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• Aquest material docent ha estat realitzat per Marina 

Carbonell, Coordinadora de Serveis als Usuaris de la 

Biblioteca d'Humanitats de la UAB 

• Algunes diapositives i continguts han  estan extrets dels 

següents materials docents:  

– Bibliotecnia. UPC La publicació i avaluació de la recerca. [ 

Presentacions]. [Consulta 29.05.14] Disponible a: 

http://www.slideshare.net/  

– Alexandre López-Borrull, UOC (Jul 21, 2011). Articles i Revistes 

Científiques a Internet. [ Presentacions]. [Consulta 29.05.14] 

Disponible a: http://www.slideshare.net/  

– Contreras, Núria. Eines de suport a l'acreditació i avaluació de la 

recerca [ Presentacions]. [Consulta 29.05.14] Disponible a: 

http://ddd.uab.cat/  

 

Crèdits 

http://www.slideshare.net/UPCbibliotecaCT/publicaci-i-avaluaci-de-la-recerca-11568123?qid=3f4c1d3a-3bc2-4427-ad98-60cb0e331a1a&v=default&b=&from_search=2
http://www.slideshare.net/UPCbibliotecaCT/publicaci-i-avaluaci-de-la-recerca-11568123?qid=3f4c1d3a-3bc2-4427-ad98-60cb0e331a1a&v=default&b=&from_search=2
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/alopezbo/fonts-acadmiques-internet-revistes-8654019?qid=8a14e8de-7558-49d3-9750-62ac79e491cb&v=default&b=&from_search=6
http://www.slideshare.net/alopezbo/fonts-acadmiques-internet-revistes-8654019?qid=8a14e8de-7558-49d3-9750-62ac79e491cb&v=default&b=&from_search=6
http://www.slideshare.net/alopezbo/fonts-acadmiques-internet-revistes-8654019?qid=8a14e8de-7558-49d3-9750-62ac79e491cb&v=default&b=&from_search=6
http://www.slideshare.net/alopezbo/fonts-acadmiques-internet-revistes-8654019?qid=8a14e8de-7558-49d3-9750-62ac79e491cb&v=default&b=&from_search=6
http://www.slideshare.net/alopezbo/fonts-acadmiques-internet-revistes-8654019?qid=8a14e8de-7558-49d3-9750-62ac79e491cb&v=default&b=&from_search=6
http://www.slideshare.net/alopezbo/fonts-acadmiques-internet-revistes-8654019?qid=8a14e8de-7558-49d3-9750-62ac79e491cb&v=default&b=&from_search=6
http://www.slideshare.net/alopezbo/fonts-acadmiques-internet-revistes-8654019?qid=8a14e8de-7558-49d3-9750-62ac79e491cb&v=default&b=&from_search=6
http://www.slideshare.net/
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20de%20suport%20a%20l%27acreditaci%C3%B3%20i%20avaluaci%C3%B3%20de%20la%20recerca&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20de%20suport%20a%20l%27acreditaci%C3%B3%20i%20avaluaci%C3%B3%20de%20la%20recerca&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20de%20suport%20a%20l%27acreditaci%C3%B3%20i%20avaluaci%C3%B3%20de%20la%20recerca&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
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Què s’avalua:  

• Els autors i les seves noves idees 

• La difusió i l’impacte d’aquestes idees 

• El valor de les publicacions en què es donen a 
conèixer 

 

 
Avaluació de la recerca 
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• De l’article:  nombre de cites rebudes, ex. a ISI Web of 
Knowledge, a SCOPUS. 

• De l’autor:  índex h 

• De la revista: 

• Compliment de criteris de qualitat, ex. Latindex / 
DICE 

• Presència en bases de dades, ex. Compendex, 
IEEXplore, etc. ; i càlculs derivats, ex. ICDS de MIAR 

• Càlculs basats en el nombre de cites rebudes, ex. 
Factor d’impacte d’ JCR, SJR d’SCIMAGO, etc. 

 

Indicadors d’impacte 
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Indicadors de l’article 

• Web of Science: 

•  Buscant l’article directament, 
amb l’opció Cited Reference 
Search 
http://www.accesowok.fecyt.es/  

 

•  SCOPUS: buscant l’article 
directament http://www.scopus.com  

•Citeseer 
http://citeseerx.ist.psu.edu/  

 
•Citebase Search: ús amb cautela 
http://www.citebase.org/  

 
•Google Scholar  
http://scholar.google.es/  

 

http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.scopus.com/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://www.citebase.org/
http://www.citebase.org/
http://www.citebase.org/
http://www.citebase.org/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
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Presència a les xarxes socials  

• La influència d’un article també es pot mesurar a partir 
del ressò que té a les xarxes socials, tant a les més 
populars (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) com a les 
acadèmiques (Mendeley, ResearchGate, Academia.edu, 
etc.). En aquest cas es poden utilitzar algunes de les 
eines d’Altmetric.  

