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       Aspectes generals: què fan els bibliotecaris? 

1. A la biblioteca: cataloguen les publicacions en paper 

(llibres, capítols de llibre, actes de congrés) que es 

dipositen a DRAC. 

2. A DRAC: revisen i validen les dades bibliogràfiques 

de les publicacions introduïdes a DRAC 

3. Al dipòsit Eprints: introdueixen noves metadades i es 

diposita l’arxiu amb el text complet de la publicació (sota 

els paràmetres marcats per les polítiques dels editors o 

titulars dels drets d’explotació) 
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Aspectes generals: quines publicacions es revisen? 

Llibres i capítol de llibre 
 

OBLIGATORI* 
portar a la Biblioteca el document en paper 

per catalogar, o bé incloure a DRAC la URL 

web, DOI o  versió electrònica del text 

complet 

Text en actes de congrés 

Concursos d’arquitectura 

Articles de revista 
 

RECOMANAT 
incloure a DRAC la URL web, DOI o  versió 

electrònica del text complet  
Documents científico-tècnics 

* En el cas de no facilitar el text complet... 

... les activitats no es revisen 

... no s’inclouen a l’avaluació dels punts PAR 

... no apareixen al portal de la producció científica (però sí al CVN) 
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Circuit  de revisió (recomanat al PAS) 

  

1. Donar d’alta l’activitat a DRAC 

 

2.  Enviar les publicacions de les que 

cal el text complet (llibres, capítols, 

de llibre, actes de congrés) a la 

biblioteca per catalogar,  juntament 

amb la següent butlleta 
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Recomanacions per donar d’alta una publicació 

 Abans d’entrar una activitat, cercar-la a DRAC per evitar crear duplicat 

 

 Omplir els camps DOI, Url web  

 

 Dipositar el text complet en pdf (en cas de dubte del copyright, 

dipositar la versió esborrany / preprint de l’autor) 

 

 Ampliar el formulari d’alta i omplir el camp “Paraules clau” amb el codi 

AMS (aquesta opció facilita la indexació i revisió del document per als 

documents de matemàtiques i estadística) 

 

 Introduir tots els autors respectant l’ordre de signatura a la publicació, 

incloure el nombre total de participants (igual al de autors entrats) i 

identificar el nombre d’autors d’institucions espanyoles i extrangeres. 

La UPC no es computa com a espanyola. 

 

 Pels autors no UPC cal assignar afiliació a una institució 
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Participants i institucions 

 Inclou el total de participants 

(autors, co-autors, 

col·laboradors, etc.) 

 

 Els autors no UPC cal entrar-los 

i assignar-los una Institució 

 

 Discrimina entre els participants 

UPC i altres institucions en 

relació al territori (Espanyol-

Internacional) 

 

 La UPC no computa com a 

institució espanyola 

 

 

https://drac.upc.edu/drac/activitats/autoriaArticleRevista/update.html?id=12771530&publicacio=false&hasList=true&useCaseId=1384777282459 
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Participants i institucions 

 Diferents casos a tenir en compte: 

 Institucions espanyoles recollides a la “Ley de la Ciencia” i que 

són: Universitats, OPI, Centres Sanitaris, Empreses, Centres de Recerca adscrits a les Comunitats 

autònomes o a l’Administració General de l’Estat, Centres Tecnològis, Parcs científics i Tecnològics . 

 

  La UPC no comptabilitza com a institució espanyola ni les 

entitats vinculades de la UPC http://www.upc.edu/recerca/laboratoris-centres-

recerca/entitats-vinculades-de-recerca 

 

 Institucions internacionals, són aquelles amb seu fora del territori espanyol 

 

 Autors amb vàries afiliacions  
 Autors vinculats  a més d’una institució, es considerarà aquella amb 

major dedicació, sinó es coneix, aquella que indiqui com a primera en 

la publicació 
 

 Si alguna de les afiliacions apareix a una universitat serà aquesta a 

efectes de DRAC 

 

 No es consideren com a institucions els departaments, instituts o 

altres estructures internes 

 

 Si apareix una afiliació a una escola o facultat sense especificar la 

universitat caldrà cercar a quina universitat pertany 
 

 Estudiants doctorat, màster, etc. sense contracte UPC però si pertany 

a un grup de recerca UPC (OTRDI) 
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Diferents casos 

EXEMPLES 
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Publicacions: llibres 

 Portar llibre a catalogar 

 Verificar si el títol ja està donat 

d’alta a DRAC 

 Escriure en mínúscules el títol 

 Omplir els camps DOI, Url web  

 Introduir el codi AMS 

 Dipositar el text complet en pdf 

 Respectar l’ordre de signatura dels 

autors 

 Nombre total de participants i 

afiliació 

 

https://drac.upc.edu/drac/activitats/autoriaLlibre/update.html?id=3131001 
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Publicacions: capítols de llibre 

https://drac.upc.edu/drac/activitats/autoriaCapitolLlibre/update.html?id=4472948  

 

 Portar llibre a catalogar 

 Verificar si títol ja donat d’alta a 

DRAC 

 Escriure en mínúscules el títol 

 Omplir els camps DOI, Url web  

 Introduir el codi AMS 

 Dipositar el text complet en pdf 

 Respectar l’ordre de signatura 

dels autors  

 Nombre total de participants i 

afiliació 
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Publicacions: text en actes de congrés 

https://drac.upc.edu/drac/activitats/presentacioTreballPresentatEnCongres/update.html?id=9587838 

