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RESUM 
 
Els dipòsits institucionals (‘institutional repositories’) són col·leccions digitals que recullen i 
preserven la producció intel·lectual d’una comunitat universitària o un conjunt d’elles. Els 
dipòsits institucionals són un camí per tal que les institucions estableixin acords amb el seu 
professorat per a millorar la comunicació acadèmica. Els dipòsits institucionals ofereixen una 
resposta estratègica tant a les oportunitats de l’entorn digital en xarxa  com als problemes en el 
sistema actual de publicació acadèmica. Ofereixen beneficis directes i immediats a les 
institucions i als seus membres. Permeten complementar mecanismes ja existents per tal de 
mesurar la productivitat i el prestigi de la institució. També poden ajudar en la transformació de 
la comunicació acadèmica a llarg termini. 
 
  
 
 



Traduccions del CBUC; 13 (Febrer 2003) 

Dipòsits institucionals ... / R.K. Johnson 2

Des del seu inici, l’SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) ha 
explorat estratègies per alliberar les possibilitats de l'entorn digital en xarxa per tal de millorar el 
procés de comunicació acadèmica ("scholarly communication") i estudiar els seriosos 
problemes econòmics que l’amenacen. Durant l’any passat, hem anat seguint la promesa i el 
progrés dels dipòsits institucionals en les seves fases inicials. Els dipòsits institucionals són 
col·leccions digitals que recullen i preserven la producció intel·lectual d’una comunitat 
universitària o un conjunt d’elles. Creiem que els dipòsits institucionals són un camí pràctic, 
cost-efectiu i estratègic, per tal que les institucions estableixin acords amb el seu professorat 
per a millorar la comunicació acadèmica.  
 
Els dipòsits institucionals han anant creixent a partir d’una pràctica comuna entre el professorat 
de posar en línia els resultats de la seva recerca, molt sovint en pàgines web personals però 
també en pàgines web de departaments o en dipòsits temàtics. Això demostra el desig 
d’augmentar la visibilitat i l’accés al seu treball. A més, les tecnologies digitals de publicació, 
sempre en expansió, els protocols que permeten l’intercanvi i els estàndards de metadades  
possibiliten solucions tècniques pràctiques que es poden ara implementar. La convergència 
d’aquests factors interrelacionats indiquen que els dipòsits institucionals es mereixen una 
consideració seriosa i immediata per part d’institucions acadèmiques i els seus membres: 
professorat, bibliotecaris i administradors/gestors.  
 
Aquesta creença es veu reforçada per l’experiència recent de l’SPARC de reunir diversos grups 
d’interès per tal de discutir les expectatives sobre la construcció de dipòsits institucionals. Els 
dipòsits institucionals amb el seu evident dinamisme donen raons per l'optimisme per tal de 
considerar-los un factor emergent en la comunicació acadèmica.  
 
En un repàs recent del tema (The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, 
<http://www.arl.org/sparc/IR/ir.html>), SPARC examina els diferents papers estratègics que els 
dipòsits institucionals representen per les universitats. En els següents comentaris intentaré 
presentar els elements claus del tema. 
  
 
PER QUÈ DIPÒSITS INSTITUCIONALS? 
 
Les raons de les universitats per a implementar dipòsits institucionals descansen en dos 
proposicions interrelacionades: una que suposa un esforç ampli i inter-institucional, i una altra 
que ofereix beneficis directes i immediats a la institució que implementa un dipòsit. 
 
Nou paradigma de l’edició acadèmica 
 
Els dipòsits institucionals centralitzen, preserven i fan accessible el capital intel·lectual d’una 
institució, i al mateix temps formen part d’un sistema global de dipòsits distribuïts, 
interoperables i que generen una base per a un nou model de publicació acadèmica 
descentralitzat. Aquest model millora les principals funcions de la comunicació acadèmica, ja 
que presenta a més el potencial d’aconseguir mercats que abans estaven amagats per un  
model editorial integrat i vertical que és el que caracteritza actualment la publicació de revistes 
acadèmiques.  
 
