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Formes del lliure accés 

• Arxivatge en dipòsits digitals (via “verda”). 
– Els autors pengen els preprints o postprints dels seus 

articles en repositoris. 
– La gran majoria de les revistes científiques permeten 

que els autors puguin fer-ho
– arXiv.org per a la física o RePec per a l’economia

• Publicació en revistes de lliure accés (via 
“daurada”). 
– En alguns casos, com per exemple, BioMed Central, cal 

que els autors abonin la publicació.
– DOAJ
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Abast de l’OA 

• Tradicionalment
– Tesis
– Articles

• Preprints

• Postprints 

• Còpies editorials

– Working papers 

– Ponències de 
congressos

• Futur
– Les dades base de la 

recerca
• enquestes, 
• proves,  
• tests
• resultats
• ...

– Experiments 

– Les metadades sobre la 
informació
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El punt de partida

• Public Library of Science - PLoS (2001)
• Les anomenades 3 Bs de l’accés obert: 

– Budapest Open Access Initiative (2002)
– Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003)
– Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 

Humanities (2003)
• Centres finançadors de recerca:

– Scientific publication: Policy on Open access / European Research Advisory Board
– Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results / DEFF, 

JISC, SPARC i SURF 

• Comissió Europea:
– Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and 

the European Economic and Social Committee on scientific information in the digital 
age: access, dissemination and preservation COM(2007) 56 final

• European Universities Associaton 
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Mandats a Espanya

• Comunidad de Madrid
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
• UPC
• Borrador de anteproyecto sobre la nueva ley de la Ciencia 

– Los agentes del Sistema Español de Ciencia y Tecnología impulsarán el desarrollo de 
repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a  las publicaciones de su personal de 
investigación.

– Los investigadores cuya actividad investigadora esté financiada íntegramente con fondos de los 
Presupuestos Generales del Estado harán pública una versión digital de la versión final de los 
contenidos que les hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación 
seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de seis meses 
después de la fecha oficial de publicación.

– La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el 
campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios de 
acceso abierto institucionales.

– La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus 
procesos de evaluación.

– Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido 
atribuir o transferir a terceros los derechos sobre dichas publicaciones, y no será de aplicación 
cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e 
innovación se encuentren protegidos por un título de propiedad industrial.
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Mandats

• = obligació (o recomanació) de dipositar les 
publicacions de la comunitat acadèmica 
(auto-arxiu) en algun repositori, respectant 
les condicions dels contractes signats pels 
autor(s) amb les editorials. 

• Tipus de mandats
– d’organismes finançadors 
– de la pròpia institució
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Altres mesures afavoridores de 
l’OA

• Mesures de comunicació i difusió

• Mesures d’incentivació econòmica

• Creació d’infraestructures

• Coordinació interuniversitària 
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Actuacions realitzades pel Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC)
• El 08.09.08 acorda dur a terme diferents 

actuacions amb la finalitat d’impulsar l’OA
– Crea una Subcomissió promotora de mesures 

afavoridores de l’accés obert 

• El pla d’actuacions del CIC
– Es posa com horitzó el 2012 quan “en els processos 

d'avaluació de projectes d'investigació, d’acreditació del 
professorat, d’avaluació de la recerca o de concursos de 
promoció interna es tindran en compte exclusivament 
les publicacions incloses en un repositori d’accés obert”. 

• El Pla va ser aprovat en el plenari del CIC en data 
22 de juny de 2009.
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Full de ruta a Catalunya

• Mandat institucional
– Preparació d’un text comú / 2010
– Aprovació de mandats a nivell d’universitat / 2010
– Implementació del mandat a les universitats / 2010-2011

• Extensió a centres de recerca / 2010-2011
• Aplicació de mesures de discriminació positiva / 

2012
• Extensió a hospitals / ?
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Mandat AO: proposta del CBUC

• Concreció de les propostes tractades en la 
reunió de vicerectors del CIC

• El mandat
– Obliga a dipositar tota la producció científica 

respectant les condicions de les editorials
• Òptim: metadades + versió editorial (postprint)

• Si no pot ser: metadades + preprint

• Mínim: metadades + text complet en ‘fosc’

– Modulable per cada universitat

• Pendent: mandat organismes finançadors
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Mandat AO: Altres 
recomanacions
• Publicar, quan sigui possible, en revistes d'accés 

obert 
• La universitat tindrà en compte: 

– el nombre de documents dipositats com a un dels 
barems de finançament dels departaments

– només les publicacions dipositades en el repositori en 
els concursos i convocatòries interns
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Mandat AO: Compromisos 
complementaris
• vetllar pel respecte als drets de propietat intel·lectual 

dels autors

• seguir normatives i criteris internacionals per al 
repositori

• coordinar-se amb la resta del sistema universitari 
(RECERCAT, RECOLECTA, DRIVER)

• incrementar la visibilitat i la interoperabilitat incorporant-
lo a cercadors acadèmics (Scirus, GoogleScholar, etc.) i 
recol·lectors (OAISTER, etc.)