 Portar llibre d’actes a catalogar 

 Verificar si títol ja donat d’alta a 

DRAC 

 Escriure els títols en minúscules, 

excepte les sigles i les inicials de 

cada paraula del nom de l’edició del 

congrés. Exemple: Jornadas 

Internacionales de Innovación 

Universitaria 

 Omplir els camps DOI, Url web  

 Introduir el codi AMS 

 Dipositar el text complet en pdf 

 Respectar l’ordre de signatura dels 

autors 

  Nombre total de participants i 

afiliació 
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Publicacions: text en actes de congrés 

Video “Alta treball presentat a congrés”  
http://drac.upc.edu/info/menu1/suport-als-usuaris-de-drac/videos-de-suport-1/alta-treball-presentat-en-congres 

Per als congressos que s’introdueixen per primera vegada intenteu omplir totes 

les dades de la plantilla de nom de congrés, edició de congrés i del llibre 

d’actes: 

  

 Nom del congrés, mai inclou l’any o número d’edició.  

 Exemple: Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria 

 

 Edició de congrés, és aquella denominació que es va repetint cada vegada 

que es celebra la trobada i indica quantes vegades s’ha celebrat (amb 

numeració o any).  

 Exemple: 6th European Congress on Computational Methods 

 

 Llibre d’actes, és el títol que apareix a la portada del llibre d’actes del congrés 

o a la versió online del congrés 
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Publicacions: concursos d’arquitectura 

https://drac.upc.edu/drac/activitats/premiEnConcursArquitectura/update.html?id=9538495 

 Portar el concurs a catalogar 

 Verificar si títol ja donat d’alta a 

DRAC 

 Escriure els títols en minúscules, 

excepte les sigles i les inicials 

 Omplir els camps DOI, Url web  

 Dipositar el text complet en pdf 

 Respectar l’ordre de signatura dels 

autors  

 Nombre total de participants i afiliació 
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Publicacions: articles de revista 

https://drac.upc.edu/drac/activitats/autoriaArticleRevista/update.html?id=6047105 

 Verificar si títol ja donat d’alta 

 Escriure en mínúscules el títol 

 Omplir els camps DOI, Url web  

 Introduir el codi AMS 

 Dipositar el text complet en pdf 

(en cas de dubte el preprint) 

 Respectar l’ordre de signatura 

dels autors  

 Nombre total de participants i 

afiliació 
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Publicacions: articles de revista (reviews) 

https://drac.upc.edu/drac/activitats/autoriaArticleRevista/update.html?id=8792075 

 Verificar si títol ja donat d’alta 

 Escriure en mínúscules el títol 

de la ressenya  

 Omplir els camps DOI, Url web 

de la ressenya (no de l’article 

ressenyat/original) 

 Dipositar el text complet en pdf 

 Posar com autor el de la 

ressenya  

 Mathematical reviews té 

classificació 'DIV' (divulgació), 

els seus articles es valoren amb  

2 PAR tipus 2. 

 Nombre total de participants i 

afiliació 
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Publicacions: documents cientifico-tècnics 

https://drac.upc.edu/drac/activitats/autoriaReport/update.html?id=9401828&useCaseId=1353700465710 

 Verificar si títol ja donat d’alta 

 Escriure en mínúscules el títol 

de la ressenya  

 Omplir els camps DOI, Url web 

de la ressenya (no de l’article 

ressenyat/original) 

 Dipositar el text complet en pdf 

 Nombre total de participants i 

afiliació 
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La publicació científica en accés obert 

El moviment d’accés obert 

 
 

Visibilitat dels resultats de recerca 
 

Accessibilitat als resultats de la recerca finançada 

    amb recursos públics 
 

Augment dels preus de les subscripcions a revistes 
 

Declaració de Berlin  
 

On publicar? 

 - Dipòsits institucionals i especialitzats 

  

Polítiques promogudes per governs i institucions 
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La difusió de la recerca en obert: política UPC 

  Política institucional d’accés obert 

 

La UPC demana als seus professors i investigadors que 

dipositin les publicacions acadèmiques: articles de revistes, 

textos publicats en congressos i documents científico-tècnics  

en el Dipòsit Institucional UPCommons 

(http://upcommons.upc.edu/). 

 

La UPC es compromet a incrementar la visibilitat de les 

publicacions dipositades mitjançant: el Protocol OAI-PMH, 

l’Identificador URN Handle i les llicències d’accés obert 

Creative Commons. 

 

 

http://upcommons.upc.edu/
http://www.upc.edu/


DRAC i la publicació de la recerca 

La difusió de la recerca en obert: política UPC 

La UPC vetllarà pels drets d’autor, propietat 

intel·lectual i el dret de confidencialitat de les 

publicacions dipositades a UPCommons. 

 

La UPC preservarà, assegurarà i mantindrà 

l’accés perpetu a les publicacions de la producció 

científica allotjades a UPCommons. 

  Política institucional d’accés obert 

http://www.upc.edu/
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UPCommons: el dipòsit institucional de la UPC 

E-Prints i DRAC 
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La visibilitat de la producció científica UPC 

El web de la producció científica UPC 



DRAC i la publicació de la recerca 

Aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual 

UPCommons i la propietat intel·lectual 

 

Les  biblioteques vetllem perque tot el que es publica en 

obert a E-Prints es faci legalment.  

 

Aconsellable  publicar una versió Camera ready 

 

Condicions del Copyright Transfer dels congressos 

 

Embargos 
 

En cas de dubte… No es publica en obert 
 

Llicències Creative Commons 
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