Alterar l’estructura del model de publicació acadèmica no serà fàcil ni immediat. Les 
implicacions són importants per a tots els participants en el sistema (professorat, bibliotecaris i 
editors) i la inèrcia del paradigma tradicional de publicació és molt gran. Ara mateix els grans 
editors de revistes tenen tant el poder com l’incentiu per a mantenir l’status quo: les 
prestigioses revistes que ells controlen semblen formar part de l’estructura mateixa del progrés 
professional acadèmic. De tota manera, l’edició digital i les tecnologies de xarxa conjuntament 
amb un mercat bibliotecari cada vegada més insatisfet  -com també n’estan els autors 
mateixos- ens adrecen cap a canvis fonamentals del model editorial a un ritme accelerat. I els 
nous paradigmes de comunicació, especialment quan són construïts pels acadèmics mateixos, 
poden eliminar segons sembla els insuperables avantatges de l’editor en relativament poc 
temps. 
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Visibilitat i prestigi institucionals 
 
Els dipòsits institucionals (capturant, preservant i disseminant el capital intel·lectual col·lectiu 
d’una universitat) serveixen de veritables indicadors de la qualitat acadèmica d’una institució. 
En l’actual sistema de comunicació acadèmica, la major part de la producció intel·lectual d’una 
institució resta disseminada en milers de revistes acadèmiques. Per bé que la publicació en 
aquestes revistes beneficia positivament la universitat, un dipòsit institucional concentra el 
producte intel·lectual creat pels investigadors de la universitat, i fa més fàcil la demostració de 
la seva vàlua, tant científica i social com financera. A més, els dipòsits institucionals 
complementen els mecanismes ja existents per mesurar la productivitat i el prestigi de la 
institució. On aquest increment de la visibilitat reflecteix una alta qualitat de la recerca, aquesta 
demostració de vàlua es pot traduir en beneficis tangibles com donacions –de fons tant privats 
com públics- que deriven en part de l’estatus i la reputació de la institució. 
 
L’actual sistema de comunicació acadèmica limita, més que amplia, l’accessibilitat de la majoria 
de la recerca acadèmica (alhora que difumina també la seva institució d'origen). El preu de les 
revistes s’incrementa i es produeixen les subsegüents cancel·lacions de subscripcions, la qual 
cosa redueix encara més l’audiència. En aquest context, el paper dels models alternatius de 
comunicació acadèmica (com els dipòsits institucionals) és trencar els monopolis dels editors i 
incrementar la difusió de la producció intel·lectual de la universitat. A més, els dipòsits 
institucionals poden fer la seva funció tant si s’implementen en campus individuals com a través 
de projectes de consorcis. 
 
 
ELEMENTS ESSENCIALS D’UN DIPÒSIT INSTITUCIONAL 
 
Definit en termes generals i en el context de l’SPARC, un dipòsit institucional digital pot ser 
qualsevol col·lecció de material digital hostatjat, de propietat o controlat, o difós per una 
universitat, sense tenir en compte el seu propòsit o provinença. 
 
Altres tipus d’institucions que generen parts substancials de la investigació o productes 
intel·lectuals poden també crear dipòsits. Per exemple: departaments o agències 
governamentals, organitzacions no-governamentals o inter-governamentals, museus, 
organitzacions de recerca independents, federacions de societats i (al menys en la teoria) 
entitats comercials. És a dir, qualsevol organització que desitgi capturar i difondre de manera 
oberta el seu producte intel·lectual, a més de contribuir al discurs científic i de beneficiar-se de 
la visibilitat organitzacional que en resulti. 
 
Aquí, de totes maneres, limitarem la nostra definició a un tipus particular de dipòsit institucional: 
l’arxiu digital del producte intel·lectual produït pel professorat, personal de recerca i estudiants 
d’una institució i accessible als usuaris finals tant de dins com de fora de la institució, amb pocs 
o cap límit d’accés. En altres paraules, el contingut d’un dipòsit institucional és: 
- definit per la institució, 
- acadèmic, 
- acumulatiu i perpetu, i, 
- obert i interoperable. 
 