• Podeu trobar els indicadors d’Altmetric a través de 
diferents aplicacions per a navegadors, dispositius mòbil 
o bases de dades bibliogràfiques.  

 

Indicadors de l’article 

http://www.altmetric.com/
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Indicadors d’impacte de l’autor 

 
 Index H 

•Es basa en el conjunt dels treballs més citats d’un investigador, i en el nombre de citacions 
de cadascun d’aquests treballs. És l’únic índex que valora directament l’autor, no els seus 
articles  

Com es calcula?  

•Es calcula ordenant els documents d’un investigador en ordre descendent de nombre de 
citacions rebudes. Els documents es numeren i s’identifica el punt en el qual el número 
d’ordre coincideix o supera el nombre de cites rebudes pel document. Aquest punt és 
l’índex h.  

 On consultar-lo?  

•Web of Knowledge www.accesowok.fecyt.es/login/ (xarxa UAB)  

Buscar l’autor a Web of science i escollir l’opció Create citation report  

•Scopus www.scopus.com/ (xarxa UAB)  

Buscar l’autor a Author search i marcar View citation overview (Tenir en compte que Scopus calcula a 
partir de 1996 ) 
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1. - Accedim a la Web of Science: http://www.accesowok.fecyt.es/login/ 

2.- Cerquem els articles d'un autor. L'índex h es pot aplicar a qualsevol llista 
d'articles citats. Cerquem-ho, per exemple, per la producció del professor Antonio 
Armario:  

 

Índex H a WOK: I 

http://www.accesowok.fecyt.es/login/
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3.- A la pantalla de resultats cliquem la icona:   

  

 

Índex H a WOK:  II 
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4.- Dins l'informe de citacions vegeu l'índex h  

 

Índex H a WOK:  III 
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5.- En aquest cas l'índex h és 28. Si es segueix  la llista dels articles, de més a 

menys citats, trobem una línia verda horitzontal que divideix les cites. En l'exemple 
ho veiem a la pàgina 4a. Ens indica que l'article que ocupa, en aquest cas el lloc 28, 
és el darrer que té un nombre de cites igual o superior al seu ordinal. 

Índex H a WOK: IV 



12 

La valoració de la qualitat de les revistes científiques 
es basa en el mesurament de l’impacte d’aquesta 
publicació mitjançant diferents criteris:  
 

•Factor o índex d’impacte 
•Índex d'immediatesa 
•Quartil 
•SJR (SCImago Journal Rank) 
•SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 

 
• 
 

Indicadors per valorar les revistes 
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Què és?  

• Mesura la repercussió que ha tingut una revista en la literatura científica a partir 
de l’anàlisi de les citacions que han rebut els articles que s’hi han publicat.  

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.  

Exemple:  

                                            Citacions que han rebut el 2010 els articles publicats el 2008 i 2009  

Factor d’impacte 2010 = __________________________________________________  

                                             Nombre d’articles publicats en el període 2008 i 2009  

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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•Journal Citation Reports (JCR) – Social sciences edition 

www.accesowok.fecyt.es/login (xarxa UAB)  

 

•IN-RECS (Índice de impacto-Revistas españolas de ciencias 
sociales)  ec3.ugr.es/in-recs 

 

•RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades 
epuc.cchs.csic.es/resh 

 

Factor d’impacte: on consultar-lo 



15 

Què és?  

És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una 
revista dins del total de revistes de la seva àrea.  

Com es calcula?  

Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte 
es divideix en 4 parts iguals, cadascuna és un quartil. Les revistes amb 
el factor d'impacte més alt es troben en el primer quartil, els quartils 
de la part central seran el segon i el tercer, i l'últim quartil el quart. 
Per exemple, 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-RECS i IN-RECH 
 

 

Quartil 
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Què és?  
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.    

Com es calcula?  
Es calcula dividint el nombre de citacions rebudes pels articles 
d’una revista publicats en un any pel número d'articles publicats 
en aquell mateix any.    

