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Els grups de recerca i 
l’autoarxiu al DDD 



• Accés obert i la Llei de la Ciència i 

H2020. El Mandat de la UAB 

• El DDD: 
– Sobre el DDD 

– Els grups de recerca 

– L’autoarxiu (des d’Eina i des del DDD) 

• Bones pràctiques i recomanacions 

 

Veurem … 



 

Accés obert i la Llei de la Ciència i 

H2020. El Mandat de la UAB 



 
  

 
A nivell nacional  

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

   La Innovación. Artículo 37 

– Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y  

 de Innovación 2013-2016  i altres convocatòries d’ajuts 

A nivell europeu  
– Horizon 2020 (2014-2020): Programa marc de recerca i innovació UE 

A  la Universitat  
- Política Institucional d’Accés Obert de la UAB 

 

Accés obert i la Llei de la Ciència i H2020. 

Mandat UAB 



 
  

 

Quines publicacions han d’estar en accés 

obert? 



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 Aprovada pel Consell 
de Govern el 25/4/2012, acord 46/2012 

http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/record/89641
http://ddd.uab.cat/record/89641
http://ddd.uab.cat/record/89641
http://ddd.uab.cat/record/89641


 

El DDD: 
- Sobre el DDD 

- Els grups de recerca 

- L’autoarxiu (des d’Ein@ i des del DDD) 



 

Sobre el DDD 



Font: http://repositories.webometrics.info del CSIC. Gener 2015 

Total: 2.154 repositoris. 

 

Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD): 

2n d’Espanya, 7è d’Europa i 19è del món 

 

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


Composició del DDD: dipòsit de recerca i patrimoni 
 

121.801 documents al DDD (Juny 2015)  

Articles: 
33.750 

Llibres i 
col·leccions: 

2.526 

Jornades i 
congressos: 

878 

Documents 
de recerca 

no publicats: 
11.825 

Documents 
gràfics: 6.912 

Altres: 
65.910 

Fons personals i 
institucionals (17.205) 

http://ddd.uab.cat


 
  

 

 Accions portades a terme per la Biblioteca de Comunicació i 
Hemeroteca General (novembre 2012-juny 2015): 

 

- 10 xerrades sobre L’accés obert i el DDD per a PDI i grups de recerca i 
incorporació de documents al DDD a petició dels assistents. Exemples: 

 Professor: Santiago Alcoba Grup de recerca: LAICOM  

- Publicació al DDD de 679 documents de recerca: 

-  665 articles de revistes de comunicació o contribucions a 

congressos, que permeten l’autoarxiu (introduïts o no a Ein@) 

- 14 Estudis de recerca finançats pel CAC (amb permís  

 del CAC i de l’autor) 

i, a més a més,  217 articles publicats al diari Ara 

 
 

 

La biblioteca i la producció del PDI-grups 

de recerca 

http://ddd.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=santiago+alcoba&f=&action_search=Cerca&c=matcur&c=llicol&c=docrec&c=pubper&c=artinf&c=jorcon&c=docgra&c=multimedia&c=fonper
http://ddd.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=santiago+alcoba&f=&action_search=Cerca&c=matcur&c=llicol&c=docrec&c=pubper&c=artinf&c=jorcon&c=docgra&c=multimedia&c=fonper
http://ddd.uab.cat/search?ln=ca&sc=1&p=santiago+alcoba&f=&action_search=Cerca&c=matcur&c=llicol&c=docrec&c=pubper&c=artinf&c=jorcon&c=docgra&c=multimedia&c=fonper
http://ddd.uab.cat/collection/laicom
http://ddd.uab.cat/search?f=author&p=Consell de l'Audiovisual de Catalunya&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=publication&p=Ara&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=publication&p=Ara&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=publication&p=Ara&ln=ca


• Visibilitat a la xarxa 

• Col·lecció personalitzada del Grup de Recerca 

• URL permanent dels documents (per enllaçar des de webs 

personals, de grup, xarxes...) 

• Estadístiques d'ús (per document i pel grup de recerca) 

• Mètriques a cada registre: núm. cites a WoS i Scopus (si té 

DOI i hi està indexat)  

• Creació d’alertes, personalització i eines 2.0 

• Cerca a text complet 

• Plataforma per a tot tipus de documents i formats 

DDD ofereix… 



 

Els grups de recerca 





Presentació grup recerca 



Mètriques 

Eines 2.0 

URL permanent 

Estadístiques 



Post-print embargat amb les fonts de finançament 



 

L’autoarxiu al DDD 



 
 

Des dels formularis del 

DDD (altres documents)  

Revisió biblioteca 

Publicació al DDD (s’embarga si cal) o no 

Correu al PDI 

Com publicar al DDD: Autoarxiu 

Entrada del pdf al DDD 

Des d’Ein@ (articles) 

Referencieu les vostres publicacions a Ein@  

- Revisa drets d’explotació 

- Gestiona autorització 

autoarxiu i verifica les 

condicions: on, quan, 

versió del document i 

mencions obligades 



Des d’Ein@ (CVN) 

Només per a articles de revista 





Versions 



Possible text complert a través de les 

bases de dades 

Accés al text complert dipositat al DDD 



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

Formularis al DDD 



Escolliu una llicència cc si conserveu  

els drets d’explotació 

Feu-hi constar informacions d’interès: grup 

de recerca, versió del document … 



 

Recomanacions i bones 

pràctiques 



Recomanacions i bones pràctiques 

Crear 
Identifiqueu 
finançament 

Normalització 
nom i filiació 

ORCID 

Publicar 

Accés obert 

Conserveu 
TOTES les 
versions 

Lliurar  
el més aviat possible 

informant-ne als coautors  

Identifiqueu 
fitxer 

Vigileu els 
drets d’autor 

Indiqueu GR 



Matamala registre a google 

La majoria de fitxers es recuperen des de Google  



A l’inici del document veien la identificació 

En el cas d’un document no 

publicat és recomanable 

posar-hi una CC 



 

 
 

 

 

Moltes gràcies! 

 

Accés obert UAB:  

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

 

 

 

 

Contacte:  

Correu-e: 

bib.comunicacio.produccio.cientifica@uab.cat 

http://www.uab.cat/open-access/
http://www.uab.cat/open-access/
http://www.uab.cat/open-access/
mailto:bib.comunicacio.produccio.cientifica@uab.cat