Vull ampliar cadascun dels elements de la definició anterior. De tota manera, el propòsit de fer-
ho no és prescriure les característiques precises que són necessàries per poder qualificar-ho 
com a dipòsit institucional. A la pràctica, els dipòsits institucionals poden assumir moltes formes 
i servir a una varietat de propòsits. Les infrastructures tècniques i administratives ja 
desenvolupades per institucions acadèmiques en iniciatives existents com biblioteques digitals 
poden sovint modificar-se o replantejar-se per complir els requisits d’un dipòsit institucional. De 
tota manera, un dipòsit institucional (fins i tot en la seva mínima expressió), hauria de formar 
part d'una iniciativa institucional més àmplia, que abastés virtualment tots els béns digitals de la 
institució. Tot i així necessitem identificar els elements essencials que el defineixen per poder 
parlar dels aspectes culturals, financers, tècnics i organitzatius més rellevants per a 
implementar un dipòsit institucional. 
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Definit per la institució 
 
En contrast amb els dipòsits d’una disciplina determinada i les biblioteques digitals temàtiques, 
els dipòsits institucionals capturen la recerca original i altra propietat intel·lectual generades per 
la seva població activa en els diferents camps que constitueix la institució. Definits d’aquesta 
manera, els dipòsits institucionals representen un testimoni històric tangible de la vida 
intel·lectual i de la producció d’una institució. I, com que l’afiliació institucional mateixa serveix 
de filtre qualitatiu primari, els dipòsits esdevenen un indicador significatiu de la qualitat 
acadèmica d’una institució. 
 
Depenent de la universitat, un dipòsit institucional pot complementar o competir amb el paper 
assignat als arxius de la universitat. Els arxius universitaris sovint serveixen a dos propòsits: 1) 
gestionar documents administratius per tal de satisfer les necessitats d’arxivatge segons els 
termes legals i 2) preservar materials referents a la història de la institució i de les activitats i 
resultats del seu professorat, personal i alumnes. Comparats amb els dipòsits institucionals, els 
quals tenen l’ànim de preservar la producció intel·lectual completa de la institució, els arxius 
universitaris limiten de forma més precisa quins documents digitals han de recollir i 
emmagatzemar. Les possibles coincidències en les funcions dels dos tipus de dipòsits 
mereixen ser considerades per les institucions que mantinguin les dues.  
 
Desenvolupar dipòsits institucionals no requereix que cada institució actuï de forma 
completament aïllada. Per a moltes universitats, els consorcis (a nivell d’estat, regional o de 
biblioteques) poden proveir d’una infrastructura lògica per implementar dipòsits institucionals a 
través d’un projecte col·lectiu. Aquesta cooperació pot aconseguir importants economies 
d’escala i ajudar a les institucions per tal d’evitar la innecessària duplicació de sistemes tècnics. 
Els consorcis poden constituir el camí més ràpid cap a la proliferació de dipòsits institucionals i 
per a aconseguir una massa crítica de contingut de lliure accés. 
 
Contingut acadèmic 
 
Depenent dels objectius establerts per cada institució, un dipòsit institucional pot contenir 
qualsevol treball generat pels estudiants, professors, investigadors no professors i personal de 
la institució. Aquest material pot incloure treballs electrònics d’estudiants, materials docents, 
memòries anuals de la institució, enregistraments en vídeo, programaris, conjunts de dades, 
fotografies i obres d’art. Pràcticament qualsevol material digital que la institució desitgi 
preservar.  De qualsevol manera, degut a l’èmfasi de l’SPARC en la comunicació acadèmica i 
en el canvi d’estructura del model de publicació acadèmica, nosaltres definirem els dipòsits 
institucionals aquí –sigui quin sigui el seu contingut - com els que recullen, preserven i difonen 
els continguts acadèmics. Aquests continguts poden incloure pre-prints i altres obres en curs, 
articles amb avaluació d’experts, monografies, materials docents duradors, conjunt de dades i 
altres materials addicionals de recerca, ponències i comunicacions de congressos, tesis i 
tesines electròniques i literatura gris.  
 
