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Problema



Qui publica?

▪ Departaments universitaris i organismes públics.
▪ Editorials comercials  Grans multinacionals.→
▪ Elsevier, Wiley, Springer, SAGE, Taylor & Francis.
▪ Concentració en la indústria editorial  →

increment dels guanys de les editorials.
▪ Oligopolis que dominen el mercat.
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Luchilo, Lucas (2019). «Revistas científicas: oligopolio y acceso abierto». Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad - CTS, vol. 14, núm. 40, pp. 41-79. https://www.redalyc.org/jatsRepo/924/92459230002/html/index.html



El negoci de les publicacions científiques

▪ 4 actors: autors, editorials, biblioteques i lectors.
▪ Articles produïts i avaluats per investigadors no 

retribuïts.
▪ Procés editorial subcontractat a empreses de 

països amb salaris baixos que operen a Àsia. 
▪ Destinatari: investigadors i professionals.
▪ El mercat de les revistes científiques és global.
▪ Comunitat en creixement  (accelerada expansió 

de l'educació superior i de la ciència a Àsia). 6



El negoci de les publicacions científiques

▪ 35.000 revistes (2013)
▪ 24.000 revistes indexades a Scopus.
▪ Negoci estimat en 25.200 M$ (2013).
▪ Biblioteques i organismes estatals adquireixen 

les revistes.
▪ 68-75% subscripcions de biblioteques 

acadèmiques.
▪ 15-17% subscripcions corporatives.
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Articles publicats per les 5 principals editorials
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Luchilo, Lucas (2019). «Revistas científicas: oligopolio y acceso abierto». Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad - CTS, vol. 14, núm. 40, pp. 41-79. https://www.redalyc.org/jatsRepo/924/92459230002/html/index.html

Any Ciències mèdiques Ciències socials, naturals i humanitats

1973 20% 10%

1996 30% 15% 

2006 50% 33% 

2013 53% 51% 



Factors que faciliten l’ingrés al mercat

▪ Digitalització de l'edició i la distribució.
▪ Ràpida adaptació a les possibilitats obertes pel 

canvi tecnològic.
▪ Les revistes passen a tenir costos ínfims.

▪ Diferent valoració entre revistes.
▪ Sostingut i promogut pels rànquings elaborats 

per Scimago/Scopus i WoS  (RELX i Clarivate).
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Les grans empreses comercials

▪ Digitalització factor clau pel creixement.
▪ Increment quantitat de revistes, base de les 

estratègies de negociació amb compradors.
▪ Justificació per la distribució dels costos entre  

totes les revistes del grup.
▪ Adquisicions i fusions de revistes als 90.
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Luchilo, Lucas (2019). «Revistas científicas: oligopolio y acceso abierto». Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y 
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Revistes que canvien d'editorials petites a grans i d'editorials grans a petites 
en Ciències Naturals i Mèdiques i Ciències Socials i Humanitats.

11Larivière V, Haustein S, Mongeon P (2015) The Oligopoly of Academic Publishers in the Digital Era. PLOS ONE 10(6): e0127502. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127502



Les grans empreses comercials

▪ Opció preferida: venda per paquets.
▪ Jerarquia de prestigi de les publicacions.
▪ Ofertes de venda sota 2 condicions:

– Contractes diversos anys amb clàusules 
increment de preu per sobre inflació.

– Confidencialitat contractes.

▪ Elsevier va declarar beneficis per més de 1.200 M$ 
amb marges de guany del 36,8%.
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Del negoci editorial a solucions d’informació

▪ RELX es el nom que des de 2015 té el conglomerat 
al que pertany Elsevier.

▪ 340 adquisicions, creacions i vendes realitzades 
entre 1997 i 2017.

▪ 2010 creix la importància de l'adquisició i creació 
de diferents serveis d'informació científica i 
tècnica.
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Del negoci editorial a solucions d’informació

▪ Estratègia: adquisició d'empreses potencialment 
competitives:

· Plum Analytics: empresa d’altmetrics
· Bepress: gestió repositoris institucionals
· Mendeley: gestió informació investigadors
· SSRN: plataforma de pre-publicacions 
  en accés obert.