On consultar-lo?  
Journal Citation Reports (JCR) 

 

Índex d’immediatesa 
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Per exemple cerquem l’índex d’impacte de la següent revista on hem publicat el 
següent article:  
A single footshock causes long-lasting hypoactivity in unknown environments that is dependent on the 
development of contextual fear conditioning. Daviu, N; Fuentes, S; Nadal, R; Armario, A in 
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY 94 (2) 183 190 SEP 2010 

 

1. - Accedim a la Web of Science: http://www.accesowok.fecyt.es/jcr 
 

2.- Seleccionem el recurs JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 

 

Factor d’impacte d’una revista a JCR: I 

http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
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4.-  Seleccionem l’edició de JCR (Ciències o Ciències Socials) i seleccionem la 
cerca d’una revista especifica:  

 

 

 

 

 

 

5.-   Per localitzar la revista es pot realitzar diferents cerques per diferents camps. 
Es recomana especialment el camp d’ISSN 

 

 

 

Factor d’impacte d’una revista a JCR: II 
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6. - Una vegada localitzada la revista cliquem sobre ella i accedim a la informació 
sobre la mateixa 

 

 

 

 

 
7.- Alhora podem saber també l’índex  d’immediatesa 

8.-  Cliquem sobre l’enllaç a la revista i a continuació anirem a l’opció Journal Ranking 

 

 

 

 

 

Factor d’impacte d’una revista a JCR: III 
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9.- On tenim disponibles el Quartil  

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Factor d’impacte d’una revista a JCR: IV 
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SJR (SCImago Journal Rank)  
 

Què és:  

• Reflecteix el prestigi de la font. Es basa en la idea de 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 : www.scopus.com (xarxa UAB) Anar a Analytics  
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SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)  

Què és:  
• 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 www.scopus.com (xarxa UAB). Anar a 

Analytics  
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1.- Accedim a la pagina web de Scopus a través de la següent 
adreça: http://www.scopus.com 

• 2.- Obrim l’apartat Analyze Journals  

 

 

 

 

 

 

3.- i cerquem per exemple la revista Translation Review 

 

 

 

SCOPUS: I 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/source/eval/handle.url?navbar=t&origin=searchbasic&zone=TopNavBar
http://www.scopus.com/source/eval/handle.url?navbar=t&origin=searchbasic&zone=TopNavBar
http://www.scopus.com/source/eval/handle.url?navbar=t&origin=searchbasic&zone=TopNavBar
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SCOPUS: III 
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4.- i en dona l’index Scimago Journal Rank(SJR) i altres dades 
qualitatives:  

 

 

 

 

SCOPUS: II 
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Entitats que acrediten i avaluen 
l’activitat investigadora 

• CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora.  

• ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) 

• AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya)  
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Índexs i Bases de dades que valoren la investigació  
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php 

  
Amb aquest web podeu identificar i accedir als recursos on trobar la informació 

necessària per a omplir els formularis per les acreditacions, sexennis i trams de 

recerca d'ANECA, AQU i  CNEAI, a més d’altres eines interessants sobre 

producció científica. 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php
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RETI/REAO 
En aquestes pàgines hi trobareu una llista de revistes acadèmiques 

d’aquesta àrea de coneixement amb els indicadors de qualitat dels 

diferents recursos que són valorats per les entitats d’acreditació: AQU, 

ANECA i CNEAI. També s’hi han afegit altres informacions, com ara els 

enllaços a diferents catàlegs bibliogràfics, les normes de publicació dels 
articles segons l’editor i els permisos d’autoarxiu.  

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/rev
istes/eti.php?area=eti&menuidioma=eng  

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/revistes/eti.php?area=eti&menuidioma=eng
http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/revistes/eti.php?area=eti&menuidioma=eng
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• Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de les publicacions: 
http://www.recerca.uab.es/JournalMetrics/index.php  En aquesta 
pàgina pots consultar d'una manera ràpida i senzilla els factors 
d'impacte de les revistes incloses en el Journal Citation Reports i 
els articles dels investigadors de la UAB inclosos en els repositoris 
Web of Knowledge i Scopus.  

 

 

 

 

 
Recull d’eines bibliometriques 

 

http://www.recerca.uab.es/JournalMetrics/index.php
http://www.recerca.uab.es/JournalMetrics/index.php
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Publicació 

científica i publicar 

en accés obert 
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• La publicació científica ha de ser original i ha d’aportar 
quelcom nou a una disciplina científica. 

