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Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
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Tres grans funcions: 
 
1. Servei central de recerca d'informació i de documentació per garantir la 

presa de decisions  documentada. 
 

2. Impulsar l’accés, lliure i gratuït, a la documentació municipal de difusió 
pública, en qualsevol format i suport (impacte social dels continguts que 
afecten a la vida de les persones). 
 

3. Racionalitzar els recursos d’informació corporatius i rendibilitzar-los a 
partir de sistemes de difusió de la informació. 
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        BCNROC Què és? 

BCNROC = Reposi tori Obert del Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona 
 

• Eina que visualitza la producció bibliogràfica i documental digital de 
l’Ajuntament destinada a difusió pública i les col·leccions del SEDAC i 
biblioteques departamentals (plans, mesures de govern, pressupostos, 
presentacions, articles, llibres, capítols de llibres, vídeos, revistes, etc.)  

 
•  S’emmarca en el moviment global d’Accés Obert (declaracions BBB) per 

promoure la disponibilitat, lliure i gratuïta, de la documentació (accés per 
defecte, sense restriccions, implica ús de llicències obertes, OAI per la 
descoberta i URI) 
 

• Té recolzament institucional per DA del 23/3/2015: Política d’Accés Obert 
que identifica quins documents formaran part, llicències CC associades i les 
obligacions d’autopublicació dels departaments (publicitat activa).  
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        BCNROC Política 

1. Docs. de l’Ajuntament no comercials 
A. Autoria col·lectiva (atribució per defecte CC-PD/CC-BY) 
B. Autoria individual (atribució per defecte CC-BY) 
C. Encarregats a tercers (cal acreditar drets explotació i posar 

llicència més oberta possible)  
 

2. Docs. de l’Ajuntament destinats a la venda 
A. Publicació 100% municipal (atribució per defecte CC-BY) 
B. Publicació en col·laboració  externa  

i. En funció del contracte d’edició 
ii. Aconsellable mínim CC-BY-NC-ND   
iii. Embargament màxim 5 anys per recuperar cost de la 

inversió 
iv. A negociar accés intern  
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        BCNROC Requisits 

 
3. Immediatament disponibles  (màxim 1 mes) 
 
4. Docs. privats amb cessió de drets 
  
5. Formats oberts (Esquema Nacional Interoperabilitat), formats 
processables de forma automàtica i no propietaris, per  facilitar:  

• la lectura humana i mecànica 
• la reutilització 
• la preservació permanent 
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• Tot tipus de publicacions, editades o distribuïdes o divulgades (sigui internament o 
públicament), en qualsevol suport o format. S’inclou els recursos multimèdia. 
 

I. Són documents informatius amb valor intel·lectual, artístic i/o educatiu objecte de difusió pública. 
II. Integren el patrimoni bibliogràfic municipal i estan subjectes a Dipòsit legal 

 
 

• Tipus: 
 

A. Publicacions de caire general (públiques o internes): monografies, revistes, documents tècnics,... 
 

B. Publicacions produïdes de l’activitat d’estudi, anàlisi, recerca i seguiment d’obres i serveis (publiques o 
internes): Enquestes, informes... 
 

C. Documents normatius (que requereixen ser publicats): ordenances, reglaments.... 
 

D. Documents publicats per obligatorietat de normes (Llei de Transparència): instruccions, directrius... 
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        Publicacions municipals a BCNROC 



 

Títol: ........................ 
  

Continguts i redacció: ©.............  

  
Idea i coordinació: ..................  
 

Fotografies: © ........... 

 
Edició electrònica, maig 2018  
 
Edita: 

 © Ajuntament de Barcelona. ........ 

  
Disseny i maquetació: ................. 
  
Impressió: ............... 
  
ISBN...............  
  
 Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixement – No comercial (by-nc) amb finalitat no comercial. Es permet no només la 
reproducció,  
distribució i comunicació pública de l'obra original, sinó també la creació d'obres derivades com traduccions, resums o versions infantils. No es permet un ús 
comercial  
de l'obra original ni de les possibles obres derivades 
  
La llicència completa es pot consultar a: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca 
•   
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        Elements de les publicacions digitals 
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a) Òrgans administratius i el seu personal que elabori documents en el marc de la 
seva activitat municipal i per a la seva publicació per part de l’Ajuntament 

 

b) Òrgans de govern 

 

c) Organismes autònoms i les entitats públiques empresarials 

 

d) Consorcis, fundacions, societats mercantils i resta d’entitats integrants, 
dependents o adscrites 
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        BCNROC Destinataris 
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        BCNROC Procés 

Política AO 

 

Auto publicació 

 

Llicències 
Creative 

Commons 

Documents 

municipals a  

les xarxes 

Metadades  i 
taxonomia  
per la web 
semàntica 

URI 

(Identificador 
de Recursos 
Uniforme) 

Transparència 

Reutilització 

Dipòsit Legal 
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        BCNROC Contingut obert  

BCNROC 

Open Content 

Bcn Dades obertes 

Open Data 

Transparència 

Open Government 

Ecosistema  
Coneixement 

Obert de 
l’Ajuntament 

Dades en brut 
sense 
protecció 

Dades i informació 
públiques 

Dades protegides 
però reutilitzables 



 Programari lliure: Dspace 

 

 215 responsables  editors 

 

 37 comunitats i 107 col·leccions (complexitat documental) 

 

 Volums actuals (maig 2018): 

 Docs. Textuals: 19.661 

 Fotografies: 44.228 

 Vídeos: 381 

 

 Dos tipus de públic: ciutadania i personal municipal (calen embargaments) 
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        BCNROC Repositori institucional 
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       BCNROC Beneficis Accés Obert 
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Més enllà de l’accés públic 
 

– Més descobriment del coneixement municipal  a les xarxes digitals:  
o Interoperable amb altres reposi toris, agrega dors de contingut i motors de cerca. 
o més visibilitat del coneixement municipal a les xarxes 
 
– Més valor social de la documentació:  
o ISP és un recurs molt útil per la visa social, laboral i del lleure 
o formació d’opinió,  control sobre la pròpia administració, participació 
o més oportunitats d’equitat econòmica, de desenvolupament social..... 
 
– Més transparència i eficiència:  
o transversal i únic per tot l’Ajuntament a on apunten altres webs que mostren documents  
o auto publicació fàcil i immediata 
 
– Més innovació:   

o la reutilització permet a tercers crear nous productes, noves idees, noves solucions  
o les llicències  CC són fàcils , clares, en diferents llengües i llegibles per màquines 



Per contactar amb nosaltres: 
 

mrafales@bcn.cat 
rbatllo@bcn.cat 
bibliog@bcn.cat 

 
Per saber més sobre el BCNROC: 

Ràfales Caelles, Marta; Batlló Colominas, Roser; Hermosilla Pinto, Noelia; Plaza Mateo, Sara.  
L'accés obert a les publicacions del sector públic : l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona. A: “Ítem: revista de biblioteconomia i 

documentació’, Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2017, núm. 63, p. 103-119. ISSN 0214-0349 

http://hdl.handle.net/11703/109151 
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