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• Publicació científica  
• Accés obert: què és, beneficis, marc legal i 

com publicar en accés obert 
• Drets d’autor 
• Avaluació de la recerca: Web of Science i 

Scopus 

Què veurem? 



3 

 

• Una eina bàsica de transmissió del coneixement  

• La publicació científica aporta reconeixement. És l’única manera 
d’obtenir el vistiplau de la comunitat científica i l’admissió com a 
científic. És també l’única manera de garantir que la ciència arribi a 
les següents generacions de científics. 

• La publicació científica ha de ser original i ha d’aportar quelcom 
nou a una disciplina científica. S’adreça a la comunitat científica i 
als especialistes d’una matèria per comunicar-los una innovació en 
el coneixement científic o tècnic com a resultat d’un procés de 
recerca.  

 

 

 

Publicació científica 
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1. Tria un tema rellevant, original i d’interès actualment. 

2. Busca col·laboradors 

3. Fes un treball ben escrit, ben estructurat, ben presentat... 

4. Fes una bona revisió bibliogràfica (internacional, actual...). 

5. Selecciona la revista adequada 

6. Segueix les instruccions als autors de la revista. 

7. Demana l’opinió de col·legues. 

8. Publica’l també en repositoris institucionals i/o acadèmics. 

9. Difon el treball amb eines 2.0. 

10. Gestiona correctament la teva identitat digital. 

 

 
Què cal tenir en compte a l’hora de publicar: 
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• Títol (informatiu) 

• Signants (adscripció i dades de contacte) 

• Resum 

• Paraules clau 

• Introducció 

• Metodologia 

• [Cos] 

• Resultats i conclusions 

• Referències bibliogràfiques 

 
Més informació: http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_24/tot_t24.html 

Estructura d’un article científic 

http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_24/tot_t24.html
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• Les revistes científiques no són totes iguals... 

• ... i alhora de triar una revista  científica cal tenir en 
compte... 

– Prestigi  
Difusió i impacte 
Abast internacional 
Presència en bases de dades 
Distribució 
Abast temàtic 
Rapidesa en la publicació 
Pertinença a una associació 
Procés de revisió   
Propietat de les obres, OA (revista, dipòsit) 

 

Triar la revista 

Swan, A. What authors want: the ALPSP research study on the motivations and concerns of contributors 

to learned journals. Learned publishing 1999; 12(3): 170-172 
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• Tingueu cura en el títol, el resum i les primeres pàgines. Són 
cabdals ja que els editors han d'escollir els revisors. 

“Las primeras impresiones son impresiones fuertes; por ello, el título debería ser bien 
estudiado y dar; en la medida en que lo permitan sus límites, una indicación clara y 
concisa de lo que vendrá luego.” T. Clifford Allbutt 

• Llegiu l’apartat “Aims and scope” de les diferents revistes 
(exemple: http://journalfinder.elsevier.com/)  
 

• Respecteu escrupolosament les instruccions per als autors  
 

• Reviseu l’estil del vostre text tècnic i científic 

 

Consells  

http://journalfinder.elsevier.com/
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• Tingueu cura del format de gràfics i taules 

 

• Situeu-vos en el lloc dels referees que avaluaran el vostre 
treball (“Reviewer Guidelines” ex. Elsevier) 

 

• Podeu enviar el treball a diversos col·legues per conèixer 
la seva opinió. 

 

 
Consells 
 
 

http://www.elsevier.com/wps/find/reviewershome.reviewers/reviewersguidelines
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Es imprescindible citar les fonts però a més: 

• S’ha de fer bé i de forma normalitzada (ISO 690, APA, 
Chicago, MLA...) 

 

Per què? 

• Per a que els lectors han de poder trobar les fonts 
referenciades 

• Perquè les referències se citen i es fan servir en els 
índex (xarxa de relacions entre articles) 

Les referències bibliogràfiques 
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• L’ús d'una signatura unívoca evita l’ambigüitat dels noms personals 
derivada de les convencions culturals 

• La signatura unívoca en totes les publicacions garanteix la 
recuperació completa de la producció científica atribuïble a un 
mateix autor 

• L’atribució de la producció científica depèn de la correcta 
associació treball acadèmic‐autor‐filiació-institucional  

• La designació correcta de la filiació afavoreix la visibilitat dels 
centres i les institucions i assegura la fiabilitat dels indicadors de 
producció científica  
 

 
Avantatges de la signatura científica 
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 Autors. Sistemes d’identificació 
 

Més informació a:  
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsi

dentificacio.php#.U42y-3a0ftg  

 

https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php
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QUÈ ÉS? 

• ORCID (Open Researcher and Contribution ID) és un codi de 16 dígits que 
permet identificar inequívocament i al llarg del temps la producció científica 
d’un autor. 

• Pretén acabar amb el problema de les ambigüitats, i duplicitats en assignar les 
autories de les diferents produccions científiques. Ja sigui davant de noms 
semblants, o de canvis a l’hora de signar al llarg del temps d’un mateix autor. 

 

PER QUÈ DEMANAR-LO? 

• Per tenir un identificador inequívoc de la producció científica realitzada. 

