scopus, RID, Mendeley ….) I afegir identificador a Ein@ (UAB) 

Recomanacions… 



Grups i centres de recerca : augmenta l'impacte de la teva recerca (DDD): 
http://ddd.uab.cat/record/143843  

http://ddd.uab.cat/record/143843
http://ddd.uab.cat/record/143843


UAB Open Access: http://www.uab.cat/open-access/  

http://www.uab.cat/open-access/
http://www.uab.cat/open-access/
http://www.uab.cat/open-access/
http://www.uab.cat/open-access/


Plataforma Propietat intel·lectual i Accés Obert UAB http://blogs.uab.cat/dretsautor/  

http://blogs.uab.cat/dretsautor/
http://blogs.uab.cat/dretsautor/
http://blogs.uab.cat/dretsautor/


Moltes gràcies! 

En línia: http://ddd.uab.cat/record/158630  

bib.veterinaria.produccio.cientifica@uab.cat 
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http://ddd.uab.cat/record/158630
http://ddd.uab.cat/record/158630
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
mailto:bib.veterinaria.produccio.cientifica@uab.cat
https://unsplash.com/photos/MS7KD9Ti7FQ
https://unsplash.com/photos/MS7KD9Ti7FQ
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca
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