▪ Altres conglomerats: Clarivate i Wolters Kluwer.
14



Respostes 
i solucions
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Solucions



Accés 
obert
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“ Accés lliure, immediat i 
sense restriccions de 
material digital educatiu o 
acadèmic, que prové de 
publicacions 
de recerca científica 
especialitzada 
amb avaluació per experts 17



Evolució de l’accés obert

▪ 1998. Es crea SPARC (The Scholarly Publishing 
and Academic Resource Coalition). 
Crear revistes d'accés obert i gratuït, de les 
mateixes disciplines establertes, molt cares i 
editades pels grans editorials comercials. 

▪ 1999. Es funda l'OAI (Open Archives Initiative) que 
promou estàndards per ajudar a la recuperació de 
la informació dispersa en diferents dipòsits. 
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Evolució de l’accés obert

▪ 2002. La BOAI (Budapest Open Access Initiative), 
declaració adreçada a editors, bibliotecaris i 
investigadors a favor de l'edició de revistes en 
accés obert. Més de 5.000 investigadors i 500 
institucions de recerca han recolzat aquesta 
iniciativa. 

19



Evolució de l’accés obert

▪ 2003. Declaració de BERLIN a favor de l’accés obert 
de les ciències i les humanitats. Més de 100 
institucions  la recolzen.

▪ 2004. Manifest realitzat per Rebiun Red de 
Bibliotecas Universitarias recolzant el model d’accés 
electrònic obert. 

▪ 2004. Declaració de Washington per l’accés lliure a 
les revistes científiques.
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Timeline
http://symplectic.co.uk/open-access-timeline 20

http://oad.simmons.edu/oadwiki/Timeline
http://symplectic.co.uk/open-access-timeline


Evolució de l’accés obert

▪ 2011. Sci-Hub  
Alexandra Elbakian, desenvolupadora i 
investigadora de la República del Kazakhstan, 
troba dificultats econòmiques per accedir als 
articles per fer la seva tesis, així que organitza 
una xarxa per fer còpia d'articles i publicar-los al 
repositori Sci-hub (64M articles).

https://sci-hub.se/ 21
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Evolució de l’accés obert

▪ 2019. Universitat de Califòrnia rescindeix les 
subscripcions amb Elsevier.
Durant les negociacions per renovar les 
subscripcions, la UC considera les condicions 
abusives i les cancel.la per fomentar l'accés obert 
finançat amb diner públic.

https://news.lib.berkeley.edu/elsevier-outcome
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https://news.lib.berkeley.edu/elsevier-outcome


Evolució de l’accés obert

▪ 2021. UC i Elsevier firmen un acord transformador.
Després de 2 anys de negociacions la UC anuncia 
un "acord transformador de l'accés obert" amb 
Elsevier. L'acord (que té una durada de 4 anys) 
restaura l'accés de UC a les revistes de l'editorial (a) 
permetent l'accés obert universal a tota la recerca 
de la UC i (b) limitant els costos excessius associats 
a les llicències.
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Legislació i recomanacions

▪ 2011. “Ley de la ciencia” obliga a publicar a 
repositoris oberts. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2011/06/01/14

25

https://www.boe.es/eli/es/l/2011/06/01/14


Legislació i recomanacions

▪ 2021. AGA – Annotated Model Grant Agreement

2.1. Open science: Open access to scientific 
publications
The essence of the requirement: Beneficiaries 
must ensure open access to peer-reviewed 
scientific publications relating to their results.

https://www.h2020.md/en/horizon-2020-annotated-model-grant-greements 26

https://www.h2020.md/en/horizon-2020-annotated-model-grant-greements


Llicències 
Creative 
Commons
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Llicències Creative Commons

▪ Creative Commons (CC) és una organització 
sense ànim de lucre que neix el 2001, 
dedicada a reduir les barreres legal 
per a compartir treballs creatius.

▪ Ofereix diferents llicències que engloben 
des del sistema tradicional de drets d'autor 
(CC-by-nc-sa) fins al domini públic 
(CC-by) recomanada per la OAI.

28



Avantatges de les Llicències Creative Commons

▪ Relació més directa entre autor-usuari. 
▪ Llicència estandarditzada (alguns drets 

reservats). 
▪ Fomenta l’accés lliure i gratuït d’obres a 

Internet. 
▪ Compatible amb altres llicències (©, copyleft). 
▪ Contribueix a l’enriquiment dels comuns...