• Peça clau per enllaçar les activitats de recerca d’un mateix autor introduïdes en 
EIN@ amb el Portal de Recerca de Catalunya 

 

Més informació: http://ddd.uab.cat/record/116812 

 

 

 

ORCID 

http://ddd.uab.cat/record/116812
http://ddd.uab.cat/record/116812
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En el document per lliurar a l’editor cal incloure-hi: 

Quan preparem el document 

• Nom o acrònim de l’organisme financiador i número de 

projecte  

 

• Correcta normalització del nom i filiació: 

Recomanacions UAB 

 

• L’identificació internacional ORCID  

 
 

 

IMPORTANT: 

Guardar la versions pre-print i post-print  

http://www.recerca.uab.es/journalmetrics/recomanacions.php
http://www.recerca.uab.es/journalmetrics/recomanacions.php
http://www.recerca.uab.es/journalmetrics/recomanacions.php
http://orcid.org/
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• Un cop el Consell editorial admet un treball que compleix les 
condicions generals de la revista passa per una revisió externa 

 

• Sistema peer-review (revisió per experts o arbitratge): 

– Revisió oberta (es coneixen les identitats dels 
avaluadors) 

– Sistema cec (l’autor no coneix les identitats dels 
avaluadors) 

– Sistema doble-cec (es preserva l’anonimat dels 
avaluadors i de l’autor) 

 

 

Sistema peer-review 



Procés de l’article 

 PRE-PRINT: submittedVersion : és 

la primera versió d’un article, abans de la 
seva acceptació per a la publicació i 
abans de la revisió per experts (peer-
review). 

 POST-PRINT: acceptedVersion :és 

la versió definitiva, després de la revisió 
per experts. Ja ha estat acceptada per a 
la publicació en una revista (aquesta és la 
versió de l’autor, amb el seu estil, 
comentaris i notes a peu de pàgina). 

 PDF: publishedVersion (versió 
publicada): és la versió de l’editor, amb 

la maquetació, el format, els logos, etc. 
de la revista. 
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Procès de publicació 

 

 

Recepció  
de  
l’article 

Selecció 
preliminar 

Peer 
Review 

Recull 
revisions 

L’autor 
modifica l’article 

Article 
rebutjat 

Article 
acceptat 

Publicació 
de 
l’article 

Janette K. Klingner, David Scanlon and Michael Pressley. How to Publish in Scholarly Journals Educational Researcher 

November 2005 34: 14-20 

Enviament dels  
resultats 
 d’una investigació 

http://edr.sagepub.com/content/34/8/14.full.pdf+html
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Accés obert 
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 L'accés obert  a la informació científica consisteix a publicar 

i/o dipositar la producció científica a la xarxa  sense cedir els 

drets d'explotació a tercers, garantint l'accés gratuït i 

facilitant la reutilització dels continguts. Constitueix 

l'alternativa al sistema tradicional de pagar per accedir a la 

informació científica, generalment  per la via de 

subscripcions a revistes. 

 

Més informació:  

http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-

obert-1345691507345.html 

 

AO: Accés Obert- Què és? 

http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
http://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccio-cientifica-en-obert-1345691507345.html
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• Augmenta la visibilitat i per tant, la difusió i l’impacte de 

la producció científica. Augment de les citacions. 

• Incrementa les possibilitats d’accedir a articles 

d’investigació sense augmentar la inversió 

• Permet que els autors decideixin quins drets 

conserven i quins cedeixen i en quines condicions 

• Retorna a la societat la inversió que ha suposat  la 

investigació 

• Preserva els resultats a llarg termini 

 

AO - Beneficis 
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• Drets d’autor 

• Pensar que les revistes d’accés obert no tenen factor 

d’impacte 

• Pensar també que no tenen procés de revisió (‘peer 

review’) 

• Por al plagi 

• Desconeixement de l’existència del dipòsit i del 

procediment 

• Perdre temps 

AO- Els frens 



AO -Marc legal: polítiques i normatives 

 

Nacionals: 
• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación 
• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado 
• Convocatòries d’ajuts 

 

Iniciatives europees: 
• Horizon 2020 
• Consejo Europeo de Investigación 

 

A la universitat: 
• Política institucional d’accés obert de la UAB 

 
 



Llei de la Ciència 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf  
 
Artículo 37. Difusión en acceso abierto 
 
 
 

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el 
desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su 
personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas 
similares de ámbito nacional e internacional. 
 
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con 
fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión 
final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de 
investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce 
meses después de la fecha oficial de publicación. 
 
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el 
campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios 
institucionales de acceso abierto. 
 
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus 
procesos de evaluación. 
 
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y  
su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales. 
 
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido 
atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando 
los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean 
susceptibles de protección. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


RD Estudis de doctorat 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, a la UAB la publicació de la tesi al TDX és obligatòria per a totes les tesis dipositades a partir del 
13.02.2012. Tanmateix s'ha habilitat un sistema per protegir la publicació posterior de la tesi en revistes 
d'àmbit científic o editorials, i en el moment del dipòsit es pot demanar l'embargament temporal de la tesi per 
un període de 6, 12, 18 o 24 mesos. 

 

 

 

 

Tota la informació sobre el dipòsit de la tesi (UAB-Escola de Postgrau) es troba a: 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/doctorats/diposit-1096481910496.html  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/doctorats/diposit-1096481910496.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/doctorats/diposit-1096481910496.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrau/doctorats/diposit-1096481910496.html


Convocatòries d’ajuts 

Convocatòries d’ajuts d’investigació dins del marc del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 (BOE núm. 266, 6/11/2013) 

 

Fomenta l’acompliment de l’article 37 de la Ley de la Ciencia: 

promou que les publicacions científiques resultants del 
finançament estiguin disponibles en accés obert. 



Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica 

de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf 

(article 6, apartat 3)  

 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a 

los Retos de la Sociedad: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf 

(article 6, apartat 2 i article 20, apartat 7g) 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf


Horizon 2020 

• Programa de finançament de la Unió Europea de projectes  d’investigació i 
innovació en diverses àrees temàtiques (2014-2020) 
 

• Obligació de facilitar els resultats de la recerca en AO. Incomplir-ho pot 
implicar perdre part del finançament. 
 

• En repositori AO en un termini màxim de 6 mesos des de la seva 
publicació (12 mesos en el cas de ciències socials i humanitats). 
 

• Inclou Pilot d’Accés Obert a Dades de Recerca: es demanen les dades de la 
investigació.  
 

Més informació a:  
Guidelines on OA to Scientific Publications and Research Data  
Multi-beneficiary General Model Grant Agreement (p.59 Art 29:  
Dissemination Information, OA, Visibility of EU funding)  
 
Exemple al DDD d’un FP7  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
http://ddd.uab.cat/record/91069
http://ddd.uab.cat/record/91069
http://ddd.uab.cat/record/91069
http://ddd.uab.cat/record/91069
http://ddd.uab.cat/record/91069
http://ddd.uab.cat/record/91069
http://ddd.uab.cat/record/91069


Consejo Europeo de Investigación 

• Línia estratègica Horizon 2020  creació CIÈNCIA D’EXCEL·LÈNCIA  increment pressupost 
del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que subvenciona investigadors europeus d’alt 
nivell 

 

• Requeriments als projectes de recerca que financia totalment o parcialment: 

dipòsit en repositori institucional o temàtic en AO en un termini màxim de 6 mesos després 
de la seva publicació (12 per a ciències socials i humanitats). Es recullen per la plataforma 
OpenAire. 

 

• Finançament dels costos si es publica en AO, sempre que sigui durant el projecte i no 
després. 

 

• Bones pràctiques per preparar les dades de recerca de cara a compartir-les.  

 

Més informació:  

http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020 
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6   
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised 
_2013.pdf (política d’accés obert d’ERC) 

 
 

http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/fc9def4e-d22e-40c0-86e4-f0ecb13a1da6
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2013.pdf


Política institucional d’AO 

Política institucional d’accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
http://ddd.uab.cat/record/89641 

Aprovada pel Consell de Govern el 25/4/2012, acord 46/2012 

Pel que fa a PDI: 
El personal docent i investigador (PDI) de la UAB dipositarà les seves publicacions acadèmiques i 

científiques (articles de revista, tesis, ponències, comunicacions, documents cientificotècnics, 
llibres, etc.) en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD)  http://ddd.uab.cat” 

 

Es tindran en compte, si s’escau, les condicions establertes per les editorials en relació amb 
l’arxiu de documens en dipòsits digitals d’accés obert. Si aquestes condicions no permeten 
l’accés lliure a la publicació completa, aquesta s’hi inclourà de forma restringida i només es 
permetrà l’accés al resum o a les metadades completes que la descriuren, segons sigui 
possible en cada cas. 

 

L’arxiu dels documents es persegueix que pugui dur-se a terme tot just després de la publicació i 
en qualsevol cas en un termini no superior als sis mesos.” 

 

 

 

http://ddd.uab.cat/record/89641
http://ddd.uab.cat/


Pel que fa a estudiants: 

 

“Els alumnes de doctorat de la UAB han de dipositar al dipòsit 
digital la seva tesi doctoral, també en un termini no superior als 
sis mesos des de la seva aprovació, tal i com estableix el Reial 
Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments 
oficials del doctorat. Així mateix, els doctorands i els estudiants 
han de dipositar els seus treballs de doctorat, màster o fi de 
carrera al dipòsit digital”. 

Política institucional d’AO 
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DRETS D’AUTOR 
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Producció intel · lectual de l'investigador: 
Drets d’autor 

 

• Cal que gestioneu correctament els drets d'autor de les vostres 
obres. El control dels mateixos facilitarà la seva publicació en 
obert i la difusió per diferents mitjans, incrementant així la 
visibilitat i impacte dels resultats de la vostra investigació 

• Des del mateix moment de la creació d'un article científic, la llei 
et reconeix uns drets com a autor i tu ets el propietari d'aquests 
drets. Com a tal, tens el control dels usos que es puguin fer de la 
teva obra 

 

Més informació: Propietat intel.lectual i drets d’autor 

 

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html


Drets d’autor 
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Drets d’autor: Dret de cita 

És la facultat que es dóna a qualsevol usuari per 

incorporar part d’una obra protegida en una de pròpia, 

de forma limitada, sense haver de demanar autorització 

a l’autor 

Què és el 

dret de 

cita? 

Quan 

puc fer 

ús del 

dret de 

cita? 

Quan es compleixin aquestes condicions 
simultàniament: 

• Amb finalitat docent o investigadora 
• Amb finalitat d’il·lustrar explicacions (anàlisi, 

comentari o judici crític) 
• De forma proporcionada  
• Sobre imatges i textos ja divulgats 
• Citant font i autor del document original 
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El plagi 

Què és el 
plagi? 

Com evitar 

el plagi? 

Citant qualsevol 

dada, imatge o text 

Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per 

nostres idees o fragments de text que s'han 

copiat d'altres treballs.  

