
PROCEDIMENT PER PENJAR MATERIAL DE RECERCA AL REPOSITORI DIGITAL DE 
DOCUMENTS (DDD) DE LA UAB

Objectiu: Tenir tots els materials científics recollits en l’espai IBB del DDD i poder-ne fer 
promoció en xarxes socials/web

Mitjà de Comunicació: correu promocio.ibb@uab.cat (rebut per Nati i Montse)

Màster
• Acció: 

 Notificar per correu el nou 
màster completat.

• Material que cal facilitar:
 PDF Màster
 Autorització autor màster

Tesi
• Acció: 

 Notificar per correu la 
nova tesi completada.

• Material que cal facilitar:
 Títol de la tesi, autor i 

director

MÀSTER/TESI

Open Access Journals
• Acció: 

 Notificar per correu la publicació 
del nou article.

• Material que cal facilitar:
 DOI article

Not Open Access Journals
• Acció: 

 Notificar per correu la publicació 
del nou article.

• Material que cal facilitar:
 DOI article
 PDF Accepted Manuscript 

(després de les revisions, sense 
maquetar, just abans de publicar)

ARTICLES

• Tipus de materials possibles:
• Articles divulgació, aparició 

premsa, etc.
• Vídeos
• Xerrades
• Pòsters, material 

promocional
• Llibreta laboratori
• Info/materials de projectes 

nacionals/europeus

• Acció: 
 Notificar per correu el 

material que voleu penjar.

• Material que cal facilitar:
 PDF del material i/o enllaç 

corresponent.

ALTRES MATERIALS

mailto:promocío.ibb@uab.cat
https://www.uab.cat/doc/autoritzaciounica
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Publicació de datasets (dades finals) associades a un 
article, projecte, etc. Obtenció d’un DOI. 

• Acció: 
 Notificar per correu que es vol publicar un dataset

• Material que cal facilitar:
 Dataset (Excel, fitxer zip, etc.)

25 Gb màxim
 Fitxer que contingui la descripció del dataset.

Cal que tots els autors tinguin ORCID!!

(accés a les plantilles orientatives del DDD per crear el fitxer 
descriptiu del dataset aquí)

DATASETS VIDEOS

Publicació de vídeos relacionats amb la recerca per 
visionar-los en streaming
(tot i que els vídeos es troben pujats al servei de vídeos de la UAB)

• Acció: 
 Notificar per correu que es vol publicar un vídeo

• Material que cal facilitar:
 Vídeo

1 Gb màxim
 Proporcionar les dades mínimes informatives com ara: 

 Títol
 Autors
 Data
 Abstract
 Keywords
 Article que complementa

mailto:promocío.ibb@uab.cat
https://ddd.uab.cat/record/226740


CONSIDERACIONS VÀRIES

- Els materials científics proporcionats es faran servir per fer promoció de l’IBB a la web i xarxes socials així 
com també per enriquir el portal IBB del Repositori DDD de la UAB. El portal permet tenir un recull de tots 
els documents de forma estable i segura. Gràcies a tots vosaltres podem seguir creixent!

- Recordeu que tant projectes nacionals com internacionals forcen a que els resultats de la recerca siguin 
públics. A l’hora de penjar articles científics al DDD, el personal de biblioteques segueix la normativa 
establerta per a cada revista en qüestió. En alguns casos no es podrà penjar l’accepted manuscript i caldrà 
penjar el submitted o bé no es podrà penjar-ne cap. Us ho notificarem. 

- Recomanem que no ens envieu material científic (presentacions congressos, pòsters, llibretes, etc.) per 
penjar al repositori si no ho teniu publicat encara i, sobretot, si voleu demanar-ne patent i està pendent.

- Per defecte, tal i com està regulat en l’acord de l’IBB amb el DDD, el tipus de llicència CREATIVE COMMONS 
que s’atorgarà als documents publicats serà CC BY SA (reconeixement al autor i compartir sense canvis). No 
obstant, podeu indicar-nos-en un altre per aquells documents que ens envieu si així ho requeriu (articles 
divulgació, pòsters, xerrades, etc.). Més info de les llicències CC aquí. 

- Les tesis per llei han d'estar en obert i ja estan al DDD, només s'han d'enllaçar amb l’IBB. Per contra, els 
màsters no i, per tant, s’han de recollir individualment. Les autoritzacions dels màsters recomanem que les 
firmeu els directors encara que legalment no sigui necessari.

https://ddd.uab.cat/pub/docins/2012/129205/CATALA_Creative_Commons_recomanacioUAB_a2020m1d9.pdf
https://www.uab.cat/doc/autoritzaciounica

