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1.

Preàmbul

D’uns anys ençà, la comunitat científica considera l’accés obert a les publicacions
científiques i a les dades de recerca una qüestió de gran importància. L’accés obert és
una eina per: facilitar la circulació d’informació, afavorint així tota l’activitat de recerca i
millorant els retorns de les inversions en R+D; evitar la duplicació d’esforços amb el
conseqüent estalvi en la despesa en R+D; fomentar les oportunitats per a la recerca
multidisciplinària, les col·laboracions interinstitucionals i intersectorials.
En aquest sentit, ja l’any 2008 la Comissió Europea va fer un pas endavant envers la
ciència oberta a Europa posant en marxa l’Open Access Pilot in FP7. Amb l’entrada en
vigor del programa de R+D+i de la Unió Europea, l’Horizon 2020 (H2020), s’ha continuat
tractant aquesta qüestió d’una manera més àmplia. La normativa de l’H2020 requereix
als beneficiaris dels projectes H2020 que dipositin les publicacions científiques en un
repositori i que n’assegurin l’accés obert. Per altra banda, amb l’H2020 s’ha posat en
marxa l’Open Research Data Pilot, amb l’objectiu de millorar i maximitzar l’accés i la
reutilització de les dades de recerca generades pels projectes.
En el context espanyol, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació, impulsa el desenvolupament de repositoris d’accés obert i demana que els
resultats de l’activitat investigadora finançada amb fons dels Pressupostos Generals de
l’Estat es faci pública en aquests repositoris.
En el context català, la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va aprovar l’1 de
juliol del 2010 un document marc per tal d’elaborar un mandat de foment de l’accés obert
a les universitats de Catalunya.
Per tot això, la Universitat Ramon Llull (URL) es compromet a fomentar l’accés obert
amb la signatura del present mandat

2.

Mandat de la URL per al foment de l’accés obert

Per tal de promoure la difusió de la producció científica en accés obert i seguint les
recomanacions del Consell de la European University Association aprovades a
Barcelona el 26 de març de 2008, la URL es compromet a que els membres de la seva
comunitat acadèmica dipositin llurs publicacions acadèmiques (articles de revista, tesis,
ponències, comunicacions, documents científicotècnics, llibres, etc.) en un repositori en
accés obert. Es tindran en compte, si s’escau, les condicions establertes per les
editorials en relació amb l'arxiu de documents en repositoris d'accés obert. Si tals
condicions no permeten l’accés lliure a la publicació completa, aquesta s’hi inclourà de
forma restringida i es permetrà únicament l’accés al preprint, abstract o a les metadades
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completes que la descriuen, segons sigui possible en cada cas. L'arxiu dels documents
s'ha de dur a terme tot just després de la publicació i en qualsevol cas en un termini no
superior als 6 mesos.
En aquest sentit, la URL posa a disposició el seu espai al repositori col·lectiu del sistema
universitari de Catalunya RECERCAT, en el qual participa des del 2012.

C.I.F. G: 59069740 Universitat Ramon Llull Fundació Rgtre. Fund. Generalitat de Catalunya núm. 472 (28-02-90)

De forma complementària, la URL recomana a la comunitat acadèmica la publicació,
quan sigui possible, en revistes d'accés obert.
La URL considerarà les despeses derivades de la publicació en accés obert com a
despeses finançables en les seves convocatòries internes d’ajuts a la recerca, per tal de
promoure el compliment del present mandat.
La URL, pel que fa als documents de la comunitat universitària dipositats en repositoris
d’accés obert en els quals participi, es compromet a:
-

-

-

vetllar pel respecte als drets d’autor, propietat intel·lectual i confidencialitat
seguir normatives i criteris internacionals per al repositori
coordinar-se amb la resta del sistema universitari per tal que RECERCAT a nivell
català, RECOLECTA a nivell espanyol i DRIVER a nivell europeu puguin recollir
la totalitat de la producció científica i acadèmica de les universitats
incrementar la visibilitat i la interoperabilitat dels documents incorporant-lo a
cercadors acadèmics (GoogleScholar, etc.) i recol·lectors (OAISTER, etc.)
preservar i mantenir l'accés perpetu de les publicacions dipositades en el
repositori
eximir el personal docent i investigador de la referència i lliurament de la
documentació dipositada el repositori del sistema universitari de Catalunya
RECERCAT en les convocatòries d’ajuts i en els concursos interns que realitzi
coordinar-se amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya perquè pugui accedir a la documentació dipositada en el repositori del
sistema universitari de Catalunya RECERCAT a fi d’eximir el personal docent i
investigador de la referència i lliurament de l’esmentada documentació en les
sol·licituds d’ajuts, avaluacions i acreditacions

Barcelona, desembre 2016
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