• Per llei hem de 

respectar la paternitat 

• Per justificar la teva 

pròpia recerca 

Parafrasejant: Explicar amb 

les teves pròpies paraules el 

què ha dit una altra persona 

Més informació: Citacions i bibliografia  

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
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Drets d’autor 

Difusió d’obra pròpia 

 

La difusió depèn  

del contracte d’explotació 

amb l’editor 

 

Obra publicada  

 

Sí es pot difondre, 

però depèn directament 

dels autors 
 

Obra no publicada  
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Obra publicada 

• Cal conèixer els contractes i els acords de cessió de 
drets que estableixen les editorials. 

 

• No són estandarditzats i no és fàcil trobar-los en les 
pàgines web d'editors o de revistes. El més normal és 
trobar-los al costat de les directrius per a l'autor, a 
les pàgines dels editors sota els epígrafs author’s 
side, author’s rights, publica en... 
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Relació editor-autor o a l’inrevés 

• Els editors de revistes científiques et demanaran com a 
requisit per penjar l'article que els cedeixis, mitjançant 
un contracte per escrit, els drets d'explotació. Aquesta 
cessió pot ser en exclusiva. 

 

• Si cedeixes els drets en exclusiva, has de demanar 
permís a l'editor per realitzar qualsevol acció sobre 
l’article. 
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• Si com a autor no estàs d'acord amb les condicions establertes en 
l'acord que l'editor et demana que signis, pots negociar amb ell, 
utilitzant un addendum en què es descriguin els drets que vulguis 
retenir, demanar al teu editor que accepti una modificació en 
l’acord referent a la política d’autoarxiu 

 

Exemples:  
• Scholar Copyright Addendum Engine: scholars.sciencecommons.org 

• Science Commons (CC) 

• Model amendment to publishing agreement (Open access in FP7) 

 

 

Addendum  

http://scholars.sciencecommons.org/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://sciencecommons.org/resources/faq/authorsaddendum/
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1


Obra no publicada:  
 
 

Per incentivar les polítiques d'accés obert, les llicències Creative 
Commons permeten fer la cessió d'alguns o de tots els drets a 
l'avançada, de manera que si algú vol utilitzar o reproduir un text 
vostre ho pugui fer sense haver-vos de demanar permís, sempre 
citant la font de referència i a vosaltres com a autors. 

 
Les llicències CC permeten establir les condicions d'ús i 
distribució de les vostres obres. Amb la combinació de 4 
condicions es generen 6 llicències diferents que podeu assignar. 

 

Tota la informació a: creativecommons.org  I Llicències Creative 
Commons recomanades a la UAB 

 

Llicències Creative Commons 

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205
hhttp://ddd.uab.cat/record/129205


DRETS CEDITS 

BY - Reconeixement Heu de reconèixer l'autoria de manera 

apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet 

algun canvi 

NC – No comercial No podeu fer un ús comercial de les obres 

derivades 

SA – Compartir igual Si remescleu, transformeu o creeu a partir del 

material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa 

llicència que l'obra original.  

ND – Sense Obra Derivada Si remescleu, transformeu o creeu a 

partir del material, no podeu difondre el material modificat.  
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Publicar en accés 

obert: AO 
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Revistes d'accés obert 

• Hi ha editors, i cada vegada més,  que donen accés 
lliure a les seves revistes a través d'Internet i solen 
permetre als autors mantenir tots els seus drets. 
Aquestes publicacions són les anomenades revistes 
d'accés obert. Algunes d'elles permeten la 
reutilització dels articles amb mínimes restriccions, 
per exemple, els articles poden traduir sense 
demanar permís. 
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• L'acció per part d'un autor de dipositar un article o 
qualsevol altra obra en un repositori es denomina 
autoarxiu 

• En funció de les condicions establertes pels editors, 
l'autor podrà autoarxivar diferents versions del seu 
article, el preprint que encara no ha estat revisat, o 
el postprint, l'article un cop ha passat la revisió per 
parells, o bé es pot utilitzar la versió de l'autor o la 
versió de l'editor en pdf 

 

Autoarxiu 
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Revistes de lliure accés (via daurada) 
 

• Algunes publicacions difonen obertament tots els seus continguts; podeu consultar els 
títols a DOAJ (Directory of Open Access Journals). Per a revistes de l'àmbit hispà consulteu 
E-revistas o Redalyc. I us recomanem també el servei REDI de la UAB. 
 

• Revistes híbrides: conviuen articles AO + de pagament per subscripció. Les grans editorials 
comercials ofereixen aquest model en algunes de les seves revistes (open choice). Es paga 
per posar en AO. 

 

Repositoris digitals (via verda) 
 

• Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD), repositori institucional que recopila, 
gestiona, preserva i difon la producció científica, docent i institucional de la universitat 

• TDX, repositori de tesis de diverses universitats espanyoles. La UAB, a través de l'Escola 
de Postgrau, incorpora las tesis llegides en aquest dipòsit. 

 

Per conèixer repositoris d’accés obert: OpenDoar 

 
 

 

Com publicar en accés obert 

http://www.doaj.org/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.redalyc.org/
http://revistes.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
http://www.tdx.cat/
http://www.opendoar.org/


45 

Com conèixer les polítiques d’autoarxiu de 
les editorials:  

Sherpa-Romeo: Polítiques de copyright de les editorials, 

sobretot estrangeres i autoarxiu. (International Journal of 
Advertising, Sage Publications) 

Dulcinea: Polítiques editorials de drets patrimonials i 

permisos d’autoarxiu de les revistes científiques i vigents 
espanyoles. (Comunicación y sociedad, Creatividad y 
sociedad) 

Héloïse: Polítiques editorials en matèria d’autoarxiu de 

revistes sobretot franceses (Documentaliste-Sciences de 
l’information) 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
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El DDD és el repositori institucional de la UAB. 
Recopila, gestiona, difon i preserva la seva 

producció científica digital a través d’una col·lecció 
organitzada, d’accés obert i interoperable. 