29



Diferents llicències CC

30



Programari Lliure



Evolució del programari

▪ 1950. Al principi, les programadores compartien codi 
i coneixement. 

▪ 1970-80.  Els venedors d’ordinadors i programari 
(IBM,  Microsoft, Apple...) posen restriccions al codi 
per convertir-lo en un producte i poder vendre 
llicències".

▪ 1983. Richard Matthew Stallman (et. al.) creen la 
«Free Software Foundation», GNU i el «copyleft».

32

https://www.fsf.org/
https://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html
https://www.gnu.org/licenses/copyleft.es.html


“ És «programari lliure» aquell 
que garanteix les 4 
llibertats:

        1.  Executar
        2. Estudiar (accés al codi)
        3. Distribuir còpies
        4. Modificar

33



Evolució del programari

▪ 1989. RMS (et. al.) creen la llicència GPL (GNU General 
Public License). És la primera llicència lliure «viral» 
(«share alike»).

▪ 1991. Linus Torvalds allibera Linux sota GPL i neix el 
sistema operatiu GNU/Linux.

▪ 1998. Raymond (et.al.), per evitar el debat ètic i fer el 
PL més digerible per les empreses, adopten el terme 
«codi obert» i creen la «Open Source Initiative».

34

https://opensource.org/


Programari 
Lliure?

35

Open Source?
FOSS?

FLOSS?

Software Libre?

Free Software?

Amb FLOSS s’intenta superar el debat «fratricida» entre PL i OS. 
És un mal acrònim però pitjors són ORCID, DOAJ o PAH i funcionen.

CopyLeft?



Evolució del programari

▪ 2001. Lawrence Lessig crea les Creative Commons.
▪ 2002. Amazon crea «Amazon Web Service». 

El negoci basat en SaaS i «el núvol» va prenent força.
▪ 2005. Google compra Android Inc, un GNU/Linux 

adaptat per utilitzar-se amb dispositius mòbils.
▪ 2010. Per competir, Microsoft llença «Azure» i 

Google ofereix «Google Cloud».
▪ 2019. Tots els núvols corren sobre GNU/Linux.

36



https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1XLzT-SrLPkd5zYPoOOjLDeScg0FD7AsT4-
li9wY32xY&font=Default&lang=es&hash_bookmark=true&initial_zoom=0&height=650 37

Línea de temps...



NCTA, Growth In The Internet of Things (graphic based on CISCO data)
38

Servidors > Mòbils > Núvols > IoT > Sensors ...
Actualment el FLOSS és majoritari.

https://www.ncta.com/chart/growth-in-the-internet-of-things?share_redirect=%2Ftopics#colorbox=node-2755
https://www.xataka.com/p/220682


“
La gran majoria dels dispositius 
electrònics ja son programari lliure.

¿Ha guanyat el FLOSS la 
batalla contra el programari 
privatiu?

39



Canvis d’estratègia...

¿Coneixeu alguna corporació 
que hagi fet un cop de timó tan 
brusc com aquest?

Quan una gran corporació veu 
perillar els beneficis, canvia el 
discurs i/o l’estratègia, però la 
fita segueix sent la mateixa.

40
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Elsevier LOVES open access!

https://www.elsevier.com/connect/5-surprising-facts-about-elsevier-and-open-access

https://www.elsevier.com/connect/5-surprising-facts-about-elsevier-and-open-access


El negoci del
programari

42

Problema



Todd Bishop. (2021). Filing shows where Microsoft is really making its money
43

Ingressos de Microsoft segons producte (2008-2020)

https://www.geekwire.com/2020/filing-shows-microsoft-really-making-money-reveals-m-adds-netflix-hulu-tencent-list-rivals


Dazeinfo / Data Source: Adobe, Inc
44

Ingressos i beneficis nets d’Adobe (1994-2020) ~ 2350 
M$

https://dazeinfo.com/2019/11/07/adobe-revenue-net-income-by-quarter-graphfarm
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Beneficis de les editorials vs altres companyies

Peter Turchin. The Impending Demise of Greedy For-Profit Scientific Publishers (Part II)

https://peterturchin.com/cliodynamica/the-impending-demise-of-greedy-for-profit-scientific-publishers-part-ii/


Similituds entre el 
negoci editorial i 
del programari

46



Negoci editorial vs programari (I)

