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Actualització de la Política d’Accés Obert a la Universitat de Barcelona 
Aprovat per la Comissió de Recerca el dia 28 de juny de 2019 
 
Preàmbul 
 
El 7 de juny de 2011 el consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar la “Política d’accés obert a la 
Universitat de Barcelona” en el qual s’adoptaven els acords següents: 

- Els membres de la comunitat acadèmica de la Universitat de Barcelona dipositaran una còpia 
electrònica de qualsevol publicació acadèmica (articles de revista, documents de treball, 
ponències, comunicacions, documents cientificotècnics, llibres, etc.) en el repositori institucional 
de la Universitat de Barcelona, immediatament després que es publiquin, en un termini no 
superior als sis mesos. 

- Si escau, es tenen en compte les condicions establertes per les editorials en relació amb l’arxiu 
de documents en repositoris d’accés obert i els possibles embargaments establerts per oferir-ne 
l’accés. 

- Si aquestes condicions no permeten l’accés lliure a la publicació completa, aquesta s’hi inclourà 
de manera restringida o fosca i només es permetrà l’accés al resum o a les metadades completes 
que la descriuen, segons escaigui en cada cas. 

I on s’establia que la Universitat adoptava les mesures d’incentivació que considerés adients —incidència en el 
finançament dels departaments, consideració en les convocatòries d’ajuts i en els concursos interns de la 
Universitat, etc.— orientades a complir aquest mandat a partir de l’1 de gener de 2012. 
Durant aquests vuit anys des de l’aprovació d’aquesta política s’han aprovat polítiques i lleis encaminades a 
l’enfortiment de l’accés obert a les publicacions científiques que afecten al personal investigador de la Universitat. 
Cal destacar-ne la Llei 14/2011 de la Ciència, que requereix la disposició en accés obert de totes les publicacions 
derivades de projectes de recerca amb finançament públic, o els requeriments del programa marc de recerca 
vigent de la Comissió Europea, Horizon 2020, que estableix l’obligació de fer públiques totes les publicacions 
generades a partir dels projectes que finança.  
Finalment, cal destacar la publicació per part de la Comissió Europea del document “Commission Recommendation 
of 25.4.2018 on access to and preservation of scientific information” en el qual s'indica que totes les publicacions 
derivades de projectes amb finançament públic hauran d'estar en accés obert el 2020, com a molt tard. 
Posicionament 
D’acord amb la política aprovada en Consell de Govern el 7 de juliol de 2011, i per tal d’assolir els nivells d’accés 
obert que demanen els principals finançadors de la recerca, la Universitat de Barcelona vol refermar el compromís 
amb l’accés obert i es fixa com a objectiu assolir la total disponibilitat en lliure accés de la seva producció científica 
en els propers anys. 
Per aconseguir-ho, la Universitat de Barcelona es compromet a establir uns objectius anuals de compliment de 
l’accés obert i fer-ne seguiment, així com a adoptar aquelles mesures orientades a aconseguir l'assoliment dels 
objectius fixats. Els responsables del seguiment d’aquesta política seran els vicerectorats responsables de l'àrea de 
Recerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