 

ddd.uab.cat 

 

Què i on podem publicar ?  



Composició del DDD: diposit d’investigació i 
patrimoni 

135.237 documents al DDD (Abril 2016)  

Articles 
38.675 

Llibres i 
col·leccions: 

2.944 

Jornades i 
congressos: 

1.134 

Documents 
investigació 
no publicats: 

13.760 

Documents 
gràfics: 7.017 

Altres: 
71.707 

Fons personals i 
institucionals (19.348) 



Font: http://repositories.webometrics.info del CSIC. Gener 2016 

Total: 2.295 repositorios. 

 

2n d’Espanya, 6è d’Europa i 18è del món 

 

http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/
http://repositories.webometrics.info/


• Entorn informàtic estable i URL fixa 

• Plataforma per allotjar documents inèdits 

• Descripció normalitzada i intercanviable 

• Cerca a text complet 

• Agrupament de la producció científica pròpia  
-personal o del grup de recerca- en text complet 

• Estadístiques personalitzades  
(recomanable: enllaçar des de les webs personals o grups de 
recerca i des del campus virtual al text complert del DDD) 

• Eines 2.0 per a compartir la informació a  
través de les xarxes socials 

 

Beneficis del DDD 



Sóc doctorand, què puc publicar? 

 Tipus document Obligatori o 
opcional 

Com publicar? Autoritzacions 

Tesi doctoral Obligatori per 
llei 

Gestiona l’Escola de Doctorat 

Treballs acadèmics 
durant la seva 
vinculació a la UAB 
no publicats 

 
Opcional 

Adreçar-se a la biblioteca del 
vostre àmbit 

Enviar pdf del treball amb autorització 
signada pel doctorand i el professor 

 
Articles publicats 
durant la seva 
vinculació a la UAB 

 
 
Opcional 

Adreçar-se a la biblioteca del 
vostre àmbit 

Tenir els drets d’autor o estar en possessió 
d’una versió del document (preprint, 
postprint o la de l’editor) que permeti ser 
autoarxivada d’acord amb les condicions 
de l’editor en cas d’haver-li transferit els 
drets.  
Enviar pdf amb autorització signada pel 
doctorand 

- Formulari d’autorització 

- Els estudiants amb un correu @uab.cat poden autoarxivar els seus 

articles i treballs d’investigació 

http://www.uab.cat/web/e-gestions/dipositar-al-ddd-1337665282656.html
http://serveis.uab.cat/ddd/content/com-lliurar


• Publicar el document a les xarxes socials acadèmiques 
(Mendeley, Academia.edu…) o la web personal si hi ha hagut 
una cessió dels drets d’explotació a tercers. Cal el seu permís. 

 

• Alterar la  versió maquetada fent-la passar com a postprint 

 

• Publicar documents dels quals en sou coautors sense posar-ho 
en coneixement dels altres. 

Evitem males pràctiques 
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Avaluació de la 

recerca 



L’avaluació de l’activitat investigadora 

Necessitat d’avaluar la producció científica: 
 
• Autors: decidir on presenten els seus manuscrits, acreditar la seva tasca de 
cara a ser contractats per una universitat, accedir a un cos de funcionaris, 
rebre uns complements de productivitat 

 
• Institucions: atreure subvencions i inversions, justificar les que han rebut, 
atreure investigadors, incrementar el seu prestigi 

 
• Editors: avaluar les seves decisions editorials en el temps, determinar la 
influència de les seves publicacions en el mercat 

 
• Bibliotecaris i professionals de la informació: facilitar la presa de decidions 
en adquisició i administració de col·leccions, especialment de publicacions 
periòdiques 
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http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques 

 

Objectiu: 

 Identificar i facilitar l’accés a les 

dades que es necessiten per 

omplir formularis per les 

acreditacions, sexennis i trams de 

recerca 

Per a qui:  

Docents i investigadors 

individuals 

 Grups de recerca 

 Qui vulgui publicar en alguna 

revista 

Com: 

Oferint  recursos  d’avaluació 

de  revistes  científiques,  els 

 enllaços als  organismes 

oficials  per  obtenir  les  

acreditacions  i  aquells   

recursos  que  s’han  conside

rat  que  poden  ajuda  en  la 

 tasca  de  recerca  i  la  seva  

 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques
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• De l’article: nombre de cites rebudes  (bases de dades de la Core Collection de 
Web of Science, Scopus, Google Scholar) 

• De l’autor: índex H 

• De la revista: 

- Càlculs basats en el nombre de cites rebudes (Factor d’Impacte a JCR, SJR a 
SCIMAGO, Index h...) 

- Compliment de criteris de qualitat (Latindex, DICE...) 

- Presència en bases de dades i càlculs derivats (ICDS de MIAR...) 

