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L’accés obert i 
els grups de recerca 



• Camins i obstacles 

• Marc legal 

• Què, on i com?  

• Cap a on anem 
 



Accés a la informació 

científica sense barreres 



• Publicació en una revista d’accés obert 

 

  

• Dipòsit de documents: repositori 

 

 

• Sistema híbrid  

Camins de l’accés obert 

http://ddd.uab.cat/record/63415
http://ddd.uab.cat/record/63415
http://ddd.uab.cat/record/63415
http://ddd.uab.cat/record/63415
http://ddd.uab.cat/record/88754
http://www.springer.com/open+access/open+choice?SGWID=0-40359-0-0-0


• Drets d’autor 

• Pensar que les revistes d’accés obert no 

tenen factor d’impacte 

• Pensar també que no tenen procés de 

revisió (‘peer review’) 

• Desconeixement de l’existència del dipòsit 

i del procediment 

• Perdre temps 

Els frens 



• Augment de la visibilitat 

• Entorn informàtic estable 

• Plataforma per allotjar documents inèdits 

• URL fixa 

• Descripció normalitzada i intercanviable 

• Cerca a text complet 

• Agrupament de la producció científica 

pròpia en text complet 

• Estadístiques personalitzades 

 

Els avantatges 



Article de revista més consultat 

l’any 2011 

 

Estadístiques per registre 



 
• Fer pública una versión digital de la versión final dels papers 

 

 

• Impulsar el desenvolupament dels dipòsits d’accés obert 

 

 

• Temps d’espera màxim (embargament):   12 mesos 

 

Marc legal: Ley de la Ciencia de 2011  



• Publicació: una versió en accés obert 

 

• Procés d’avaluació curricular 

 

• Interconnexió dels dipòsits 

 

• Compatible amb drets d’explotació 
cedits a tercers 

En què ens afecta la llei 



• Fer compatible amb l’accés obert 

 

• No sempre cal cedir els drets d’explotació a 

tercers en exclusiva 

 

• Afegir addendes als contractes 

 

Contractes de publicació 



 

• 2008: Programa pilot  Open Access in FP7 

 

• Dipositar els articles en un dipòsit d’accés obert 

 

• Temps d’espera (embargament): 6 o 12 mesos 

 

• Condicionar els acords de publicació: addendes  

 

7è programa marc de la CE (FP7) 

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1


 

•  Obligatorietat segons els organismes finançadors  

 

•  Convocatòries pròpies 

 

•  Totes les publicacions dels membres de l’organització 

 

•  Dipòsit institucional de la UAB: DDD 

Política institucional d'accés obert 
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http://ddd.uab.cat/record/89641


ddd.uab.cat 

On? 



Llicències Creative Commons 

 

Com es pot publicar al DDD?  



• Enllaçar els materials al Campus virtual 

 

• Facilitar el text complet de les publicacions 

ressenyades al vostre CVN (Fènix) 

 

• Donar cabuda a tots els materials que 

tinguin pàgines web hostatjades a la UAB 

 

• Autoarxiu - recomanat 

 

Cap a on anem… 



http://repositories.webometrics.info/index_es.html 

Resultats: El lloc 9è de 1.435 



 … és aconseguir que el dipòsit 

sigui utilitzat per professors, 

alumnes i autors, amb 

contribucions i amb la utilització 

dels materials per aconseguir una 

millora en l’aprenentatge i la 

investigació. 
 

L’èxit de veritat… 



Equip de treball de Suport a la     

Docència i la Recerca  

Servei de Biblioteques de la UAB 

Contacte: ddd.bib@uab.cat 


