POLÍTICA INSTITUCIONAL D’ACCÉS OBERT
I. Accés obert
El moviment de l’accés obert (AO) pretén un accés permanent, gratuït i sense
restriccions als continguts científics, amb l’objectiu d’afavorir l’accessibilitat, la
visibilitat i l’impacte de la recerca realitzada. Aquest moviment sorgeix arran de la
Iniciativa de Budapest per a l’Accés Obert (2002) i la Declaració de Berlín sobre
l’Accés Obert al Coneixement en Ciències i Humanitats (2003).
El desenvolupament d’una política d’accés obert permetrà a l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica (ICAC):
o Incrementar la visibilitat nacional i internacional.
o Augmentar l’impacte del seu personal investigador.
o Evidenciar l’excel·lència en la qualitat de recerca.
o Vetllar pel compliment de la legislació vigent, a escala espanyola1 i europea2,
garantint que els resultats de la recerca finançada amb recursos públics siguin de
domini públic.
II. Política institucional d’accés obert
Qui i què
Els membres de la comunitat de recerca de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
han de dipositar les seves publicacions de recerca (articles de revista, textos de
congressos, llibres, capítols de llibres, informes de recerca, etc.) dutes a terme en el
marc de la seva activitat a l’ICAC, a l’aplicatiu institucional. Alhora, l’ICAC promou que
el personal investigador que desenvolupi tasques acadèmiques, dipositi també els
seus materials docents a l’aplicatiu institucional.
Els doctorands de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, beneficiaris d’una beca
predoctoral, estan obligats a dipositar una còpia en paper i una altra d’electrònica de
les tesis doctorals llegides a l’ICAC.
Els estudiants de màster de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica estan obligats a
dipositar una còpia en paper i una altra d’electrònica dels treballs de fi de màster.

1

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.
2
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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Com
Per a fer-ho es tindran en compte, si escau, les condicions establertes per les
editorials en relació a l’arxivament dels documents en repositoris d’accés obert.
Si la recerca està finançada majoritàriament amb fons dels Pressupostos Generals
de l’Estat, el dipòsit en accés obert estarà subjecte a la política editorial de les
revistes. Si no es permet incloure la darrera versió de la publicació, cal incloure, com
a mínim, les metadades completes que la descriuen en un termini no superior a 1
mes. El text complet quedarà en accés restringit amb embargament de 12 mesos com
a màxim.
Si la recerca està finançada majoritàriament amb fons europeus, dins l’Horitzó 2020,
la publicació al repositori és simultània a l’enviament de la versió definitiva a la
revista.
Tots els documents es publicaran sota llicència Creative Commons.
L’ICAC recomana a la seva comunitat de recerca la publicació, de forma prioritària, en
revistes d’accés obert.
Els drets d’explotació de la propietat intel·lectual dels documents serà, de manera no
exclusiva, de l’ICAC. En tot cas, són irrenunciables i inalienables els drets morals
sobre l’obra de l’autor.
L’ICAC tindrà principalment en compte el nombre de documents dipositats a l’aplicatiu
a efectes d’avaluació del personal investigador i de finançament dels equips de
recerca.
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica diposita la seva recerca al repositori
cooperatiu català Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya).
Compromisos
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssic, amb el suport de Recercat, es compromet a:
o Vetllar pel respecte als drets de propietat intel·lectual dels autors.
o Vetllar per la integritat de les dades i metadades introduïdes pels autors.
o Seguir les normatives i els criteris internacionals per a repositoris d’accés obert.
o Incrementar la visibilitat i interoperabilitat de la producció científica.
o Facilitar identificadors persistents que permetin l’accés perpetu als documents.

Tarragona, 9 de juliol del 2015
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