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Accés obert: què és?

Disponibilitat gratuïta a la xarxa, que permet a qualsevol
usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, la distribució, la 
impressió, la cerca o l’ús per a qualsevol propòsit legal, sense
cap mena de barrera econòmica , legal o tècnica

Manifest de Budapest, febrer 2002

Foto Aleksandra Boguslawska

Accés obert ≠   Accés gratis

https://unsplash.com/aleksandraboguslawska


Accés obert: beneficis
• Augmenta la visibilitat i, per tant, la difusió i l’impacte de la 

producció científica. Augment de citacions

• Incrementa les possibilitats d’accedir a articles d’investigació
sense augmentar la inversió

• Permet que els autors decideixin quins drets conserven i 
quins cedeixen i en quines condicions

• Retorna a la societat la inversió que ha suposat la 
investigació

•Preserva els resultats a llarg termini



Accés obert: obligatorietat

• Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
• 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 2017-2020 (des de 2013)

Horizon 2020 (2014-2020): programa marc
d’investigació i innovació de la UE

Política institucional d’accés obert de la UAB  (2012)



Real decreto 99/2011, de 28 de enero,
por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral

Més informació: Dipòsit de la tesi (UAB)

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/diposit-de-la-tesi-1345665644013.html


Consultables en accés obert

• Protecció dels teus drets
• Respecta els drets de tercers. Evita el plagi 
• Possibilitat d’embargaments 

Més informació: Propietat Intel·lectual en l’elaboració de la Tesi

Tesis doctorals UAB

https://ddd.uab.cat/record/170557


• Nou enfocament del procés
científic, basat en el treball
cooperatiu i en noves formes de 
difondre el coneixement
mitjançant l’ús de tecnologies
digitals i de noves eines
col·laboratives

• Més interacció entre professorat i 
societat.

• Millor productivitat, eficiència, 
transparència i resposta a les 
necessitats de recerca en tots els
àmbits. 

Ciència oberta
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Abans de publicar articles de revista
Cerca informació de la revista

• Comprova expertesa, reputació, etc.
• Coneix l'abast temàtic
• El termini de publicació
• El sistema de revisió d’experts
• L'àmbit: internacional, nacional, local
• Les instruccions per als autors
• La política de l'editor pel que fa als drets d'autor, accés obert

L’article no ha de ser una versió curta de la tesi, cal reescriure el text.



Tria on publicar
• Cofactor Journal selector (editors i consultors independents)

cofactorscience.com/journal-selector

• Edanz Journal selector

www.edanzediting.com/journal-selector

• Quality Open Access Market. Valoracions dels investigadors.

www.qoam.eu

• Selecció “grans editors” de la Biblioteca Universidad de Sevilla

bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar

• DLP, orientat als investigadors

www.dondelopublico.com

http://cofactorscience.com/journal-selector
http://www.edanzediting.com/journal-selector
https://www.qoam.eu/
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
http://www.dondelopublico.com/


Versions dels articles

Més informació: 
https://ddd.uab.cat/record/141309

https://ddd.uab.cat/record/141309




Com conèixer les polítiques
d’autoarxiu de les editorials

• Sherpa-Romeo - Publisher's copyright policies &

self-archiving

• Dulcinea - Derechos de explotación y permisos para 
el auto-archivo de revistas científicas españolas

• Heloïse - Service d’information sur les politiques des 
éditeurs en matière de dépôt des articles

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
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Recolzament en la gestió 
pràctica per complir les 
normes ètiques, legals o 
comercials

Política de gestió de dades 
institucional (en estudi)

Reconeixement com a 
resultats de la recerca 
(futur?)
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Normes abans de començar

Noms de fitxers descriptius

Metadades

Reconèixer i utilitzar els 
formats estàndards de cada 
disciplina

Emmagatzemament (segur)

Neteja i dipòsit

Tipus d’accés i reutilització 
(dades FAIR)

