
 

 

 

PUBLICACIÓ EN OBERT DELS VÍDEOS DEL PDI DE LA UAB 
Bellaterra, febrer de 2021 

 

Exposició de motius 

 
Durant 2020 el personal de suport a la docència i la recerca de les biblioteques de la UAB 

detecta un increment en les peticions per part del PDI per tal de poder publicar i 

preservar els vídeos que creen i fer-los accessibles en accés obert. 

Aquests vídeos poden ser publicacions com a resultat dels ajuts concedits per 

organismes finançadors de la recerca europeus o estatals a un grup/centre de recerca, 

creacions per difondre la recerca que ha fet una unitat de recerca retornant a la societat 

una part del que han rebut, materials docents o actes vinculats a Departaments o 

Facultats. La pandèmia provocada per la covid-19 creiem que ha contribuït a veure el 

format audiovisual com a més necessari en els àmbits de recerca, també. 

D’acord amb la Política d’accés obert de la UABi, el reglament del Dipòsit Digital de 

Documents de la UAB (DDD)ii detalla que una de les seves funcions és recollir, preservar 

i fer accessible la producció científica del PDI en accés obert. Tot i ser un repositori que 

accepta una gran varietat de tipologia de documents i formats no és el repositori adient 

per a publicar-hi els fitxers dels vídeos directament ja que presenta limitacions 

importants, com el fet de no poder veure els vídeos en streaming.  

La UAB disposa de diferents canals diferents per a emmagatzemar vídeos, destacant One 

drive, entorn Youtube per a la difusió (https://www.youtube.com/uabbarcelona) i  el 

Servidor de vídeos de la UAB per emmagatzematge. Atenent a les necessitats del PDI el 

Servidor de vídeos de la UAB (Pumukit) és l’opció més idònia ja que és un servidor amb 

les garanties de seguretat de la UAB i no vinculat a cap iniciativa comercial.  

 

Youtube 
 

És el canal oficial per a la retransmissió d’actes que tenen lloc a la UAB. 

Àrea de Comunicació i Promoció 

Direcció TIC 

Servei de Biblioteques 

 



La gestió del canal de Youtube de la UAB està a càrrec de la Unitat d’Audiovisuals i 

Multimèdia de l’Àrea de Comunicació i Promoció. Es pot contactar amb la unitat a través 

del següent correu-e: u.audiovisuals@uab.cat  
  

Pumukit, servidor de vídeos UAB 
 

La responsabilitat de les directives sobre el servidor i la gestió de la capacitat van a càrrec 

de l’Àrea de Comunicació i Promoció mentre que la continuïtat del servei pivota sobre 

el Servei d’Informàtica, considerant els aspectes funcionals que puguin derivar de les 

necessitats exposades per la Unitat d’Audiovisuals. 

 

Característiques 
 

Mida aproximada dels fitxers a incloure Fins a 1 GB per un vídeo. Per a fitxers més grans 
contacteu amb la Unitat d’Audiovisuals i 
Multimèdia de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
Correu-e: u.audiovisuals@uab.cat 

Cost Actualment, gratuït per la comunitat UAB 

Identificador permanent  Es vetlla per mantenir els identificadors sempre 
que sigui possible i no condicioni altres evolucions 
funcionals que puguin ser rellevants. Pot estar 
condicionada per la hipotètica migració de 
continguts i/o formats. En tal cas, es 
proporcionaria una llista que relacionés la URL 
antiga amb la nova. 

Preservació Fer canvis de format quan sigui imprescindible, 
intentar mantenir les URI sempre que sigui 
possible, l’accés al contingut i fer còpies de 
seguretat regulars. 

Publicadors Personal del Servei de Biblioteques prèvia 
autorització de l’Àrea de Comunicació i Promoció.  

Canal DDD a Pumukit Pumukit disposa d’un canal anomenat DDD on 
emmagatzemarem tots els vídeos procedents de 
les peticions rebudes a les biblioteques. D’entrada 
disposa de 25GB 

Contacte per la realització de vídeos a la 
UAB i per temes tècnics  
 

Unitat d’audiovisuals i multimèdia de l’Àrea de 
Promoció i Comunicació. Correu-e: 
u.audiovisuals@uab.cat 

Contacte per temes d’infraestructures, 
preservació i seguretat 

Direcció de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC). Correu-e: 
apsi.planificacio@uab.cat 

Contacte per publicar vídeos de recerca Servei de Biblioteques UAB: 
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php 

 

Amb aquesta definició es podrà donar resposta a les necessitats d’una part del personal 

investigador en la publicació i preservació dels vídeos que creïn. 

 

 



Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) 
 

La visualització i l’accés als vídeos es donarà a través del DDD dins la col·lecció 

https://ddd.uab.cat/collection/videos . El personal de Biblioteques serà l’encarregat de 

la seva descripció i informarà de les condicions de reutilització mitjançant la llicència que 

correspongui. 

Tots el registres del DDD donen estadístiques individualitzades del nombre de consultes 

al registre i del nombre de descàrregues als fitxers. En aquest cas no es poden donar les 

xifres de descàrregues perquè els fitxers no estan allotjats al DDD sinó al servidor 

Pumukit.  

 

i Política Institucional d’accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona 
https://ddd.uab.cat/record/89641  
ii Reglament del Dipòsit Digital de Documents de la UAB https://ddd.uab.cat/record/149325  
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