• preservar i mantenir l'accés perpetu de les publicacions 
dipositades en el repositori.
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Consorcis del Sud d’Europa

• Sur de Europa: 
– SELL = South European Library Link
– España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Turquia 
– http://www.heal-link.gr/SELL/

• Activitats
– Intercanvid’informació
– Declaracions i manfestos 
– 1 acuerd multi estatal: ALPSP

http://www.heal-link.gr/SELL/
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La idea d’un lobby SELL

• En base una situació similar
– Països amb baix coneixement de l’anglès
– Països amb una actuació feble de l’estat a favor 

de l’OA

• En base de l’intercanvi de coneixement
– Informes nacionals

• Amb representants dels diferents agents
– Autors, editors, societats científiques, 

organismes finançadors, biblioteques i consorcis
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Schedule and participantsSchedule and participants

 Schedule

     May 14th 2010

– Opening

– Key note speaker: Lars 
Björnshauge

1. Workshop I: Environmental 
analysis

– Country reports presentation

2. Workshop II: Obstacles and 
Diagnosis

     May 15th 2010

3. Small groups synthesis and Key 
issues presentation

4. Workshop III: Recommendations 
and Action Plan

– Key note speaker: Félix de Moya

– Presentation of the “Alhambra 
declaration”

– Closing comments

 Participants
 Angel Alastuey
 Francis André
 Gregory Colcanap
 Herbert Gruttemeir
 Jean-François Lutz
 Jean-François Nomine
 Evi Sachini
 Ioannis Klapsopoulos
 Maggi Minoglu
 Panos Georgiou
 Victoria Tsoukala
 Enrico Balli
 Maria Cassella
 Paola De Castro
 Paola Gargiulo
 Patricia Cotoneschi
 Roberto Puccinelli
 Stefano Bianco
 Carlos Fiolhais
 Clarisse do Céu Pais
 Eloy Rodriguez

 Joao Mendes
 Lígia Maria Ribeiro
 Pedro Guedes 

Oliveira
 Antonio Callaba 
 Cecilia Cabello
 Ernest Abadal
 Francisco Roca 

Rodríguez
 Miguel Arévalo
 Isabel Bernal
 Lluís Anglada
 Manuel Yáñez
 Manuela Palafox
 María Fca. Abad 

García
 Reme Melero
 Tomàs Baiget
 Ata Turkfidani
 Ebru Soyuyuce Aydin
 Gultekin Gurdal
 Ilkay Holt Istanbul
 Yasar Ahmet Tonta Momentum 

team
 Alfonso Stinus
 Xavier Estivill
 Joan Casals
 Toni Blanco

 Fecyt Team
 Cecilia Cabello
 Cristina González
 Izaskun Lacunza
 Sofía Medina
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Elements identificats com a clau en la 
promoció de l’OA

1. Implementing policies for fostering Open 
Access 

2. Enhancing advocacy initiatives to promote 
Open Access

3. Building sustainable alternative business 
models for publishing

4. Assuring quality of Open Access 
publications

5. Fostering repositories
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SELL Action PlanSELL Action Plan

Diffusion:
• National translations of the “Alhambra Declaration”

• Publishing the national reports in a single document 
with recommendations

Task forces and national plans:
• Creating national task forces for Open Access (based 

on seminar national delegations and including 
representatives of all the agents)

• International coordination of the national task forces 
in harmony with European related projects

• Creating national plans and road maps for the next 
three years
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Action PlanAction Plan

Specific actions:
• Identifying scientific journals at national level and 

supporting  them in the process (inclusion in DOAJ, 
funding, and delegating first monitoring steps at the 
national level)

• Building a website to house our documents and 
outcomes, such as mandates, recommendations, best 
practices and incentives)

• Following best practices in the repositories
• Working towards obtaining the signature of national 

authorities
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10 anys de dipòsits cooperatius

Fase inicial: 1999-2004
• 1999, s’inicia TDX, dipòsit que entraria en funcionament el 2001
• 2001, el CBUC inicia dins la seva Base de Dades de Sumaris 

Electrònics el que més tard serà RACO
• 2003, el CBUC inicia els treballs per triar conjuntament el 

programari de gestió per dipòsits, cosa que donarà lloc a la creació 
de RECERCAT

Fase de consolidació: 2005-2009
• 2005, posada en funcionament de RACO i de RECERCAT i inici 

d’MDC
• 2006, posada en funcionament d’MDC
• 2006, inici d’MDX (de forma conjunta CESCA i CBUC) 
• 2009, posada en funcionament d’MDX



  31/34

Present

Fortaleses
• Responia a una 

necessitat

• Tenim infrastructura 
(programari i 
processos) 

• Tenim una important 
xarxa de relacions 

• La imatge de marca 

Debilitats
• Coordinació dipòsits 

institucions vs 
cooperatius

• Un model de 
finançament feble 

• Confusió de 
competències CESCA-
CBUC 

• No estem mantenint 
avantatge competitiu 
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Potencialitats dels dipòsits per al 
sistema universitari de Catalunya
• Ser un sistema comú de visualització i accés a 

la informació del sistema universitari i de 
recerca

• Proporcionar dipòsits institucionals a qui 
volgués estalviar-se feina i recursos de fer-ne 

• Oferir serveis de valor afegit que les institucions 
difícilment podrien crear per elles mateixes (per 
ex.: preservació)

• Crear sinergies de millora de serveis
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Necessitats per a una nova fase
2010-2013

1. Capacitat real de realitzar millores en els 
dipòsits actuals i en un termini prefixat

2. Reafirmar l’àmbit d’actuació tot ajustant 
els objectius a situació actual

3. El suport nominal o financer del govern de 
la Generalitat  a alguns dipòsits

• del CUR per a TDX, RECERCAT i MDX
• del Departament de Cultura per a RACO i 

MDC
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¿Preguntes?
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