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Con$nguts	preparats	pel	personal	del	Servei	de	Biblioteques:	

David	Barri,	Carme	Besson,	Virtudes	Guzmán	

Publicar en accés obert 
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Text •  Accés obert  

•  Publicar en accés obert 

•  Sistemes d’identificació 

•  Xarxes socials 

•  Recomanacions 

 

 

De què parlarem… 
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Ciència oberta 

•  Nou enfocament del procés 
científic, basat en el treball 
cooperatiu i en noves 
formes de difondre el 
coneixement mitjançant l’ús 
de tecnologies digitals i de 
noves eines col·laboratives 

•  Més interacció entre els 
acadèmics i la societat. 

•  Millor productivitat, 
eficiència, transparència i 
resposta a les necessitats de 
recerca en tots els àmbits.  
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Accés obert: què és? 
	

Disponibilitat	gratuïta	a	la	xarxa,	que	permet	a	qualsevol	usuari	la	lectura,	
la	descàrrega,	la	còpia,	la	distribució,	la	impressió,	la	cerca	o	l’ús	per	a	
qualsevol	propòsit	legal,	sense	cap	mena	de	barrera	econòmica	,	legal	o	
tècnica	

Manifest	de	Budapest,	febrer	2002	

 

	Accés	obert		≠			Accés	gra$s	
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Accés obert: beneficis 

•  Augmenta	la	visibilitat	i,	per	tant,	la	difusió	i	l’impacte	de	la	
producció	cienDfica.	Augment	de	citacions	

•  Incrementa	les	possibilitats	d’accedir	a	arHcles	d’invesHgació	
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	invesHgació	

•  Preserva	els	resultats	a	llarg	termini	
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Accés obert: obligatorietat 
•  Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 

regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.  

•  Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación. Artículo 37 

•  Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020 (des de 2013) 

•  Horizon 2020 (2014-2020): programa marc d’investigació 
i innovació de la UE 

•  Horizon Europe (2021-2027) 

•  Política institucional d’accés obert de la UAB  (2012) 

•  Política institucional de dades de recerca en obert de la 
UAB (previst que s’aprovi el 2020) 
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Insert Image 
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Pla S 
•  Què és? Iniciativa nascuda al setembre de 2018 que pretén accelerar la 

transició cap a la publicació en accés obert. 

•  Amb quin suport compta? cOAlition S: consorci internacional de finançadors 
de la recerca i l’adhesió d’alguns països. 

•  Com alinear-nos amb el Pla S? Seguint  
    els seus 10 principis 

 

“With effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded 
by public or private grants provided by national, regional and international research 
councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open 
Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories 
without embargo.” 

MAIN PRINCIPLE 

El DDD compleix els requisits obligatoris del Pla S 
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Insert Image 

Real	decreto	99/2011,	de	28	de	enero,	
por	el	que	se	regulan	las	enseñanzas	oficiales	de	doctorado	
	
ArDculo	14.	Evaluación	y	defensa	de	la	tesis	doctoral 

Més	informació:	Dipòsit	online	de	la	tesi	(UAB)	
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Cal embargar la tesi? 
 

La majoria d’editors permeten publicar articles derivats de la 
tesi doctoral. Consulteu les informacions dels editors. 

	

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics  
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Tesis doctorals UAB 

•  Menció dels drets d’autor (cedits i reservats) 

•  Possibilitat d’embargaments  

Consultables	en	accés	obert	
 

Més	informació:	Propietat	Intel·lectual	en	l’elaboració	de	la	Tesi	
 

Llicències creative commons 
recomanades a la UAB 
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Text •  Accés obert  

•  Publicar en accés obert 

•  Sistemes d’identificació 

•  Xarxes socials 

•  Recomanacions 

 

 

De què parlarem… 
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Abans de publicar articles de revista 

Cerca	informació:	
		

•  Comprova	expertesa,	reputació,	etc.	

