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 Accés obert 

   Disponibilitat gratuïta i pública a internet de la 
literatura acadèmica o científica per a que 
qualsevol usuari pugui llegir, descarregar, copiar, 
distribuir, imprimir i enllaçar. 

 

Accés públic 

   Disponibilitat gratuïta i pública a internet de la literatura 
acadèmica o científica amb tots els drets reservats. 
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1. Arxiu en dipòsits digitals: 
• Publicacions fruit de la docència i la recerca: working papers, tesis, 

material docent, comunicacions, pòsters… 
• En el cas dels articles, els autors pengen la versió publicada, els 

preprints o postprints.  
• Veure condicions de les revistes: http://www.accesoabierto.net/dulcinea/ 

• Cal impulsar els dipòsits institucionals però també existeixen alguns 
de temàtics: arXiv.org , per a la física, o RePec per a l’economia 

 

2. Publicació en revistes de lliure accés: 
• Els editors assumeixen els costos: DOAJ, Scielo, Raco… 
• Comercials amb pagament o amb gestió dels drets. Amb BioMed 

Central, per exemple,  cal que els autors abonin la publicació. 
• Revistes comercials amb accés gratuït passat un temps, 

embargament. 

Com puc publicar en accés obert 
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1. Arxiu en dipòsits digitals: 

 

 

 

2. Publicació en revistes de lliure accés 

 

Com m’ajuda la UAB? 
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• Entorn informàtic estable 

• Descripció normalitzada i intercanviable 
• Quan els autors han dipositat en un repositori d’accés obert una versió 

d’un article publicat en una revista per subscripció, aquests treballs es 
descarreguen i citen dues vegades més que abans. 

• Garanties de conservació (migracions de 
formats o plataformes) 

• Beneficis per a la comunitat científica, facilita 
la col·laboració i l’establiment de contactes 

(Arxiu) Els avantatges són evidents 
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Ley de la Ciencia  (14/2011 de 1 de juny): 
 

 Artículo 37. Difusión en acceso abierto. 

• 1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el 
desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su 
personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas 
similares de ámbito nacional e internacional. 

• 2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente 
con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de 
la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones 
de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de 
doce meses después de la fecha oficial de publicación. 

• 3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el 
campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios 
institucionales de acceso abierto. 

• 4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus 
procesos de evaluación. 

• 5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con 
iniciativas similares nacionales e internacionales. 

• 6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o 
transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los 
resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección. 

 

Com ens afecta la Llei de la Ciència 
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La regulació de les tesis 

Enseñanzas universitarias 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. (http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf) 
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Es posa com horitzó el 2012 quan “en els 
processos d'avaluació de projectes 
d'investigació, d’acreditació del professorat, 
d’avaluació de la recerca o de concursos de 
promoció interna es tindran en compte 
exclusivament les publicacions incloses en un 
repositori d’accés obert”. 

Pla d’actuacions del Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC) 

Informe sobre els treballs de la subcomissió promotora de mesures afavoridores de l’accés obert, en compliment de l’acord de la Junta del Consell 
Interuniversitari de 8 d’octubre de 2008. pàg. 10 [en línia] http://docs.cbuc.cat/bdc/CIC_0906_AccesObert_Def.pdf 
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Aprovada pel Consell de Govern el 25 d’abril de 2012, acord 46/2012  

 

I.‐El personal docent i investigador (PDI) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona dipositarà 
les seves publicacions acadèmiques i 
científiques (articles de revista, tesis, ponències, 
comunicacions, documents científicotècnics, 
llibres, etc.) en el Dipòsit Digital de Documents 
de la UAB (DDD), http://ddd.uab.cat.   

Política institucional d'accés obert 

h
tt

p
:/

/d
d

d
.u

ab
.c

at
/r

ec
o

rd
/8

9
6

4
1

 
 

http://ddd.uab.cat/record/89641
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Dipòsits digitals: una necessitat 
 

    “Conjunt de serveis prestats per les universitats o centres 
d’investigació a la seva comunitat per a recopilar, gestionar, 
difondre i preservar la seva producció científica digital a 
través d’una col·lecció organitzada, d’accés obert i 
interoperable.“ 

 
           Tipus de dipòsits: 

– Institucionals (investigació, docència, documents 
administratius…) 

– Temàtics (per químics, economistes…) 
– Tipus de documents (per tesis, revistes, material docent…) 
– Culturals (memòria digital de Catalunya, de Canàries…) 
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ddd.uab.cat 
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2. El DDD (I) 
  

 

• Augmentar la visibilitat, l’accés, la utilització i 
l’impacte dels resultats de les investigacions 

• Un sistema comú (personalitzable :·)) de 
visualització i accés a la informació de docència 
i recerca de la UAB 

• Oferir a la comunitat universitària una 
plataforma de publicació dels seus treballs en 
text complet i accés obert, difícil de crear a 
nivell de individual, de grup o departamental. 
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• Afegir valor als documents a través de citacions 
normalitzades, estadístiques de consulta i 
adreces permanents 

• Seguir normatives i criteris internacionals per al 
repositori. 

• Coordinar-se amb la resta del sistema universitari 
(RECERCAT, RECOLECTA, DRIVER)  

• Incrementar la visibilitat i la interoperabilitat 
incorporant-lo a cercadors acadèmics (Scirus, 
GoogleScholar, etc.) i recol·lectors (OAISTER, etc.) 

• Preservar i assegurar l’accés a llarg termini 

 

(II) 
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Creixement 

Col·leccions 2007 2012

Materials de curs 9.849 37.993

Llibres i col·leccions 20 2.151

Documents de recerca 7.277

Publicacions periòdiques 382 1.792

Articles i informes 5.775 24.656

Jornades i congressos 538

Documents gràfics 5.626

Multimèdia 371 633

Fons personals 3.548 10.138

Total 19.945 90.804

http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques 
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Treball de recerca més consultat 

Estadístiques per registre 
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• Afavorir la difusió de les revistes de la UAB 
(Dialnet, Sciverse, DOAJ...) 

• Oferir una plataforma de publicació 

• Ajudar-vos a complir els requisits dels ajuts i 
projectes amb finançament públic 

• Crear la figura del gestor de suport a la docència i 
la recerca a les Biblioteques 

• Treballem amb eines 2.0 i ens estem adaptant als 
dispositius mòbils 

 

 

3 . Què estem fent 
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• Enllaçar els materials amb el Campus virtual 
 

 

• Facilitar el text complet de les publicacions 
ressenyades al vostre CVN 
 

 

• Donar cabuda a tots els materials que tinguin 
pàgines web hostatjades a la UAB 
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El lloc 15è de 1.650 
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… 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… 
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Gràcies! 


