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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Accés obert

S'entén per accés obert (Open Access) un accés en línia, gratuït,
immediat i permanent al text complet d'un article científic o
acadèmic. Això significa que qualsevol persona arreu del món pot
accedir al contingut d'un article amb l'únic requeriment de tenir
accés a la xarxa. Com s’ha arribat fins aquí?

Fomentem l’accés obert publicant en repositoris (institucionals o altres) o bé
publicant en revistes d’accés obert.

Visibilitat Impacte Posicionament 
institucional

Preservació 
i accés 
universal

Beneficis 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-obert-UB/que-es
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1. INTRODUCCIÓ

1.2 Política d’accés obert a la Universitat de Barcelona

Aprovada en Consell de Govern el 7 de juny de 2011, i com a resultat dels acords
previs de la European University Association (EUA) i el Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC).

• Els membres de la comunitat acadèmica dipositaran una còpia electrònica
de qualsevol publicació acadèmica en el repositori institucional
immediatament després que es publiquin, en un termini no superior als sis
mesos.

• Es recomana, preferiblement, publicar en accés obert. La Universitat es
compromet a facilitar-ho.

=/< 6 
mesos

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/27709/1/2011_06_Politica_acces_obert_UB.pdf
http://www.eua.be/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/la_secretaria/organismes/consell_interuniversitari_de_catalunya_cic/
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1. INTRODUCCIÓ

1.3 Llei de la ciència i Horitzó 2020

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

Artículo 37. Difusión en acceso abierto

=/< 12 
mesos

=/< 6 
mesos

Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access  to Research 
Data in Horizon 2020. 29.2. Open acces to scientific publications

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

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9617
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://www.csuc.cat/sites/default/files/docs/complimentmandats_guiaperpublicarenaccesobert_v2.pdf
http://www.csuc.cat/sites/default/files/docs/complimentmandats_guiaperpublicarenaccesobert_v2.pdf
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1. INTRODUCCIÓ

1.4 Vies de l’accés obert

• Revistes en accés obert: VIA DAURADA
Model a seguir: íntegrament en accés obert. S’empren diferents fonts
de finançament per poder fer sostenible aquesta via. Per exemple:
quan l’autor o la institució paga per publicar-hi.

• Autoarxiu: VIA VERDA
L’autoarxiu permet que l’investigador dipositi els seus articles en
repositoris o dipòsits electrònics oberts per poder-los reutilitzar.
Habitualment són articles publicats en revistes de subscripció,
l’editorial de les quals permet l’autoarxiu (el 90 %).

Model híbrid
Es desaconsella. Implica un doble cost: l’autor / institució paga
per publicar en accés obert i la institució per la subscripció. Les
ajudes de la UB exclouen aquest model.

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-obert-UB/publicar-ajuts


7

1. INTRODUCCIÓ

1.5 Revistes en accés obert

Hi ha recursos per localitzar revistes d’accés obert:

• DOAJ: Directory of Open Acces Journals. Recull més de 9.000 revistes de 129 
països.  Se’n fomenta la visibilitat i l’impacte.

• ROAD: Directory of Open Access Scholarly Journal. Revistes acadèmiques
d’accés obert que tenen ISSN.

• Redalyc Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal.

• Scimago Journal & Country Rank Base de dades per mesurar l’impacte d’una
revista. Inclou revistes en accés obert.

Altres: RCUB, RACO, Journals for Free, BioMed Central, PLoS, InTech Journals,
etc.

https://doaj.org/
http://road.issn.org/en
http://www.redalyc.org/
http://www.scimagojr.com/
http://revistes.ub.edu/
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.journals4free.com/
http://www.biomedcentral.com/journals
http://www.plos.org/
http://www.intechopen.com/journals
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2. AUTOARXIU: REPOSITORIS DIGITALS

Els repositoris digitals recullen, preserven, divulguen i difonen en accés obert els
resultats derivats de l’activitat docent, investigadora i institucional d’una
comunitat. Tot i que la contribució no sempre és obligatòria, és altament
recomanable.

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona (DD UB) és el nostre repositori
institucional, creat el 2007. S’integra en grans recursos cooperatius d’accés obert:
RECERCAT, MDX, TDX, Recolecta, OpenAIRE, ROAR .

Comunitats

Documents de 
treball

Articles de
revista

Llibres i capítols 
de llibre

Comunicacions a 
congressos

http://diposit.ub.edu/dspace/
http://www.recercat.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.tdx.cat/
https://recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/
http://roar.eprints.org/
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2. AUTOARXIU: REPOSITORIS DIGITALS 

• Cal que hi hagi un autor de la UB, com a mínim,
per aparèixer en el DD UB.

• En el repositori es fan evidents les condicions d’ús
de cada document: Creative Commons, tots els
drets reservats i de domini públic.

• Disposa d’una interfície adaptada a dispositius
mòbils, facilita la difusió a les xarxes socials i és
exportable al gestor bibliogràfic Mendeley.