•  Coneix	l'abast	temàHc	

•  El	termini	de	publicació	

•  El	sistema	de	revisió	per	experts	

•  L'àmbit:	internacional,	nacional,	local	

•  Les	instruccions	per	als	autors	

•  La	políHca	de	l'editor	pel	que	fa	als	drets	d'autor,	accés	obert	
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Tria on publicar 

•  Cofactor	Journal	selector	(editors	i	consultors	independents)	
cofactorscience.com/journal-selector	

•  Edanz	Journal	selector	
www.edanzediHng.com/journal-selector	

•  Quality	Open	Access	Market.	Valoracions	dels	invesHgadors.	
www.qoam.eu		

•  Selecció	“grans	editors”	de	la	Biblioteca	Universidad	de	Sevilla	
bib.us.es/estudia_e_invesHga/invesHgacion/estrategias/
dondepublicar	

•  DLP,	orientat	als	invesHgadors	
www.dondelopublico.com	
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Què us ofereix? 

•  Visibilitat a la xarxa 

•  URL permanent dels documents (per enllaçar des de 
webs personals, xarxes socials… ) 

•  Estadístiques d’ús (per document) 

•  Creació d’alertes, personalització i eines 2.0 

•  Cerca a text complet 

•  Plataforma per a tot tipus de documents i formats 

•  Us heu d’adreçar a la biblioteca per publicar 
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Què publicar al DDD? 

 

Mentre estigueu vinculats a la UAB podeu publicar els 
vostres: 

•  Articles de revista 

•  Estudis, informes no publicats prèviament 

•  Dades de recerca vinculades a la tesi doctoral (fins 5Gb i 
ORCID) 

	

Adreceu-vos a la vostra biblioteca 
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ESTADÍSTIQUES 

XARXES SOCIALS 

TEXT COMPLET 

INDICACIÓ DE 
DRETS 

ENLLAÇ FIX CITACIÓ 
BIBLIOGRÀFICA 
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Text  

 

Versions dels articles 
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Com conèixer les polítiques 
d’autoarxiu de les editorials 

•  Sherpa-Romeo	- Publisher's copyright policies & 
 self-archiving  

•  Dulcinea	- Derechos de explotación y permisos 
para  el auto-archivo de revistas científicas 
españolas  

•  Heloïse	-	Service d’information sur les politiques des 
 éditeurs en matière de dépôt des articles 
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Text •  Accés obert  

•  Publicar en accés obert 

•  Sistemes d’identificació 

•  Xarxes socials 

•  Recomanacions 

 

 

De què parlarem… 
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És tot el que 
publiquem sobre 
nosaltres a 
Internet i la 
forma com els 
altres ens veuen 
a la xarxa  
 

Identitat digital 
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Identitat digital 

Aquesta identitat es pot 
construir sense que es 
correspongui 
exactament amb la 
realitat.  

La reputació científica és 
essencial pels  
investigadors, contribueix 
al seu progrés, 
reconeixement, 
obtenció de subvencions 
i beques d’investigació 
acadèmica.  

Aficions	

Amistats	

NoDcies	

Gustos	

Dades	personals	

Comentaris	

Imatges	
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Sistemes d’identificació d’autors 

 

És important que escolliu el vostre nom 
professional i signeu sempre de la mateixa forma 
per a facilitar una bona recuperació de la vostra 
producció científica i una major visibilitat.  

 

Els sistemes d’identificació d’autors eviten 
l’ambigüitat dels noms personals oferint un codi 
permanent i únic. 
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Codi de 16 dígits que permet identificar 
inequívocament i al llarg del temps la 
producció científica d’un autor. És universal i 
gratuït.  

Adoptat per la UAB, altres universitats, editors 
de revistes i agències avaluadores de la 
recerca. 

Informació sobre ORCID 
https://orcid.org 
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SCOPUS-ID	(Scopus)	

 

PUBLONS	(WoS)	

• Sistema d'identificació de la base 
de dades SCOPUS. Permet agrupar 
les diferents formes d'un mateix nom 
i assigna un codi identificador a 
cada autor i institució 

• Permet exportar la informació: 
bibliografia, ORCID… 

• L’identificador el genera 
automàticament la base de dades. 
L’autor pot corregir el seu perfil: 

How do I correct my author profile? 