47

Grans editorials BigTech

Actors Públics & Privats 
(voluntaris)

Públics & Privats
(voluntaris)

Deslocalitzacions Àsia Àsia 

Descripció 
econòmica

Oligopolis expansius 
en un mercat global

Oligopolis expansius 
en un mercat global 

Consolidar el 
monopoli

Competència, adquisicions i fusions Competència, adquisicions i fusions

Beneficis abusius 1.200 M$ (37%) 158.000 M$ (47%)

Promoció Rankings & Prestigi Lobbies & Prestigi



Negoci editorial vs programari (II)

48

Grans editorials BigTech

Pràctiques 
monopolístiques

Contractes  confidencials.
Indexadors amb biaix.

Contractes confidencials.
Programari no compatible/captiu.

Model de negoci 1 Subscripcions / Venta paquets
(coneixement tancat)

Llicències d’ús del programari
(codi tancat)

Model de negoci 2 Embargament
(model híbrid)

Llicències d’usuari
(codi tancat)

Model de negoci 3 Pagament d’APCs
(en resposta a OA i a la «pirateria»)

Software as a Service
(en resposta a FLOSS i a la «pirateria»)

Canvis d'estratègia Editorials ARA recolzen l’OA!! Empreses ARA estimen OS!!



“
prevaricació administrativa

Delicte que realitza l'autoritat o funcionari 
públic que dicta una resolució arbitrària en un 
assumpte administratiu, sabent-ne la 
injustícia. 

Codi Penal, art. 404

Font: https://dpej.rae.es/lema/prevaricaci%C3%B3n-administrativa

49

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a404
https://dpej.rae.es/lema/prevaricaci%C3%B3n-administrativa


Respostes 
i solucions
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Solucions



Place your screenshot here

51

Public Money, 

Public Code

Pq. el programari 
creat amb diner public 
no es publica com a 
programari lliure?

https://publiccode.eu/es 

https://publiccode.eu/es
https://www.youtube.com/watch?v=cTpw_L3pR60


It’s a Match!

Les històries de l’OA i el FLOSS són 
molt similars i també les seves 
aspiracions (coneixement, ètica, 
economia, llibertat, llicències...).

Son iniciatives tant properes que 
estan condemnades a acabar juntes.

52



Similituds entre OA i FLOSS

53

OA FLOSS

Ètica El coneixement ha de ser accessible 
per tothom

El programari ha de ser lliure i 
accessible per tothom

Economia Neix en resposta als oligopolis amb 
pràctiques abusives

Permet combatre els oligopolis.
Retorn pel diner públic del 400%

Llicències Creative Commons
(CC-by)

Llicències lliures
(GPL)

Agents Voluntaris > Institucions Voluntaris > Institucions

Dades El tancament de dades que no 
permet reproduir experiments (FAIR)

L’explotació de les dades atempta 
contra la privacitat i/o seguretat

Estat En creixement És majoritari



Diners 
públics, 
ciència 
pública!
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Accions des de
l’Administració Pública



Utrecht University - Holanda
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https://www.nature.com/articles/d41586-021-01759-5
https://www.uu.nl/en/research/open-science/tracks/fair-data-and-software

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01759-5
https://www.uu.nl/en/research/open-science/tracks/fair-data-and-software


Octopus - UK

57
https://science-octopus.org/about

Scientific knowledge should not be locked behind 
paywalls, or only available to those who can read and write 
in English.

Scientific ideas and findings should be shared as quickly 
as possible.

Scientific work should be judged on its merits, and not on 
how good a "story" it tells: and so should scientific 
researchers.

These principles underlie the design of Octopus: a new 
way to share scientific work that recognises and rewards 
good practice, and serves the needs of both scientists 
and science itself.

https://science-octopus.org/about


Hércules - Espanya

58
https://www.um.es/web/hercules 

La iniciativa Hèrcules és part de la Comissió 
Sectorial de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions de la Conferència de Rectors de 
les Universitats Espanyoles (CRUE-TIC). El seu 
objectiu és crear un Sistema de Gestió de Recerca 
(SGI) basat en dades obertes semàntiques que 
ofereixi una visió global de les dades de recerca del 
Sistema Universitari Espanyol (SUE), per millorar la 
gestió, l'anàlisi i les possibles sinergies entre 
universitats i el gran públic. 

