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De què parlarem…

• Accés obert

• Publicar en obert

• Finançament per 
publicar en obert

• Accés obert a la UAB: el 
DDD

• Dades de recerca: 
introducció

• Bones pràctiques i 
recomanacions
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Ciència oberta

• 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 els

acadèmics i la societat.

• Millor productivitat, 
eficiència, transparència i 

resposta a les necessitats de 

recerca en tots els àmbits. 
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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

Manifesto de Budapest, febrer 2002

Imagen:: Wikimedia Commons / CC-0

Accés obert  ≠ Accés gratuit

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
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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 
inversióPermet 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:

beneficis
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Accés obert: marc legal

• 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 2021-2023

• Horizon Europe (2021-2027)

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

(a punt d'aprovar-se un nou document. Estiqueu atents)

• Política institucional de dades de recerca en obert de la 

UAB (2020)
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Imagen:: Boyoungc /  Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain Imagen:: Wikimedia Commons / Public domain

Llicències Creative Commons (CC) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boyoungc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
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• 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. No podeu transformar l’obra per crear

una obra derivada

Drets cedits

Tesi doctoral a 

TDX i DDD

Imatges:: Creative Commons / CC-BY

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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Vies de 

l’accés
obert

Imatge:Clora Torrence / Pixy.org/ CC-0

Imatge: stevebidmead / Pixabay/ Pixabay License

Imatge:AdriánNúñez / Foter.com / CC BY-NC-NDImatge:Publicdomainpictures/ Pixabay/ Pixabay License

Imatge:: Stanley Zimny/ Foter.com / CC BY-NC

DIAMOND

GREEN

HYBRID

BRONZE (≠ AO)

GOLD
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Abans de 
publicar un article

Per conèixer...

• Nivell, reputació, impacte, etc.
• Abast temàtic
• Termini de publicació
• Sistema de revisió per experts
• Àmbit: internacional, nacional, local
• Instruccions per als autors
• Política editorial sobre drets d’autor i 

accés obert

Cal cercar 
informació de 

la revista
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Tria on publicar

www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca

https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca
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INCENTIUS PER A PUBLICAR EN ACCÉS 
OBERT

Contractes amb els editors per publicar en 5.500 revistes 
gratis (generalment per la via híbrida)

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-

uab/financament-per-publicar-1345841696025.html

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841696025.html
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Incentius per a publicar en accés 
obert

Requisits per poder-se acollir als acords amb els editors

El col·lectiu d’Estudiants de Doctorat han de donar 
compliment al criteri següent:

• Han de tenir un director de Tesi PDI de la UAB*

*També hauran de ser autors de correspondència de l'article i primera filiació de la UAB per 
ser requisit de l'editor i en consonància amb el criteri que aplica pel PDI, respectivament.

Com funciona?

Una vegada hagueu passat la revisió d’experts el mateix editor us
informarà que la vostra institució us pot oferir l'APC gratuïta i us
preguntarà si voleu optar-hi. Se us informarà posteriorment de si la 
vostra petició ha estat acceptada o denegada.
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INCENTIUS PER A PUBLICAR EN ACCÉS 
OBERT

Descomptes per publicar en obert (generalment per 
la via "Gold")

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-

uab/financament-per-publicar-1345841695265.html

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841695265.html
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Un cop publicat l’article…

• Si heu gaudit d'ajuts a la publicació, 

el vostre article quedarà
automàticament recollit al DDD

• Si heu publicat en una revista de 
subscripció, encara podeu obrir el

vostre article a través del DDD, 

utilitzant la via verda
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Eina que us ofereix
la UAB per a l’accés
obert
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Què us ofereix el DDD?

• Visibilitat a la xarxa

• URL permanent dels documents 

• Estadístiques d’ús

• Cerca a text complet

• Plataforma per a tot tipus de documents i formats

• Control dels drets d’autor

• En consonància amb la llei i les agències de 

finançament de la recerca

• Revisió per part de la biblioteca (compliment de 

les polítiques editorials)
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Què podeu dipositar al DDD?