• 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. 

• El fet que les publicacions científiques siguin revisades i 
segueixin un procés de peer-review determina els 
articles que s’hi presenten, els quals pretendran 
dissuadir els revisors aportant un detallat apartat de 
metodologia i fonts d’informació. 

 

Publicació científica 
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Investigacions en curs 

Conèixer equips que treballen en el 
mateixos temes 

Suggeriment per a un article posterior 

Difusió limitada  

Crear una xarxa d’afinitats 

Investigacions acabades 

Difusió àmplia entre la comunitat 
acadèmica 

Publicar per 1r cop una recerca 
original 

El més reconegut dels documents 
científics 

Models de publicació tradicionals 
 

Ponència en 
un congrès 

Article en una 
revista 
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1. Tria un tema rellevant, original i d’interès actualment. 

2. Busca col·laboradors  (a poder ser, internacionals). 

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 

 

Estructura d’un article científic 
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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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Procés d’un article 

 

 

eprint  preprint 

postprint reprint 
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En el marc d’una recerca l’autor de l’article:  

 
• Escriu l’article 

• Busca una revista en la que publicar 

• Es sotmet al procés de revisió per part de la revista.  

• En cas d’acceptació 

– revisa el text i es fan els canvis oportuns en quan a 
contingut i/extensió 

– adequa el text a les normes editorials 

• Lliura el document en els terminis establerts 

• Fa la celebració oportuna!!   
 

 

Procés de publicació 
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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 

• Feu un cop d'ull als membres del consell editorial. 
 

• Respecteu escrupolosament les instruccions per als autors  
 

• Reviseu l’estil del vostre text tècnic i científic 

 

Consells  



46 

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 ref. es 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 producción científica atribuïble a un 
mateix autor 

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

• La designació correcta de la filiacióa favoreix la visibilitat dels 
centres i les institucions i assegura la fiabilitat dels indicaors de 
producció científica  
 

 
Avantatges de la  signatura  científica 
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Autors.  Sistemes  d’identificació 

 

https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publi

ques/autorsidentificacio.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
https://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/autorsidentificacio.php
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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) 

• Penseu que la co-autoria pot ser un valor afegit 

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

• Podeu incloure una cover letter subratllant 
l’originalitat del paper 

 

 
Abans d’enviar el paper  

 

http://www.elsevier.com/wps/find/reviewershome.reviewers/reviewersguidelines
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El sistema de peer review 

 

 

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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• Un cop el Consell editorial admet un treball que 
compleix les condicions generals de la revista: 

• Revisió interna (experiències, treballs d’avaluació de 
recursos, etc.) 

• Revisió externa (dels articles) per un Comitè Científic o 
Consell Assessor 

• Revisió externa: 

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

– Revisió oberta (es coneixen els noms dels avaluadors 

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

 

 

Com avaluen les revistes els articles 
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Els resultats de la revisió externa poden ser: 

 
• S’accepta incondicionalment 

• S’accepta però condicionat a que es facin 
determinats canvis o millores 

• Es rebutja però s’anima a l’autor a fer una 
revisió a fons 

• Es rebutja incondicionalment 

 

Com avaluen les revistes els articles 
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• Revistes d’accés obert 

• Repositoris institucionals 

• Blogs 

• Podcasts 

• Wikis 
... 

 

Nous models de publicació 



55 

Accés a la informació 

científica sense barreres 
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Què és l’accés obert? 

L'accés obert (OA) és un moviment 
internacional que aprofita Internet  
per posar a l'abast de la societat el 

coneixement resultant de la recerca 
feta pels investigadors. Dóna l’accés 

en línia immediat, lliure i sense 
restriccions a materials digitals 

acadèmics i científics.  
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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 

Els frens 
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• Augment de la visibilitat 

• Entorn informàtic estable 

• Plataforma per allotjar documents inèdits 

• URL fixa 

• Descripció normalitzada i intercanviable 

• Cerca a text complet 

• Agrupament de la producció científica pròpia en text 

complet 

• Beneficis per la comunitat científica 

• Estadístiques personalitzades 

 

Els avantatges 
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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 
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Drets d’autor 

 

 

1. La publicació científica 
b. Nous models de comunicació científica  

 

 

 

D’autor 

Connexes 

Morals:  
ser reconegut com a autor 

D’explotació:   
• Reproducció 
• Distribució 
• Comunicació  pública 
• Transformació 
• Remuneració per còpia privada 