• Del llibre: 

- Nombre de cites rebudes  (bases de dades de la Core Collection de Web of 
Science, Scopus, Google Scholar) 

- Prestigi d’editorial  

- Presència en bases de dades 

- Altres indicadors 

 

 

Indicadors d’impacte 
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• Factor o índex d’impacte 
 

• Quartil i Àrea 
 

• SJR (SCImago Journal Rank) 
 

• SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 
 

• Altres: índex d'immediatesa, presència en bases de dades de 
prestigi, Eigenfactor, ICDS,  índex H... 

La valoració de la qualitat de les revistes científiques es 

basa en el mesurament de l’impacte d’aquesta publicació 

mitjançant diferents criteris (o indicadors): 

Revistes: indicadors 
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Què és?  

Indicador per mesurar la repercussió que ha tingut una revista en la 
literatura científica a partir de l’anàlisi de les citacions que han rebut els 
articles publicats.  

Com es calcula?  

Nombre de citacions rebudes en un any concret pels articles dels 2 anys 
anteriors d’una revista dividit pel nombre d’articles publicats a la revista 
aquests 2 darrers anys. Ex: 

 

Factor d’impacte 

Citacions que han rebut el 2010 els articles publicats el 2011 i 2012 
Nombre d’articles publicats en el període 2011 i 2012  

Factor d’impacte 2013 = 

On consultar-lo?  

• Journal Citation Reports (JCR) 

• IN-RECH (no s’actualitza) 

• RESH (no s’actualitza) 
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Què permet? 

 

• Comparar revistes dins d’un àmbit 

 

• Establir rànquings i reflectir la rellevància relativa de cada títol  

 

• Presa de decisions, ja que s’utilitza com a mesura de la qualitat 
d’una publicació i té una gran influència  

 

 
 

Factor d’impacte 
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Què són?  

Quartil és un indicador per avaluar la importància relativa d'una revista dins 
del total de revistes de la seva àrea.  

Com es calcula el quartil?  

Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte (FI) es 
divideix en 4 parts iguals, cadascuna és un quartil. Les revistes amb el FI 
més alt es troben en el 1r quartil, els quartils de la part central seran el 2n i 
3r, i l'últim quartil el 4rt. Per ex., en una llista de 100 títols el primer quartil 
contindrà els 25 primers títols, amb la qual cosa, aquests seran els més 
valorats pels investigadors. 
On consultar-lo? 

- Journal Citation Reports (JCR) 
- IN-RECH (no s’actualitza) 
- Scimago Journal Rank (SJR) 

 

Quartil i Àrea 
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Per exemple, volem conèixer les revistes de major impacte en la disciplina 
de la sociologia. 

 

1.-  Accedim a Web of Science: 
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat 

 

2.-  Seleccionem el recurs Journal Citation Reports (JCR): 

Factor d’impacte d’una revista a JCR 

http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
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3.-  Seleccionem la pestanya Categories by Rank, filtrem per l’edició Social 
Science Citation Index i escollim la categoria Sociology 
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4.-  Ordenem els resultats per Journal Impact factor. També podem filtrar els resultats 

per JIF Quartile  
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5.-  Busquem un títol de revista des de la pestanya “Journals by rank” opcions “go to 

journal profile” o “select journals”   



66 

6. - Una vegada localitzada la revista s’accedeix a tota la informació: 
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SJR (SCImago Journal Rank)  
 Què és? 

Indicador que reflecteix el prestigi de la font. Es basa en la idea 
que “no totes les citacions són iguals”. Amb SJR, el camp 
d’estudi, la qualitat i la reputació de la revista tenen un impacte 
directe en el valor de la citació. Això significa que una citació feta 
per una font amb un índex SJR relativament alt té més valor que 
una citació feta per una font amb un índex SJR més baix.  

Com es calcula?  

Es basa en l’algorisme PageRank creat per Google.  

On consultar-lo?  

- Scopus 

- Scimago Journal Rank (SJR) 
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SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)  

 
Què és?  
Indicador que mesura l’impacte contextual de cada citació 
ponderant-la segons el nombre total de citacions en una 
determinada àrea temàtica.  
 
Com es calcula?  
A l’impacte d’una única citació se li dóna un valor més alt en 
aquells camps en els quals les citacions són menys freqüents, i 
viceversa. 
 
On consultar-lo?  

- Scopus 
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1.- Accedim a Scopus: http://cataleg.uab.cat/record=b1826052~S1*cat 

2.- Obrim l’apartat Compare journals 

 

 

 

 

 

 

3.- Es fa la cerca per revista: 

 

SJR i SNIP d’una revista a Scopus 

http://cataleg.uab.cat/record=b1826052~S1*cat
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4.- Mostra l’índex Scimago Journal Rank(SJR): 
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5.-  Mostra també l’SNIP i altres dades qualitatives: 
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6.- Per conèixer el quartil anem a: http://www.scimagojr.com/ 

Seleccioneu en el menú l’opció de cerca de revistes: 

 

http://www.scimagojr.com/
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7.- Seleccioneu en el menú l’opció journal rankings conèixer totes les revistes 

d’una categoria temàtica 
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• Índex d’immediatesa 

Mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista i 
indica amb quina freqüència són citats els articles d'una revista 
en un mateix any. Un factor d'immediatesa alt significa que la 
revista publica articles punters en investigació. 

 

• Eigenfactor 

Indicador de la influència o repercussió global de les revistes, es 
basa en el càlcul iteratiu del nivell de citació rebut per una 
revista segons d’on provenen les cites (de revistes més o menys 
citades). Té un caire més qualitatiu que quantitatiu. 

Revistes: altres indicadors 
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• Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) 

L'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) és el resultat d’un projecte elaborat pel grup 
de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de. L’ICDS és 
un indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques. 

