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Continguts

• Accés Obert

• Dipòsit Digital de Documents de la UAB 
(DDD)
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Què és l’Accés Obert?

Font: http://www.sparc.arl.org/resources/open-access/why-oa

Imatge: Open Access PLOS / Wikimedia
Commons / CC BY-SA 3.0
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Per a què?

 Els autors haurien de retenir els
drets d’explotació

 Augment de preu de les 
subcripcions a revistes científiques

 Les institucions públiques han de 
pagar per accedir a la seva recerca

El coneixement generat a partir de fons públics hauria de ser gratuït

Imatge: diylibrarian / Foter / CC BY-NC-SA 2.0
Imatge dessaturada de l’original
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Dues vies inicials…

DAURADA VERDA

Imatge:: Julie70 / Foter / CC BY-NC-SA 2.0 Imatge: RosieFbxAK / Foter / CC BY-NC 2.0



…I la tercera via

HÍBRIDA

Imatge: madlyinlovewithlife / Foter / CC BY-NC-ND 2.0
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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. 

ND – Sense Obra Derivada. Si remescleu, transformeu o creeu a partir 
del material, no podeu difondre el material modificat. 

Imatges:: Creative Commons / CC BY

Llicències CC – Drets cedits
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Imatge: Open Access PLOS / Wikimedia
Commons / CC BY-SA 3.0

Free access Open access

≠



Polítiques

Ley de la Ciencia, 14/2011, art. 37
Des de 2011
Recerca amb fons públics
12 mesos d’embargament per via     

verda

 Des de 2013
6-12 mesos d’embargament

per via verda
 Per mandat

Imatge: biblioteekje / Foter / CC BY-NC-SA 2.0

 Retos
 Excelencia
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On?

“A trusted digital repository is one whose mission is to provide
reliable, long-term access to managed digital resources to its

designated community, now and in the future.”

En un Repositori Digital

Font: http://www.oclc.org/content/dam/research/activities/trustedrep/repositories.pdf?urlm=161690
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Principals repositoris internacionals

 Des de 2000
Mandat legislatiu

 Des de 1991
 Àrees: física, matemàtiques, informàtica, estadística...
 Tot tipus de documents
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Repositori institucional de la UAB

130.984 documents al DDD (Octubre 2015) 
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Objectiu

Reunir i difondre la producció científica de l’IGTP de manera sistemàtica

Imatge: eclectic echoes / Foter / CC BY-NC 2.0
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Què és el DDD?
“El DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, 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. Mostra una col·lecció organitzada, d’accés obert i 

interoperable. Aplega una gran diversitat pel que fa a suports, temàtica i tipologia de 
documents.

El DDD inclou sempre les metadades de descripció del recurs i l'accés al text complet. Una 
mateixa descripció pot fer referència a un o més fitxers. Volem així, explotar els avantatges 

de l'emmagatzemament, recuperació i comunicació digital.”
Font: http://serveis.uab.cat/ddd/



Augmenta la visibilitat, l’accés i l’impacte de la 
producció científica

És una eina per a la difusió de la recerca en 
Accés Obert

Preserva la producció científica i n’assegura 
l’accés a llarg termini
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El DDD…



http://ddd.uab.cat
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Espai per a l’IGTP
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Estadístiques de consulta
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Com es diposita al DDD?

Servei de Biblioteques de la UAB 

Formulari DDD

Revisió de la Biblioteca

Publicació al DDD
(amb embargament si s’escau)

Notificació a l’autor



20

Dipositar al DDD

http://ddd.uab.cat

Mail institucional

1

2
3
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Dipositar al DDD
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Bones pràctiques recomanades



 A la web de la publicació, a l’apartat d’autors

 Al Copyright transfer agreement

Conèixer la política de l’editor

L’equip del DDD comprova aquestes llicències abans de 
publicar l’article al dipòsit
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 En bases de dades específiques



Anar amb compte amb els post-prints
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Quin és el post-print correcte?



Indicar la font original del post-print
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Quan arxiveu al DDD un pre-print o un post-print, 
indiqueu a la part superior del document on s’ha

publicat l’article original:
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Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemples d’articles al DDD
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Beneficis del DDD
 Reuneix la producció científica de la institució

 Difusió nacional i international

 Control dels drets d’autor

 En consonància amb la llei i les agències
finançadores de la recerca

 Estadístiques de les consultes rebudes

 Accés a llarg termini
http://ddd.uab.cat/record/89641



Gràcies!

Marta.Jordan@uab.cat