•  Sistema d’identificació gestionat per 
l’empresa Clarivate i vinculat a la Web of 
Science. Permet agrupar amb un mateix 
codi les publicacions acadèmiques, les 
revisions per experts fetes per l’autor i l’edició 
de publicacions. 

•  Importa o actualitza les publicacions de la 
Web of Science, ORCID, dels gestors de 
referències bibliogràfiques (ex.: EndNote, 
Zotero o Mendeley) 

•  Assignació d’un identificador: 
•  Si el compte de publons prové d’un amb 

researcher-id assigna aquest mateix codi. 
•  Si creem un compte a publons I afegim una 

publicació de la web of scince ens 
assignarà un ID automàticament 

•  Si ens creem un compte a Publons i no 
tenim Publicacions a la WoS podem 
sol·licitar un identificador 

Altres	iden$ficadors 
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Scopus-ID 
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Publons 
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•  Naixement el 2004 

•  Importància de generar-se un perfil per augmentar la 
visibilitat 

•  Agrupa versions i compila citacions. Recull els treballs 
del DDD 

•  És molt fácil. Compte Gmail 

	

https://scholar.google.com/citations 

Google Scholar Citations 
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Identitat 
digital 

Presència 
a internet 
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Text •  Accés obert  

•  Publicar en accés obert 

•  Sistemes d’identificació 

•  Xarxes socials 

•  Recomanacions 

 

 

De què parlarem… 
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“La	ciencia	que	no	se	cuenta,	
		no	cuenta”	

	Ignacio	López-Goñi.	CatedràHc	de	Microbiologia	de	la	Universidad	de	Navarra,	ha	
rebut	el	premi	“Asebio	2017	de	Comunicación	y	Divulgación	de	biotecnología	en	las	
redes	sociales”	

	 	hop://www.noHciasdegipuzkoa.com/2017/12/26/sociedad/la-ciencia-que-no-se-cuenta-no-cuenta	
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Xarxes socials acadèmiques 

Espais de col·laboració  
Compartir i debatre la 
recerca 

Milloren la visibilitat, 
difusió i impacte de la 
investigació 

Accedir i descarregar 
treballs acadèmics i 
científics 

Conèixer nous 
col·legues  

Acceleren el procés de 
comunicació 
acadèmica 

Són repositoris amb 
negoci 
 
Preservació 
 
Drets d’autor no 
sempre respectats 
 
Poca 
implementació, 
preferència per 
xarxes socials 
generals: Facebook, 
Youtube o Twitter 
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Xarxes socials acadèmiques 

www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/recerca/xarxessocials.pdf	
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EC 4 

Escoltar	 Comunicar	Crear	 Connectar	 Compar$r	



43 

Text •  Accés obert  

•  Publicar en accés obert 

•  Sistemes d’identificació 

•  Xarxes socials 

•  Recomanacions 

 

 

De què parlarem… 
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Bones pràctiques… 

Crear 

• Citar 
correctament 

• Normalització 
nom i filiació 

• ORCID 
• Google 

Scholar 

Publicar 

• Escolliu la 
publicació  

• Accés obert 
• Conserveu 

TOTES les 
versions 

Difondre 

•  Identifiqueu fitxer 
(autoria, versió i 
menció de drets, si cal) 

• Dipositeu-lo al DDD 
(contacteu Biblioteca) 

• URL permanent 
• Xarxes socials 

https://thinkchecksubmit.org/  
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Us suggerim… 

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/difusio-i-
formacio-1345691513709.html  

https://youtu.be/BBXfWghYQnc https://youtu.be/L5rVH1KGBCY 
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Accés obert a la UAB 
www.uab.cat/open-access 

Blog Propietat Intel·lectual i Accés Obert  
www.uab.cat/propietat-intellectual 

	
Dipòsits digitals  
www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-
digitals-1345719614031.html 

www.facebook.com/bibliotequesUAB/  
@bibliotequesUAB   
www.youtube.com/channel/
UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg  
www.instagram.com/biblioteques_uab/  
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Trobareu aquesta presentació a: https://ddd.uab.cat/record/196578  
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Gràcies! 
#bibliotequesUAB 