Mentre estigueu vinculats a la UAB podeu publicar els 

vostres:

• Articles de revista

• Estudis, informes no publicats prèviament

• Dades de recerca i el pla de gestió de dades vinculades 

a la tesi doctoral (fins 25GB i ORCID)

Adreceu-vos a la vostra biblioteca
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Tesis doctorals UAB

• Menció dels drets d’autor (cedits i reservats)

• Possibilitat d’embargaments 

Consultables en accés obert

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

Llicències creative commons
recomanades a la UAB

https://ddd.uab.cat/record/170557
https://ddd.uab.cat/record/129205


24

Cal embargar la tesi?

La majoria d’editors permeten publicar articles derivats de la 

tesi doctoral. Consulteu les informacions dels editors.

www.elsev ier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
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Text

Versions dels articles

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

https://ddd.uab.cat/record/141309
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Polítiques d’autoarxiu de les editorials

Publisher's copyright policies & self-archiving

Derechos de explotación y permisos para el 

autoarchivo de revistas científicas españolas
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Informació de la pròpia editorial

✓ A la web de la publicació, a l’apartat d’autors o 

open access

✓ Al Copyright Transfer Agreement

http://media.wiley.com/assets/1540/90/ctabglobal.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14401711
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Text

Sobre les 
versions…
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Compte amb
l’Accepted

Version
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Accepted
Version

correcta



33



34



35



3636

De què parlarem…

• Accés obert

• Publicar en obert

• Finançament per publicar 
en obert

• Accés obert a la UAB: el 
DDD

• Dades de recerca: 
introducció

• Bones pràctiques i 
recomanacions



37

In
st

it
u

c
ió

In
v

e
st

ig
a

d
o

rs

Normes abans de 
començar (el PGD)

Noms de fitxers 
descriptius

Metadades

Reconèixer i utilitzar els 
formats estàndard de 
cada disciplina

Emmagatzematge 
(segur)

Neteja i dipòsit

Tipus d’accés i 
reutilització (dades FAIR)

Citar les dades

Descripció i preservació

Suport en la gestió 
pràctica per a complir 
les normes ètiques, 
legals o comercials

Política institucional de 
dades de recerca 

Reconeixement com a 
resultats de la recerca 
(futur)
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Crear

• Citar 
correctament

• Normalització 
nom i filiació

• ORCID

• Google
Scholar

Publicar

• Escolliu la 
publicació

• Accés obert

• Conserveu 
TOTES les 
versions

Difondre

• Identifiqueu fitxer 
(autoria, versió i 
menció de drets, si cal)

• Dipositeu-lo al DDD 
(contacteu Biblioteca)

• URL permanent

• Xarxes socials
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Però...

Xarxes socials acadèmiques ≠ Accés obert

Les editorials tenen polítiques específiques 
pel que fa a aquestes xarxes socials. 

Reviseu-les!
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Recursos d’interès

https://youtu.be/BBXfWghYQnc https://youtu.be/L5rVH1KGBCY

Web d’Accés Obert UAB 

www.uab.cat/open-access

Apartat Difusio i Formació

https://youtu.be/BBXfWghYQnc
https://youtu.be/BBXfWghYQnc
https://youtu.be/L5rVH1KGBCY
https://youtu.be/L5rVH1KGBCY
http://www.uab.cat/open-access
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www.uab.cat/propietat-intellectual

http://www.uab.cat/propietat-intellectual/


4444www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca

https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca
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Imatge:: Pixabay

https://pixabay.com/es/illustrations/escudo-vintage-retro-publicidad-3895664/
https://ddd.uab.cat/record/196578
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Gràcies!

@biblioteques_UAB

Biblioteques UAB

Pregunt@

Biblioteques UAB

619681146

@bibliotequesUAB

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
mailto:Pregunta@
https://twitter.com/bibliotequesUAB