A. Drets 

Propietat intel·lectual 
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Relació editor-autor o a l’inreves 

• 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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Per tant si vols reutilitzar el teu article 
cal que:  

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

• Aquests  acords no són estandarditzats i no és 
fàcil trobar-los en les pàgines web d'editors o 
de revistes. El més normal és que els trobis al 
costat de les directrius per a l'autor, que et 
trobaràs a les pàgines dels editors sota els 
següents epígrafs: author’s side, author’s 
rights, publicaen, etc. 
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Com conèixer les polítiques 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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Publicar en accés obert 
• Gràcies a iniciatives com la d'accés obert, molts editors 

permeten ara als autors posar còpies dels seus articles a 
les seves pàgines web personals o dipositar-los en 
arxius digitals anomenats dipòsits o repositoris per que 
estiguin accessibles en obert a través d'Internet 
 

• Els dos principals tipus de dipòsits són:  
– els institucionals, que recullen tota la producció científica 

d'una universitat o centre de recerca: DDD (UAB) 
– els temàtics, que donen accés a obres d'autors de diferents 

institucions, estant especialitzats en una o més disciplines 
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• L'acció per part d'un autor de dipositar un article o 
qualsevol altra obra en un d'aquests arxius 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. En aquest últim cas, o bé es pot utilitzar la 
versió de l'autor o la versió de l'editor en pdf 

 

Autoarxiu 
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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://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1300&lang=1
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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. 

 



68 

Publicar en accés obert pagant... 

• Algunes editorials comercials ofereixen 
publicar els articles en accés obert a canvi que 
els autors paguin una determinada quantitat. 
La UAB ofereix ajuts a la publicació en accés 
obert en aquest tipus de revista: Cercador 
d'ajuts, beques i convocatòries: 
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-
i-ajuts-1276168992788.html  

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/beques-i-ajuts-1276168992788.html


69 

 

 

Copyright  Copyleft 

Podem fer alguns actes reservats si  
complim unes condicions. 

“Tots els drets reservats” 

 

 

 

No podem utilitzar la obra lliurement sense 
demanar permís.  

“Alguns drets reservats” 
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Llicències Creative Commons 

 

Després de triar una d'aquestes llicències 
(http://creativecommons.org/choose) es generarà un codi per 
inserir a la vostra publicació digital 

http://creativecommons.org/choose
http://creativecommons.org/choose
http://creativecommons.org/choose
http://creativecommons.org/choose
http://creativecommons.org/choose
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DOAJ 

• Una eina disponible per a localitzar revistes en accés 
obert és el directori de revistes en accés obert DOAJ: 
http://www.doaj.org/  

 

http://www.doaj.org/
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ddd.uab.cat 

Què i on podem publicar ?  
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Font: http://repositories.webometrics.info del CSIC. Juliol 2012.  

Total: 1.522 repositoris. 

1r d’Espanya, 4t d’Europa i 10è del món 
 

http://repositories.webometrics.info/
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• Per a revistes de l'àmbit hispà consulteu E-revistas o Redalyc. I us recomanem 
també el servei REDI de la UAB. 

• Algunes editorials que publiquen totalment o parcialment en accés obert: 

– Scielo http://www.scielo.org 

– Dialnet http://dialnet.unirioja.es 

– Openj-gate http://www.openj-gate.com/Footer/About.aspx 

– Hindawi http://www.hindawi.com 

– Medknow http://www.medknow.com 

– Highwire Press http://highwire.stanford.edu/cgi/search?quick=true 

– Bentham http://www.bentham.org/open/index.htm 

– J-stage http://www.jstage.jst.go.jp/browse 

 

On publicar 

http://www.erevistas.csic.es/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.erevistas.csic.es/
http://www.redalyc.org/
http://revistes.uab.cat/
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Augmentar l’impacte! 
 

• Comproveu que l’article ha estat indexat correctament 
en les bases de dades pertinents.  

• Feu un seguiment dels autors que us han citat. 

• Dipositeu l’e-print al dipòsit institucional de la UAB 
(DDD). 

• Promocioneu el vostre treball a través de les eines 2.0 

 

 
Què cal fer un cop l’article ha estat 

publicat? 
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Moltes gràcies! 
 

Contacte: 

Ana Lopo 

Gestora de Suport a la Docència i la 
Recerca 

Correu-e: anna.lopo@uab.cat 

Biblioteca d’Humanitats (UAB) 


