
Política Institucional d’Accés Obert de la 
Universitat Autònoma de Barcelona



Objectius

Recollir, organitzar i preservar tota la 
documentació científica, docent i 
administrativa de la Comunitat UAB



Beneficis
✓ Compliment organismes finançadors

✓ Visibilitat i augment de l’impacte de la recerca

✓ Interoperabilitat EGRETA - DDD

✓ Suport de les biblioteques en tot el procés de publicació 

✓ Publicació immediata, revisió dels terminis d’embargament



L’accés obert en els programes de finançament de la recerca

Programa
Tipologia de 

documents
Versió Quan Via de publicació

Plan estatal - AEI

(2021-2023)

Publicaciones

científicas
Final

Tan aviat com sigui 

possible, màxim 12 

mesos

• Revistes d’accés obert o 

híbrides (consultar convocatòria) 

• Verda (repositori institucional o

temàtics)

HORIZON 

EUROPE

(2021-2027)

Obligatori articles 

(cc-by) i monografies 

(cc-by-nc o  cc-by-nd)

Final
De manera 

immediata

• Revistes d’accés obert

• Híbrida (NO imputable al projecte)

• ORE o altre repositori

Alineats amb el Pla S i el mandat òptim aprovat per la Comissió Funcional de Ciència Oberta del CSUC

Imatges: European Commission / CC-BY

https://ec.europa.eu/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Publicacions de recerca
Articles, capítols de llibres, informes, estudis, 
ponències... s’han de referenciar i adjuntar a EGRETA 
en un termini no superior als 3 mesos des de la seva 
acceptació perquè puguin estar disponibles en accés 
obert al DDD, sempre que sigui possible. 



Visibilitat



EGRETA: pujar fitxers

Abans de publicar-se al DDD serà revisat pel

personal del Servei de Biblioteques



Compromisos autors i autores
✓ Dipòsit del document, sempre que es pugui, a través 

d’EGRETA en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de 
la seva acceptació encara que estigui subjecte a 
embargament temporal. 

✓ El PDI ha de tenir l’ORCID informat a EGRETA i l’ha de fer 
constar a les seves publicacions. 

✓Escollir una menció de drets d’explotació en consonància 
amb les llicències CC recomanades a la UAB 
https://ddd.uab.cat/record/129205, si s’escau. 



Recursos educatius

Recomanació de crear i publicar 
recursos educatius en obert



Treballs de fi d’estudis
✓ Tesis doctorals per llei al TDX i al DDD

✓ TFG i TFM, la seva publicació ve determinada per la 
Facultat

Els treballs de fi d’estudis premiats per una entitat
de la UAB es publicaran sempre al DDD



Incentius per a publicar
en accés obert 
Contractes amb els editors per publicar en 5.500 revistes gratis

Més informació a: http://www.uab.cat/open-access - apartat Finançament per publicar en accés obert

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


Les Biblioteques us
donem suport en:

✓ Publicació en accés obert
al repositori

✓ Gestió de les APCs amb
acord


