POLÍTICA D’ACCÉS OBERT A LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Aprovat en Consell de Govern de 7 de juny de 2011
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El 18 de febrer de 2008 el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va
aprovar el document La Universitat de Barcelona i la lliure difusió del coneixement,
en què es proposen una sèrie d’accions per promoure la difusió de la producció
científica en accés obert. D’acord amb aquest document, amb les recomanacions
sobre l’accés obert del Consell de l’Associació Europea d’Universitats aprovades a
Barcelona el 26 de març de 2008, atesos els reptes que s’han assolit inclosos a la
Declaració de Berlín, que va signar la UB el setembre de 2009, i amb l’acord marc
assolit per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya el 2010 que estableix
l’accés obert a les publicacions de recerca de les universitats catalanes, la
Universitat de Barcelona adopta 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.

De manera complementària, la Universitat de Barcelona recomana a la comunitat
acadèmica la publicació, quan sigui possible, en revistes d’accés obert, i es
compromet a facilitar aquest tipus de publicació, ja sigui mitjançant l’aportació de
recursos o bé tractant amb les editorials.
Pel que fa als recursos educatius, la Universitat de Barcelona encoratja els
membres de la comunitat acadèmica a dipositar aquests continguts en el repositori
institucional i a participar en projectes de difusió oberta, com ara
l’Opencourseware.
La Universitat adopta les mesures d’incentivació que consideri 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.
D’altra banda, respecte als materials de la comunitat universitària dipositats en
repositoris d’accés obert en què es participi, la Universitat es compromet a:
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—
—
—

—
—
—

—
—

—

Vetllar pel respecte als drets d’autor, a la propietat intel·lectual i a la
confidencialitat.
Seguir normatives i criteris internacionals per al repositori.
Coordinar-se amb la resta del sistema universitari perquè es pugui recollir
tota la producció científica i acadèmica de les universitats de l’àmbit català,
espanyol, europeu i internacional.
Incrementar la visibilització i la interoperabilitat dels documents mitjançant la
incorporació d’aquests en cercadors acadèmics.
Preservar i mantenir l’accés perpetu de les publicacions dipositades en el
repositori institucional.
Garantir la relació entre el gestor de la recerca de la Universitat i el
repositori institucional per facilitar la introducció de les dades dels
documents i el corresponent emmagatzematge del text complet.
Vetllar per la integritat de les dades introduïdes.
Eximir el personal docent i investigador de referenciar i lliurar la
documentació dipositada en el repositori institucional en les convocatòries
d’ajuts i en els concursos interns en què participi.
Coordinar-se amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU) perquè pugui accedir a la documentació dipositada en el
repositori institucional de la UB, a fi d’eximir el personal docent i
investigador de referenciar i lliurar la documentació esmentada en les
sol·licituds d’ajuts, avaluacions i acreditacions.
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