 

• Presència en bases de dades temàtiques de prestigi 

No és un índex pròpiament però indica la importància d’una revista inclosa dins la base de 
dades. Ex: ERIC, MLA, Econlit… 

 

• Índex H de revista  

Indicador bibliomètric principalment per avaluar autors, també serveix per revistes. Alguns 
recursos l’ofereixen per una selecció de títols:  

• Rànquings SCImago 

• Adoptat per Google Scholar i Google Scholar Metrics: llistes de revistes amb índex H 
segons Google Scholar Metrics. GSM inclou una revista si compleix 2 criteris: tenir 
100 treballs publicats i  almenys 1 cita.  

• A partir de Google el grup EC3 de la Universidad de Granada elabora llistes de 
revistes espanyoles  

 

 

Revistes: altres indicadors 

http://www.scimagojr.com/index.php
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
http://ec3.ugr.es/layout.php?id=inicio
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Sistema d'informació que integra indicadors de qualitat per a les 
revistes científiques espanyoles de ciències socials i humanitats. 
http://epuc.cchs.csic.es/resh   

Té quatre bases de dades (Directorio, Catálogo, Revistas 
electrónicas i portal de portales) on fer la consulta per títol, 
matèria, país, editorial i paquets bibliogràfics on està indexada 
una determinada revista. Inclou publicacions d’Amèrica Llatina, 
Carib, Espanya i Portugal. A Catálogo únicament inclou les 
revistes -impreses i electròniques- que compleixen els  criteris de 
qualitat editorial establerts per Latindex (33 criteris de qualitat, 
per revistes electròniques36). 
http://www.latindex.unam.mx/index.html   

Prioritàriament per a ciències socials i humanes. 

Revistes: altres recursos 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=45
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=31
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
http://www.latindex.unam.mx/index.html
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Llista de revistes científiques espanyoles que han obtingut el 
segell de qualitat de la FECYT, que les acredita durant 3 anys 
com a excel·lents. Pretén fomentar la bona praxis en l'edició 
de revistes científiques, millorar la seva qualitat i afavorir la 
visibilitat i el posicionament de la producció científica i de la 
innovació espanyola a nivell internacional. 
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.
pdf  

Valora la qualitat de les revistes tenint en compte aspectes 
com la presència d’autors no vinculats a l’entitat editora, 
l’avaluació externa dels originals o quines bases de dades en 
fan difusió. A gener de 2013 s’aturen les actualitzacions.  
http://dice.cindoc.csic.es/  

Revistes: altres recursos 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=68
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/RevSelloCalidad.pdf
http://dice.cindoc.csic.es/
http://dice.cindoc.csic.es/
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=26
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Sistema per mesurar quantitativament la visibilitat de les 
publicacions periòdiques en ciències socials en funció de la 
seva presència en diferents tipus de bases de dades. Fa un 
rànquing basat en l’ICDS. 
http://miar.ub.edu/ca  

Sistema d'avaluació de revistes científiques de ciències 
socials i humanitats segons el seu impacte i qualitat. La 
consulta es pot fer per àrees temàtiques o per ordre 
alfabètic de títol. Es revisa periòdicament.  
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?
contingut=carhus_2014  

Revistes: altres recursos 

Classificació de revistes de ciències socials i humanes en 
funció de la qualitat i visibilitat de les revistes. Darrera versió 
de 2015.  
http://www.clasificacioncirc.es/ 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=44
http://miar.ub.edu/ca
http://miar.ub.edu/ca
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=38
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://www.clasificacioncirc.es/
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=39
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Selecció les revistes depenent de la seva repercussió en 
l’àmbit nacional o internacional. En principi només per a 
ciències humanes, a partir de 2014 s'ha ampliat també a 
ciències socials, però perdent indicadors de 2011 (INT1, 
INT2, NAT). 
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp  

Índexs d'impacte de revistes espanyoles d'humanitats. No 
s’actualitza a partir de 2014. 
http://web.archive.org/web/20150720114825/http://ec3.
ugr.es/in-rech/ 

Revistes: altres recursos 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=40
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/recursos.php?idrecurs=41
http://web.archive.org/web/20150720114825/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://web.archive.org/web/20150720114825/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://web.archive.org/web/20150720114825/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://web.archive.org/web/20150720114825/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
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• Cites per llibre o capítol de llibre 

– Quantitat de cites que ha rebut un llibre o un capítol de llibre 
en concret: Social Science Citation Index, Scopus, Google Scholar 

 

• Ressenyes en revistes científiques especialitzades:  

- De l’especialitat: Sociological Abstracts, MLA, CSIC… 

- Bases de dades multidisciplinars: Scopus, WoS, Dialnet... 

- Portals de revistes electròniques: Wiley, JSTOR… 

- Google Books 

 

• Presència en bases de dades, repertoris bibliogràfics 
especialitzats i catàlegs de biblioteques universitàries: 

- Catàlegs: REBIUN (Espanya), SUDOC (França), COPAC (Regne 
Unit), Karlsruhe (internacional) 

 

 

Llibres: indicadors 

http://rebiun.absysnet.com/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://copac.ac.uk/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
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• Traducció:  
- Si està traduït a altres llengües: Worldcat i Índex translationum 

 
• Inclusió en bibliografies independents de l’autor i el seu entorn 

 
• Tenir ISBN  
 
• Tenir edicions ampliades i revisades, sobretot en manuals, així com 

nombre d’edicions. 
 