Per a controlar i gestionar l’accés a aquest contingut es necessiten polítiques i mecanismes 
apropiats, que incloguin sistemes de gestió i també de control de la versió dels documents. La 
política marc del dipòsit i la infrastructura tècnica han de proveir als gestors institucionals de la 
possibilitat de controlar qui pot incorporar, aprovar, accedir i actualitzar el contingut digital. 
Contingut que provindrà d’una varietat de membres institucionals i grups d’interès (incloent-hi 
departaments acadèmics, biblioteques, centres d’investigació i laboratoris, i autors individuals). 
Algunes de les infrastructures dels dipòsits institucionals que s’estan desenvolupant actualment 
tenen la capacitat tècnica d'establir "embargaments" (o un accés segrestat) dels documents fins 
que el contingut hagi estat aprovat per un revisor autoritzat. La naturalesa i amplitud d’aquesta 
revisió dependrà tant de les polítiques com de les necessitats de cada institució i, fins i tot, de 
cada participant de la comunitat. De vegades la revisió simplement validarà l’afiliació 
institucional de l’autor o bé autoritzarà la publicació dels materials en el dipòsit; en altres casos, 
la revisió serà més qualitativa i extensa. 
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Acumulatiu i perpetu 
 
Un dels aspectes bàsics del dipòsit institucional, tant dins de la universitat com dins d’una 
estructura més gran de comunicació acadèmica, és que el contingut recollit sigui acumulatiu i  
mantingut a perpetuïtat. Aquest fet té dues implicacions.  
 
Primer, sigui quin sigui el criteri aplicat al contingut que es tramet a un dipòsit, els documents 
no poden ser esborrats una vegada enviats, excepte en els (presumiblement pocs) casos que 
tinguin a veure amb al·legacions de litigis per difamació, plagi, infracció del copyright, etc. En 
aquests casos l'eliminació d'un document seria l'equivalent a revocar el registre que es va fer 
inicialment al dipòsit. Això no significa necessàriament que tot el contingut podrà ser accessible 
universalment a perpetuïtat. Cal que les institucions desenvolupin criteris i polítiques – i 
implementin sistemes de gestió de drets- per tal de permetre l’accés als continguts del dipòsit, 
tant des de dins com des de fora de la universitat, de manera que equilibrin l’objectiu d'un 
accés el més ampli possible amb el fet d’animar la participació del professorat. L’efecte 
acumulatiu dels dipòsits institucionals també implica que la infrastructura dels dipòsits és 
gradual. Mentre els requeriments inicials poden ser modestos, els sistemes més grans poden 
ser capaços de gestionar milers de documents per any i de preservar milions d’objectes digitals 
i molts terabytes de dades.  
 
Segon, els dipòsits institucionals tenen el propòsit de preservar i fer accessibles els continguts 
digitals a llarg termini. La conservació digital i l’accés a llarg termini estan inextricablement units 
i l’un perd molt de sentit sense l’altre. Proveir d’accés a llarg termini als objectes digitals dels 
dipòsits institucionals requereix una planificació considerable i establir compromisos sobre els 
recursos. La institució necessita equilibrar el desig d’acceptar la varietat de formats de fitxers 
que són populars en diverses disciplines (per tal de simplificar la tramesa de contingut i animar 
la participació del professorat) amb les complicacions que la migració des d’alguns d’aquests 
formats o mitjans pot presentar quan es desenvolupin nous formats. Mentre és possible que 
una institució marqui uns estàndards de formats digitals als estudiants – per l’acceptació de 
tesis electròniques, per exemple- la prescripció d’aquests formats pel professorat, tant per 
raons pràctiques com d’actitud, resulta bastant més problemàtica.  
 
