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POLÍTICA INSTITUCIONAL D’ACCÉS OBERT DE
L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES
BALEARS
1. INTRODUCCIÓ
El desenvolupament de la societat de la informació i els nous sistemes d’edició electrònica,
juntament amb la necessitat de difondre la recerca, han motivat el sorgiment del moviment de
l’accés obert a la informació científica, conegut per les seves sigles AO (Accés Obert). Aquest
1

moviment sorgeix arran de la Iniciativa de Budapest per a l’Accés Obert (2002) i la Declaració de
2

Berlín sobre l’Accés Obert al Coneixement en Ciències i Humanitats (2003) i postula l’accés
permanent, gratuït i lliure de restriccions als continguts científics i acadèmics, amb l’objectiu
d’afavorir l’accessibilitat, la visibilitat i reconeixement universal, i l’impacte de la investigació
científica, i que la recerca finançada amb fons públics sigui, igualment, de domini públic, de forma
que beneficien a la societat en el seu conjunt sense limitacions de tipus geogràfic o econòmic. Per
accés obert a la literatura científica, entenem la seva disponibilitat gratuïta a Internet, per tal que
qualsevol usuari la pugui llegir, descarregar, copiar, distribuir o imprimir, donant així visibilitat als
treballs de la comunitat investigadora i facilitant l’ús de la literatura científica mitjançant l’eliminació
de les barreres del cost d’accés. Un aspecte a destacar és que el vertader AO es dóna no només
quan es garanteix l’accés a la informació, sinó quan es permet la reutilització d’aquesta, condició
sine qua non que ja s’establia a la Declaració de Budapest, i que pren especial rellevància en un
entorn de desenvolupament de les eines d’intel·ligència artificial.
3

La publicació en AO es pot fer be mitjançant la publicació en revistes d’accés obert , el que es
4

coneix com “ruta daurada”, o be mitjançant la publicació en repositoris institucionals , temàtics o de
tipologia de documents, estratègia que es coneix com “ruta verda”. Actualment, la majoria
d’editorials permeten dipositar una reproducció dels seus articles o els post-prints als repositoris,
passat un període d’embargament.
1

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://oa.mpg.de/berlin-prozess/berliner-erklarung/
3
DOAJ (Directory of Open Access Journals, inclou 10.419 revistes a novembre de 2017) https://doaj.org/
4
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories, inclou més de 2600 registres a novembre de 2017)
http://www.opendoar.org/
2
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La definició d’una política institucional d’accés obert permetrà a l’IdISBa:
- Incrementar la visibilitat nacional i internacional.
- Augmentar l’impacte de la recerca realitzada per els investigadors de l’IdISBa.
- Evidenciar l’excel·lència en la qualitat de recerca.
- Vetllar pel compliment de la legislació i les recomanacions vigents, a nivell nacional

5

i

6

internacional , garantint que els resultats de la recerca finançada amb recursos públics siguin de
domini públic.

2. MARC LEGAL
Al seu article 37, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, estableix:
Article 37. Difusió en accés obert:
1. Els agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació impulsaran el
desenvolupament de repositoris, propis o compartits, d’accés obert a les publicacions del seu
personal d’investigació, i establiran sistemes que permetin connectar-los amb iniciatives similars
d’àmbit nacional i internacional.
2. El personal d’investigació l’activitat investigadora dels quals estigui finançada majoritàriament
amb fons dels Pressuposts Generals de l’Estat faran pública una versió digital de la versió final dels
continguts que li hagin estat acceptats per publicació a publicacions d’investigació seriades o
periòdiques, tan aviat com resulti possible, però no més tard de dotze mesos després de la data
oficial de publicació.
3. La versió electrònica es farà pública a repositoris d’accés obert reconeguts en el camp de
coneixement en el que s’ha desenvolupat la investigació, o a repositoris institucionals d’accés
obert.
5

Llei 14/2011, d’1 de juny de 2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que en el seu article 37 parla
explícitament de la difusió en accés obert, recollint l’obligatorietat de publicar els resultats de la recerca
finançada pels pressupostos generals de l’Estat en accés obert.
6
La clàusula 29.2 del Grant Agreement, de l’Horitzó 2020 (2014-2020) requereix el dipòsit en accés obert de
totes les publicacions revisades per parells, generades a partir dels projectes finançats sota el paraigües de
l’Horitzó 2020.
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4. La versió electrònica pública podrà ser utilitzada per les Administracions Públiques en els seus
processos d’avaluació.
5. El Ministeri de Ciència i Innovació facilitarà l’accés centralitzat als repositoris, i la seva connexió
amb iniciatives similars nacionals i internacionals.
6. Això anterior s’entén sense perjudici dels acords en virtut dels quals s’hagin pogut atribuir o
transferir a tercers els drets sobre les publicacions, i no serà d’aplicació quan els drets sobre els
resultats de l’activitat d’investigació, desenvolupament i innovació siguin susceptibles de protecció.

3. POLÍTICA INSTITUCIONAL OA IDISBA
L’IdISBa considera convenient i necessari iniciar una política d’accés obert amb l’objectiu de
promoure la difusió de la seva producció científica, afavorint l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte
de la seva investigació científica i acorda, seguint la declaració de Berlín i les recomanacions
anteriors i la legislació nacional i internacional vigent, els següents compromisos:
1. Promoure la publicació de forma prioritària en règim d’accés electrònic obert de la producció
científica dels seus investigadors.
2. Col·laborar en la creació a curt termini d’un repositori institucional que permeti arxivar, difondre i
preservar els documents i altres objectes digitals generats per l’activitat de l’IdISBa per el seu
accés en obert per part de la comunitat investigadora global.
3. Promoure i recomanar als seus investigadors que dipositin la seva producció científica a
repositoris científics d’accés obert, mentrestant no existeixi el repositori institucional. A partir de la
creació del repositori institucional, establir mesures que promoguin el dipòsit de la producció i
dades científiques generades a aquest.
3. Promoure i facilitar la reutilització de les dades de recerca.
4. Vetllar pel respecte als drets d’autor, la propietat intel·lectual i la confidencialitat.
5. Disposar la publicació obligatòria en accés obert dels resultats finançats, totals o parcialment,
per convocatòries intramurals de l’IdISBa.
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7. Promoure l’ús de llicències que fomentin la publicació en obert per part dels autors implicats,
com poden ser, entre d’altres, les denominades “Creative Commons”.
8. Promoure i desenvolupar accions i campanyes formatives, informatives i incentivadores sobre
l’accés obert, i col·laborar amb altres institucions en la seva promoció i difusió, així com en el
desenvolupament de programes de cooperació en aquest àmbit.
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