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Font: http://repositories.webometrics.info del CSIC. Gener 2016

Total: 2.295 repositoris.

Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD):

2n d’Espanya, 6è d’Europa i 18è del món

http://repositories.webometrics.info/
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Composició del DDD 
dipòsit de producció científica i patrimoni

140.799 documents al DDD (Juny 2016) 

Articles: 
43.127

Llibres i  
col·leccions: 

3.077

Jornades i 
congressos: 

1.166

Documents
investigació
no publicats: 

14.140

Documents 
gràfics: 7.026

Altres: 
72.263

Fons personals i
institucionals (19.520)
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• Increment visibilitat de la recerca

• Posicionament preferent a google scholar

• Tot tipus de documents i formats (literatura grisa i documents publicats)

• Accés obert. Compliment de la Ley de la Ciencia i H2020

• URL permanent dels documents (per enllaçar des de webs personals, xarxes...)

• Estadístiques d'ús 

• Protecció de drets d’autor (llicència d’ús per a cada document  respectant les 

condicions editorials)

• Número de cites a WoS i Scopus (si té DOI i hi està indexat) 

• Publicació i preservació 

• Garantia de bones pràctiques

• Creació d’alertes, personalització i eines 2.0

• Promoció: Logos

Beneficis pel PDI

http://serveis.uab.cat/ddd/content/promo




Dipòsit immediat!!!!!
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Tipologia de documents

Recerca publicada (o no)

Docència



Altres documents de docència i recerca publicats (o 

no):

Contribucions a Jornades i Congressos

Documents gràfics i multimèdia



Producció científica del PDI agrupada per 

col·leccions i ordenada per data d’entrada al DDD
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Per a facilitar al PDI la 
incorporació de la seva 

producció científica al DDD 
s’han establert dues vies 

d’autoarxiu.



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 de la UAB

Accés al text complert dipositat al DDD



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

Formularis al DDD





Drets 
morals

Destaquem:

Integritat

Paternitat

Drets patrimonials o 
d’explotació

Reproducció

Distribució

Comunicació pública

Transformació

Intransferibles. Sense 
límit temporal Transferibles

Els drets d’autor

A la UAB 

pel DDD

No exclusiu

Sovint als 

EDITORS en 

exclusiva



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. 

Drets cedits

Recomanació UAB  

recerca

Llicències Creative Commons recomanades a la UAB

Recomanació UAB 

recursos docents

Recomanació UAB

materials de curs, 

publicacions UAB

Si conservem els drets .....

http://ddd.uab.cat/record/129205


CREAF

Promoció: Logos i scripts

http://www.creaf.cat/ca/publicacions
http://serveis.uab.cat/ddd/content/promo
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Promoció i regulació de l’accés obert

Projectes Horitzó 2020 – compromís
Model Grant Agreement Art. 29.2 Open access to scientific publications

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
(1 junio 2011) 
Recomendaciones aplicación art. 37: http://ddd.uab.cat/record/130640

Política institucional d’accés obert de la UAB 
(25 abril 2012 - http://ddd.uab.cat/record/89641)

Guia de les universitats catalanes per al 
compliment dels mandats...
https://ddd.uab.cat/record/137514

http://ddd.uab.cat/record/130640
http://ddd.uab.cat/record/89641


Quines publicacions han d’estar en accés obert?



Quines publicacions han d’estar en accés obert?

Política institucional d’accés obert de la UAB:
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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

Respecta els drets 
d’autor i utilitza una 

CC si és possible

Indiqueu el grup 
de recerca, si 

s’escau



Matamala registre a google

La majoria de fitxers es recuperen des de Google



A l’inici del document veiem la identificació

En el cas d’un document no 

publicat és recomanable 

posar-hi una CC



• ORCID És un codi de 16 dígits que permet identificar 
inequívocament i al llarg del temps la producció científica 
d’un autor.

• Pretén acabar amb el problema de les ambigüitats i 
duplicitats a l’hora d’assignar les autories de les diferents 
produccions científiques.

• Es pot sincronitzar amb les diferents bases de dades 
bibliogràfiques (ex.: Web of Science o SCOPUS)

http://orcid.org

http://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/herramientas-y-soporte-a-la-investigacion/codigo-orcid-1345671449338.html
http://wokinfo.com/researcherid/integration/
http://orcid.scopusfeedback.com/


ORCID



http://orcid.org/0000-0003-3049-7495
http://orcid.org/0000-0003-3049-7495


Incorporació d’ORCID a Eina-CVN
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Projecte que visualitzarà i difondrà l’activitat investigadora 

a Catalunya

3
Informació proporcionada per les 

Universitats a partir dels 

gestors de recerca (Eina-CVN)

Imprescindible 

ORCID

1

Accés: 

URL: http://portalrecerca.csuc.cat

Nom d'usuari: prc

Contrasenya: orcid

Comentaris a: prc-uab@uab.cat

http://portalrecerca.csuc.cat/


Portal de la Recerca de Catalunya

http://portalrecerca.csuc.cat/


Requisits:

• ORCID informat a Eina

• Com a mínim una activitat referenciada

• Casella de privacitat desactivada



Fitxa de l’investigador



Fitxa dels investigadors



I les dades de recerca…?

Si estàs interessat en:

• Repositoris per dades de recerca 

• Elaborar un Pla de Gestió de Dades

Assessora’t a la Biblioteca!!

A partir de gener 2017 a H2020 les dades seran “open by default”

https://ddd.uab.cat/record/150829


Documents d’ajut:

• Com lliurar documents al DDD

• Llicències Creative Commons recomanades a la UAB 

(aprovades per la Comissió d’Accés Obert de la UAB, en la 

reunió del 20 de gener de 2015)

• Guia de les universitats catalanes per al compliment dels 

mandats d'accés obert per a publicacions de la Llei de la 

ciència espanyola i de l'Horitzó 2020 de la Unió Europea

• Infografies sobre l’accés obert:

1. Versions dels articles científics i accés obert. 

2. Com complir amb els mandats d'accés obert. 

3. Conserva els teus drets d'autor davant les editorials. 

4. Beneficis de publicar en els repositoris institucionals.

https://ddd.uab.cat/record/136736
https://ddd.uab.cat/record/129205
http://ddd.uab.cat/record/137514
http://ddd.uab.cat/record/141309


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/
mailto:bib.comunicacio.produccio.cientifica@uab.cat

