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Resum:
Introducció
La Universitat Autònoma de Barcelona té un repositori institucional gestionat pel Servei de
Biblioteques (SdB), el DDD, que conté més de 190.000 documents fruits de l’activitat docent,
investigadora i administrativa de la Universitat. La seva missió és preservar aquesta
documentació i alhora difondre la producció científica, donant visibilitat a la Universitat, als
grups, centres i instituts de recerca i als investigadors.
El DDD ocupa la posició 52 del món i tercera a nivell estatal al Ranking Web of Repositories.
Mètode
S’estableixen acords i convenis entre el SdB i els instituts i centres de recerca per a recollir la seva
producció científica i, aprofitant les possibilitats que ofereix el software (Invenio) es creen
col∙leccions virtuals que es mostren a través de portalboxes. Cada grup compta amb un portal
propi, on hi figura el logo del grup i una breu descripció. Els grups trien quina documentació
inclouen, si s’actua retroactivament o no i com la presenten (es poden crear subcol∙leccions). El
personal bibliotecari recull articles publicats pel grup en accés obert disponibles a diferents bases
de dades i revisa els entrats pels propis investigadors.
Resultats
Dels 80 grups de recerca amb portalbox al DDD, 13 corresponen a l’àmbit de les Ciències de la
Salut sumant un total de 1624 registres (documents i dades).
Conclusions
La col∙laboració entre el SdB i els centres de recerca possibilita:
Augmentar la visibilitat de la Universitat;
Contribuir a la seva producció en obert.
Obtenir pre‐prints i post‐prints dels propis investigadors;
Als grups, centres i instituts de recerca:
Acompliment dels requisits de la Llei de la Ciència i les agències finançadores de recerca
Difusió nacional i internacional
Espai d’emmagatzematge i suport en la gestió de dades de recerca
Garantia d’accés a llarg termini
Registres bibliogràfics de qualitat
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