• Prestigi de l’editorial, dels editors i la col·lecció 
En general no hi ha indicadors objectius establerts, així que cal aportar 
detalls significatius de: 

 

Llibres: indicadors 

https://www.worldcat.org/
http://www.unesco.org/culture/xtrans/
http://www.unesco.org/culture/xtrans/
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a) Sistema d'avaluació i selecció d'originals:  

- L'editorial compta amb un comitè assessor d'experts en la matèria.  

- Té un procés establert de selecció i avaluació d'originals per revisors externs.  

- Comunica als autors el resultat de l'avaluació. 

 

b) Importància de l'editorial en la matèria:  

- Núm. d'editorials especialitzades en la matèria i lloc que ocupa entre elles, tant pel seu 
grau d'especialització com pel nombre de tirada d'exemplars.  

- Núm. de manuals de referència en la matèria que editen. 

- Si l'editorial presenta col·leccions per matèria.  

- Si els seus llibres són traduïts a d’altres idiomes.  

- Si hi ha ressenyes de llibres de l’editorial en revistes científiques especialitzades.  

- Presència de l'editorial en fires internacionals i nacionals sobre la matèria.  

- Presència en llibreries especialitzades.  

- Presència en bases de dades especialitzades en la matèria. 

 

 

 

Llibres: indicadors 
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Llibres: indicadors 

c) Qualitat formal de l'edició:  
- Bona qualitat d'impressió.  
- Continguts estructurats.  
- Índexs d'autors, matèries, referències etc. 
 

Per ajudar a objectivar el “prestigi de l’editorial” apareix un nou indicador: 
 
Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE) 
Creat  pel projecte-recurs Scholarly Publishers Indicators (SPI) per a ciències 
socials i humanes, mesura el prestigi d’editorials espanyoles i estrangeres i 
elabora rànquings basant-se en l’opinió d’experts espanyols enquestats.  
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Rànquing general (totes les àrees) + rànquings especialitzats (disciplines). 
Es recomana l’ús d’ambdós combinats (aporten informacions diferents i 
complementàries). 

ICEE d’una editorial a SPI 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
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Com es calcula 
• Ordenant els articles publicats en ordre descendent segons les cites rebudes i numerant-

los: l’índex H és el punt màxim en què el nombre d’articles i el nombre de cites rebudes 
coincideixen 

Avantatges 
• Permet mesurar simultàniament la qualitat (en funció del nombre de citacions rebudes) i 

la quantitat de la producció científica 
• Pot detectar els investigadors destacats dins d’una àrea 
• Tendeix a valorar un esforç científic prolongat al llarg de tota la vida acadèmica 
Inconvenients 
• No permet comparar investigadors de diferents àrees científiques 
• No té en compte la qualitat de les revistes en les que es publica 
• Dóna prioritat a la quantitat per damunt de la qualitat de les publicacions 
• Els autors amb una activitat investigadora recent tindran un índex h baix, malgrat que el 

seu treball pugui resultar molt rellevant dins de la seva àrea 
On trobar-lo 
• Scopus 
• Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI) i Social 

Sciences Citation Index (SSCI)  Bases de dades de la Core Collection de Web of 
science 

• Google Scholar 
 
 
 

 

Indicadors d’autors: Index H 
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Diapositives i continguts extrets dels següents materials docents:  

• Alvarez, Núria. L'Accés obert i la producció científica. [Presentacions]. [Consulta 05.05.2016] 
Disponible a: http://ddd.uab.cat/  

• Besson, Carme. El Acceso abierto y el Depósito Digital de Documentos (DDD) de la UAB 
[Presentacions]. [Consulta 19.05.2016] Disponible a: http://ddd.uab.cat/  

• Carbonell, Marina; Lopo, Ana. Publicació científica i avaluació de la recerca  [Presentacions]. 
[Consulta 5.05.2016] Disponible a: http://ddd.uab.cat/  

 

Més informació:  

• Newman, Anthony. How to write great papers and get published: understanding and benefiting 
from the publishing process. [Presentacions]. [Consulta 06.05.16] Disponible a: 
http://ddd.uab.cat/  

• Wood, Alice. Writing great papers in high impact journals : an introduction for researchers . 
[Presentacions]. [Consulta 06.05.16] Disponible a: http://ddd.uab.cat/  

Crèdits 

http://ddd.uab.cat/record/118209
http://ddd.uab.cat/record/118209
http://ddd.uab.cat/record/118209
http://ddd.uab.cat/record/118209
http://ddd.uab.cat/record/118209
http://ddd.uab.cat/record/118209
http://ddd.uab.cat/record/118209
http://ddd.uab.cat/record/118209
http://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=El Acceso abierto y el Dep%C3%B3sito Digital de Documentos (DDD) de la UAB&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/record/129428
http://ddd.uab.cat/record/129428
http://ddd.uab.cat/record/129428
http://ddd.uab.cat/record/129428
http://ddd.uab.cat/record/129428
http://ddd.uab.cat/record/129428
http://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/record/142632
https://ddd.uab.cat/record/142632
http://ddd.uab.cat/
https://ddd.uab.cat/record/143800
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
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Moltes gràcies! 

 

Contacte: Núria Contreras 

Correu-e: 
bib.socials.produccio.cientifica@uab.cat 

 

Biblioteca de Ciències Socials (UAB) 

 

http://ddd.uab.cat/record/154701 

http://ddd.uab.cat/record/154701