Interoperabilitat i accés obert 
 
Proveir d’accés obert al producte intel·lectual generat per la institució incrementa la difusió dels 
treballs de recerca. Les raons que motiven una institució a crear i mantenir dipòsits 
institucionals (ja sigui pan-institucional, component de l’estructura canviant de la comunicació 
científica, o bé pertanyent a una sola institució) comporten que els usuaris externs a la institució 
obtinguin accés al contingut.  
 
Els usuaris externs han de ser capaços de trobar i recuperar la informació del dipòsit. Per tant, 
els sistemes de dipòsits institucionals han de ser capaços de suportar la interoperabilitat per tal 
de proveir accés a través de diferents cercadors i altres eines d’exploració. Una institució no 
necessàriament ha d’implementar eines de cerca i indexació per a satisfer aquesta exigència, 
pot simplement mantenir i exposar metadades, permetent a altres serveis accedir i cercar el 
contingut. Així es rebaixen els requeriments dels dipòsits per a moltes institucions, ja que 
només necessiten el sistema de fitxers per a guardar el contingut i la funcionalitat de crear i 
compartir metadades amb sistemes externs. 
 
Donades les diferents pràctiques editores de les diferents disciplines acadèmiques, les 
polítiques de contingut i accés d’una institució s’han d’adaptar a les legítimes preocupacions 
dels investigadors sobre l’accés al material encara no publicat que s’hagi  tramés al dipòsit. Els 
dipòsits institucionals normalment no permeten que el contingut s’esborri una vegada tramés. 
Ara bé, diverses circumstàncies legítimes poden obligar a una institució a limitar l’accés a un 
contingut determinat per a un grup específic d’usuaris. Aquestes circumstàncies poden ser: 
restriccions del copyright, polítiques establertes per a una comunitat investigadora concreta 
(per exemple restringir l'accés a treballs en curs d’un departament als membres del propi 
departament), embargaments exigits per contractes de recerca i, fins i tot, l’establiment de 
tarifes d’accés per a certes dades. Implementar aquestes restriccions requereix forts  
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mecanismes de gestió d’accés i de gestió de drets que permetin obrir o restringir l’accés al 
contingut – i, possiblement, a parts dels documents digitals- segons diversos criteris, com 
serien el tipus d’usuari, l’afiliació institucional, grups d’usuaris i altres.  
 
 
QUÈ SIGNIFICA PEL PROFESSORAT I ELS INVESTIGADORS? 
 
El major obstacle per a qualsevol canvi en l’estructura bàsica de la comunicació acadèmica rau 
en la inèrcia del paradigma de publicació tradicional. I enlloc la inèrcia és més gran – i 
comprensible, donades les implicacions professionals- que entre el professorat acadèmic. A 
diferència de la publicació comercial, els autors acadèmics rarament reben una compensació 
directa pels articles de recerca que publiquen. Més aviat publiquen pel reconeixement 
professional i pel progrés en la seva carrera i també per tal de contribuir al progrés de la ciència 
en la seva disciplina. Adequar aquestes necessitats i percepcions del professorat –i demostrar 
la importància d'un dipòsit institucional per tal d’aconseguir-ho – ha de ser prioritari dins de les 
polítiques de contingut i els plans d’implementació. 
 
