RECERCAT: EL REPOSITORI DE LES UNIVERSITATS I CENTRES
D’INVESTIGACIÓ DE CATALUNYA

És un repositori cooperatiu en el
que es pot consultar la literatura de recerca com ara articles, treballs d’investigació/fi
de màster, treballs/projectes fi de carrera, ponències de congressos, informes de
treball, etc.

Amb quina finalitat hi publiquem?


Per fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya.



Per donar compliment a la nova Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación que estableix a l’article 37 que l’activitat investigadora del personal
de recerca finançada majoritàriament amb fons dels pressupostos generals de
l’Estat s’ha de publicar en accés obert, recomanant que aquestes publicacions
es facin en repositoris.



Acompleix la iniciativa OpenAIRE, per tal que els beneficiaris de les
subvencions dipositin en repositoris d’accés obert els articles de recerca
revisats per parells.

Quins objectius té:


Augmentar la visibilitat dels documents, dels autors i de les institucions
participants.



Facilitar l’edició electrònica en accés obert a través de l’entrada
autoalimentada dels documents (auto-arxiu).



Afegir valor als documents a través de citacions normalitzades,
estadístiques de consulta, adreces permanents i mecanismes de
preservació.

Com ho traslladem a la Facultat
Introduirem els següents documents:
-

Artícles de revistes (professorat): Publicats en revistes nacionals o
internacionals amb factor d’impacte o índex de qualitat. (Queden excloses les
editorials, els articles d’opinió i les ressenyes de llibres)

-

Intervencions a jornades i congressos (professorat): Totes les ponències i
comunicacions llegides per professorat de la Facultat quan es facin en
representació de la Facultat Pere Tarrés. (Queden exclosos els pòsters)

-

Treballs finals de grau, de final de màster i títols propis (alumnes): Inclou
treballs finals de grau, final de màster i títols propis avaluats amb una nota igual
o superior a 9.

Ho articularem de la següent manera:
 L’equip de biblioteca publicarà la documentació a RECERCAT seguint les
instruccions elaborades pel CSUC.
 La font d’informació per seleccionar els documents que s’han de publicar en el
cas dels articles i les ponències és el GREC.

 En tots els casos l’equip de biblioteca vetllarà per respectar els drets de
propietat intel·lectual dels documents.
 En els casos necessaris, es firmarà el document de cessió de drets per la
llicència creative commons.