• Conté més de 30.000 documents, 16.000 dels
quals són de recerca (març 2017)

Aspectes d’interès

https://creativecommons.org/
http://crai.ub.edu/ca/Noticies-butlleti/deu-anys-del-diposit-digital-de-la-universitat-de-barcelona-2007-2017
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-ub/termometre-dades
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-ub/termometre-dades
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2. AUTOARXIU: REPOSITORIS DIGITALS

Com conèixer la política d’autoarxiu de les revistes:

Polítiques editorials
d’autoarxivament

Derechos de explotación y permisos 
para el auto-archivo de revistas

científicas españolas

Publisher copyright 
policies & self-archiving

http://crai.ub.edu/sites/default/files/recerca/politiques-editorials/politiquescat.html
http://crai.ub.edu/sites/default/files/recerca/politiques-editorials/politiquescat.html
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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3. ORCID

https://orcid.org/

L’ORCID (Open Researcher and Contributor ID) és un codi
que permet identificar-se de manera inequívoca. És bàsic
que, un cop registrats, l’indiqueu en l’apartat de dades
personals del Curricul@ GREC.

https://orcid.org/
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4. Curricul@ GREC

A GREC hi accedim o bé a través de la Intranet (PDI-PAS) o bé des de l’URL.

http://webgrec.ub.edu/
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4. Curricul@ GREC

Abans d’introduir el document, cal comprovar que no hi sigui.
Podeu cercar per codi, per contingut i/o per any.

Web of Science facilita la incorporació de
registres en el Curricul@, via ORCID (<2016).

Si la referència es localitza (perquè algun dels autors ja l’ha registrat), només cal
vincular-la al vostre currículum. En cas contrari, l’haureu d’introduir.
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4. Curricul@ GREC

*És obligatori emplenar els
camps amb asterisc.

Es recomana completar la resta
de camps, especialment les
paraules clau.

Els apartats de Dades relatives al
factor d’impacte i Dades de
vinculació es poden descartar.
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4. Curricul@ GREC

Adjuntar el document

És fonamental adjuntar-ne la
versió correcta segons la
política d’autoarxiu de la
revista. Ha de ser en PDF.

Excepcionalment podeu 
trobar dos colors més:
- Blanc: no permet 

publicació
- Groc: permet només 

preprint
Versió preliminar
sense revisió

Versió 
revisada 

Versió 
publicada
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4. Curricul@ GREC

Exemple de postprint

Pot no tenir format

Versió revisada

Pot no tenir paginació 
ni maquetació

Conté text i figures 
definitius

Cal no confondre amb còpies 
d’autor ni per a ús educatiu 



4. Curricul@ GREC

Un cop adjuntat el fitxer, cliqueu: 
Desconnecta / Tramet

Per generar la sol·licitud, és bàsic 
trametre a la institució 

Oficina de Gestió 
de la Recerca 



4. Curricul@ GREC

A la pantalla d’inici apareix l’avís amb els registres en procés de revisió. Per
veure’ls en detall, cal entrar a:
Resultats > Publicacions en revistes (periòdiques)
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5. ACCIONS DEL CRAI A L’ENTORN DEL DIPÒSIT DIGITAL

Un cop rebuda la sol·licitud, des del CRAI revisem i editem els registres en el GREC:
- Control de registres duplicats, versions en diferents idiomes, etc.
- Verificació de la referència bibliogràfica (data, títol, revista, DOI, resum, etc.)
- Validació de la versió de l’arxiu adjuntat
- Control d’autors  (Autoritats UB, Dipòsit Digital UB, i altres fonts)
- Identificació i assignació de matèries (Thesaurus UB)

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/
http://diposit.ub.edu/dspace/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&starts_with=manzanares
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/


20

5. ACCIONS DEL CRAI A L’ENTORN DEL DIPÒSIT DIGITAL

Control d’autors Control de matèries
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5. ACCIONS DEL CRAI A L’ENTORN DEL DIPÒSIT DIGITAL

Un cop revisat, publiquem el document en el Dipòsit Digital.
Exemple: http://hdl.handle.net/2445/108248 Aquest és l’identificador (handle)
que us servirà per citar el document.

Què més fem?
• Mapatge d’autors / col·leccions (professorat de diversos departaments)
• Avís als autors UB de la publicació del document en el Dipòsit Digital

Consulta d’estadístiques (cal 
identificació prèvia)

Alguns registres no mostren el text complet 
per política editorial (tenen embargament)

http://hdl.handle.net/2445/108248
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6. PORTAL DE LA RECERCA DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA (PRC)

El PRC és el resultat de la suma de CRIS (Sistemes de Gestió de la Recerca) + RI
(Repositoris Institucionals) de cada universitat catalana per mostrar en accés
obert i donar visibilitat als resultats de la recerca a Catalunya.

Només apareixen enllaçables els autors que prèviament s’han donat d’alta a
ORCID i han registrat l’identificador al GREC.

http://portalrecerca.csuc.cat/
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7. INFORMACIÓ D’INTERÈS

Al web de crai.ub.edu podeu trobar els apartats següents:

http://crai.ub.edu/
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3. ORCID7. INFORMACIÓ D’INTERÈS

Dubtes sobre...

- GREC / Curricul@: Consulteu l’apartat de recerca a la Intranet UB i adreceu-vos
a l’Oficina de Gestió de la Recerca (www.ub.es/ogrc/)

- Accés obert / drets d’autor: Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI
(odc@ub.edu)

- Dipòsit Digital (dipositdigital@ub.edu) / política d’autoarxiu: CRAI Unitat de
Recerca (http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/crai-unitats/unitat-recerca) o
Punt de Suport a la Recerca del CRAI Biblioteca del Campus Bellvitge
(beldd@ub.edu)

http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.ub.es/ogrc/
mailto:odc@ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/crai-unitats/unitat-recerca
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Moltes gràcies!

© CRAI Universitat de Barcelona, curs 2016-17