El principal benefici de l’accés obert a la seva obra en línia per a l’autor és el relatiu a l’augment 
de visibilitat professional. Aquesta visibilitat i reconeixement es dóna tant per la més amplia 
difusió com per l’increment de l’ús. Cap biblioteca pot subscriure totes les revistes existents – 
sense considerar la qualitat de les publicacions- i, degut a això, molta de la literatura 
d’investigació es troba inaccessible per a molts investigadors. L’OAI Metadata Harvesting 
Protocol1 crea el potencial per a una xarxa global d’informació de recerca. Per disseny, els 
dipòsits d’accés obert en xarxa tenen baixes barreres accés i ofereixen la difusió més àmplia 
possible dels treballs acadèmics. A més, els butlletins i revistes departamentals poden 
incrementar la visibilitat i l’estatus d’un departament sencer, a part de l’estatus del professorat 
participant. Un altre benefici per l’autor deriva de l’augment de l’impacte que els articles d’accés 
obert experimenten comparat amb els seus homòlegs que no estan en línia. Investigacions han 
demostrat que, amb una indexació apropiada i mecanismes adequats de cerca, els articles 
accessibles en línia de manera oberta tenen percentatges de citació apreciablement més alts 
que els articles publicats de manera tradicional. Aquest tipus de visibilitat i apreciació són bons 
auguris tant pels autors individuals com per a la institució amfitriona.  
 
D’altra banda, els serveis de valor afegit com la indexació de la citació i el control d’autoritats 
poden permetre un anàlisi quantitatiu més gran de l’actuació del professorat, pels quals 
l’impacte és un indicador important. Els mecanismes afegits que permeten l’avaluació global de 
l’impacte qualitatiu d’un corpus de treball acadèmic facilitaran a les institucions acadèmiques 
emfatitzar la qualitat i treure importància a la quantitat de treball d’un autor. Això debilitarà el 
sistema basat en la quantitat de treballs superflus tramesos a publicacions diferents. L’habilitat 
de mesurar l’actuació d’un membre del professorat en termes qualitatius més que quantitatius 
beneficiarà tant al professorat com a les institucions.  
 
Els dipòsits institucionals poden tenir una altra funció que ara cobreixen les revistes impreses: 
la de registrar la prioritat de les idees i la propietat intel·lectual. Si s’eliminen les restriccions 
físiques del mitja imprès, la publicació digital augmenta la quantitat de recerca valuosa que pot 
estar disponible per ser revisada. D’aquesta manera, els dipòsits institucionals proveeixen 
l’escenari on una més gran proporció d’investigadors poden consignar el seu treball en un 
fòrum reconegut. Una altra implicació d’eliminar les restriccions de la publicació impresa afecta 
al professorat com a consumidors finals: el progrés de la majoria de disciplines acadèmiques es 
basa en gran part en la quantitat d’informació disponible. En les mateixes condicions, una major 
quantitat de recerca disponible de manera immediata es tradueix en més i millor coneixement. 
Així la possibilitat de localitzar i trobar en línia la recerca més rellevant de manera més fàcil i 
ràpida millorarà la comunicació acadèmica i farà avançar la investigació.  
 
 
 

                                                 
1 Nota de la traductora: protocol de la Open Archives Initiative per a la recol·lecció automàtica de 
metadades. 
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A més dels beneficis pel professorat com a autors, els dipòsits institucionals també els 
ofereixen beneficis en tant que docents. En incloure material docent no efímer produït pel 
professorat, el dipòsit serveix com a recurs per ajudar a la docència. Aquests materials poden 
incloure il·lustracions, visualitzacions, models, vídeos i similars – molt del material que sovint 
trobem en les pàgines web d’assignatures-. Aquest benefici pot ajudar a fer més atractius els 
dipòsits institucionals per a una part més gran del personal investigador i docent. 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
Els dipòsits institucionals ofereixen una resposta estratègica tant a les oportunitats de l’entorn 
digital en xarxa com als problemes del sistema actual de publicació acadèmica. Aquesta 
resposta pot aplicar-se de manera immediata, obtenint tant beneficis a curt termini com 
beneficis immediats per a les universitats i el seu professorat, i també avançant en la 
transformació de la comunicació acadèmica a llarg termini. 
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L’autor agraeix el treball de Raym Crow en el seu informe, The Case for Institutional 
Repositories: A SPARC Position paper, disponible a <http://www.arl.org/sparc/IR/ir.html>, del 
qual s’han extret en gran part aquests comentaris.  
 
 