Cita les teves dades



https://ddd.uab.cat/record/165475

https://ddd.uab.cat/record/165475
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• Visibilitat a la xarxa

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

• Estadístiques d'ús (per document)

• Creació d’alertes, personalització i eines 2.0

• Cerca a text complet

• Plataforma per a tot tipus de documents i formats

• Us podeu adreçar a la biblioteca per publicar
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Identitat digital

És tot el que 
publiquem sobre 
nosaltres a 
Internet i la forma 
com els altres ens
veuen a la xarxa



Aquesta identitat es pot
construir sense que es 
correspongui exactament
amb la realitat. 
La reputació científica és
essencial pels investigadors, 
contribueix al seu progrès, 
reconeixement, obtenció de 
subvencions i beques 
d’investigació acadèmica. 

Aficions

Amistats

Notícies

Gustos

Dades personals

Comentaris

Imatges



Sistemes d’identificació d’autors

És important que escolliu el vostre nom professional i 
estandarditzeu la vostra signatura, això us garantirà una bona 
recuperació de la vostra producció científica i una major 
visibilitat. Tots són gratuïts.

S’intenta evitar l’ambigüitat dels noms personals oferint un 
codi permanent.



Informació sobre ORCID
https://orcid.org

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 en assignar les autories de les diferents
produccions científiques (noms semblants) o de canvis a 
l’hora de signar al llarg del temps d’un mateix autor.

http://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/eines-i-suport-a-la-recerca/codi-orcid-1345671448513.html




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


Altres identificadors

Més informació: http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14550/c/14684/supporthub/scopuscontent/
http://www.researcherid.com/SelfRegistration.action
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php








Google Scholar Citations

•Naixement el 2004

• Importància de generar-se un perfil per augmentar la 
visibilitat

•Agrupa versions i compila citacions. Recull els treballs
del DDD

•És molt fácil. Compte Gmail

https://scholar.google.com/citations

https://scholar.google.com/citations
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“La ciencia que no se cuenta,
no cuenta”

Ignacio López-Goñi. Catedràtic de Microbiologia de la Universidad de Navarra, ha 
rebut el premi “Asebio 2017 de Comunicación y Divulgación de biotecnología en las 
redes sociales”

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/12/26/sociedad/la-ciencia-que-no-se-cuenta-no-cuenta 



Espais de col·laboració 

Compartir i debatre la recerca

Milloren la visibilitat, difusió i 
impacte de la investigació

Accedir i descarregar treballs 
acadèmics i científics

Conèixer nous col·legues 

Acceleren el procès de 
comunicació acadèmica

Són repositoris amb negoci

Preservació

Drets d’autor no sempre 
respectats

Poca implementació, 
preferència per xarxes 
socials generals: Facebook, 
Youtube o Twitter

Lydia Gil: https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/

https://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-cientificas/


Xarxes socials acadèmiques

www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/recerca/xarxessocials.pdf

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/recerca/xarxessocials.pdf


EC 4

Escoltar ComunicarCrear Connectar Compartir
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Bones pràctiques…

Crear

• Citar correctament

• Normalització nom i 
filiació

• ORCID

• Google Scholar

Publicar

• Escolliu la publicació 

• Accés obert

• Conserveu TOTES les 
versions

Difondre

• Identifiqueu fitxer

• Lliureu al dipòsit

• URL permanent

• Xarxes socials

https://thinkchecksubmit.org/



Accés obert a la UAB 
www.uab.cat/open-access

Blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert  
www.uab.cat/propietat-intellectual

Dipòsits digitals 
www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-
digitals-1345719614031.html

www.facebook.com/bibliotequesUAB/

@bibliotequesUAB
www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg

www.instagram.com/biblioteques_uab/

http://www.uab.cat/open-access/
http://www.uab.cat/propietat-intellectual/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
http://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
http://www.instagram.com/biblioteques_uab/


Trobareu aquesta presentació a: https://ddd.uab.cat/record/196578

http://www.uab.cat/biblioteques/
https://ddd.uab.cat/record/196578