https://www.um.es/web/hercules


DDD - Catalunya

59
https://ddd.uab.cat

El Dipòsit Digital de Documents de la UAB és 
el repositori institucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. La seva col·lecció es 
forma pel mandat que obliga a tot personal 
de la UAB que hi publiqui tots els seus 
treballs. Per tant permet el compliment de la 
Política institucional d'accés obert. El DDD és 
un dels repositoris més grans d’europa i s’ha 
desenvolupat sobre invenio, que és 
programari lliure.

https://ddd.uab.cat/


Servei de 
Revistes 
Digitals
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Objectius

Per responsabilitat pública:
▪ Dona resposta a la necessitat detectada al campus.
▪ Oferir un servei innovador, segur i de qualitat.
▪ Dotar a les revistes d’autonomia.
▪ Combatre l’oligopoli editorial (aposta per OA).
▪ Combatre l’oligopoli informàtic (aposta per FLOSS).

61



Què és el ReDi

▪ ReDi és part del Servei de Publicacions.
▪ Inicia la seva activitat el 2010.
▪ Obert a tota la comunitat UAB.
▪ Aposta per l’Accés Obert i el Programari Lliure.
▪ Equip format per 3 persones:

– Coordinació, producció i tecnologies.

62



Què és el ReDi

▪ Portal de revistes UAB.
▪ 55 revistes reconegudes - 45 amb OJS.
▪ Totes publiquen en accés obert.
▪ 37
▪   2
▪   9
▪   2
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Què ofereix
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Servei pels editors de revistes científiques de la UAB

▪ Suport als editors i el sistema informàtic per a la 
gestió de les revistes científiques d'accés obert 
en format electrònic.

▪ Gestió professional de la producció.
▪ Consolidar la producció amb criteris de qualitat.
▪ Contribuir a la difusió i a una major visibilitat.
▪ Millorar el posicionament en els índexs de 

qualitat i d’impacte.
66



Què ofereix el ReDi

▪ Gestor de revistes electròniques  (OJS).
▪ Suport tècnic i funcional  (helpdesk).
▪ Formació.
▪ Dinamització i millora.
▪ Manteniment i desenvolupaments tècnics.
▪ Gestió del DOI.

67



Perquè 
OJS?
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“
Open Journal Systems (OJS) 
is a journal management and 
publishing system that has 
been developed by the Public 
Knowledge Project through 
its federally funded efforts 
to expand and improve 
access to research.

69



Perquè OJS

▪ Permet gestionar, editar i publicar revistes 
digitals.

▪ Té per objectiu expandir i millorar l'accés i la 
qualitat de la recerca tant en l'àmbit acadèmic 
com públic.

▪ És un programari lliure (GPL) desenvolupat 
en el marc del “Public Knowledge Project” (PKP), 
Canadà i Estats Units (Simon Fraser University i Standford University).

70



25.000
Instal.lacions d’OJS a nivell mundial.
https://pkp.sfu.ca/ojs/stats

71

Estàndard de facto

https://pkp.sfu.ca/ojs/stats


Treballem en comunitat

▪ Traduccions al CA i ES.
▪ Participació del Comitè Tecnològic.
▪ Manteniment dels Dockers oficials.
▪ Testeig i suport a la comunitat.
▪ Trobada internacional PKP 2019.
▪ UAB soci estratègic.
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5.283.038
Visites de pàgina

Dades de les revistes amb OJS (2020)

3.640.993
Descàrregues de PDF

76



Visites i descàrregues en PDF
77



Conclusions

▪ BigTech vs FLOSS  Editorials vs OA→
▪ Però «els petits canvis son poderosos»...
▪ Open Science = OA + OS + OD + ...
▪ Importància del treball en comunitat.
▪ Importància del control sobre les infraestructures.

78



79

Moltes 
gràcies!
“Diners públics, ciència pública» 
per Pep Sansó & Marc Bria 

Es publica sota una Llicència Creative Commons 
Reconeixement-CompartirIgual 4.0 

sp.revistes.digitals@uab.cat; pep.sanso@uab.cat; 
marc.bria@uab.cat

Octubre  2021
Versió 1.0

mailto:sp.revistes.digitals@uab.cat
mailto:pep.sanso@uab.cat
mailto:marc.bria@uab.cat
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