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Horizon Europe i ciència oberta
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Què heu de saber dels requeriments* d'Horizon Europe sobre:

* Aquests requeriments estan descrits a l’Annex 5 – Specific rules, sobre l’article 17 del document Horizon Europe Grant 
Agreement (pàg. 110 i següents)

Publicació de la 
producció científica

Dades de recerca

Altres requeriments?
Imatge d'elaboració pròpia a partir de la fotografia "Waving the European Flag", 
de Rock Cohen i el logo creat per "art designer at PLoS2”, modificat per Nina, Beao
i JakobVos (usuaris de Wikipedia)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
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PUBLICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
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Publicació de la producció científica

QUINA VERSIÓ?

VERSIÓ FINAL

El document que publiqueu en obert ha contenir la informació definitiva. 
Pot ser la versió publicada (published version o version of record), però també pot ser 
l'accepted version, la darrera versió que els autors envien a l'editor un cop han incorporat els
canvis resultants de la revisió per experts.

QUAN?

De manera immediata (sense embargament).
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Publicació de la producció científica

ON?

- Revistes d’accés obert (GOLD) - APC imputable al projecte

- Revistes híbrides (APC NO imputable al projecte)

- Revistes de subscripció (sense APC)

(però només si permeten dipositar l’Accepted Version sense embargament i
amb llicència CC BY)

- ORE – Open Research Europe

- Repositoris de confiança (trusted repositories)
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Publicar a Open Research Europe

Què és ORE?

ORE és una plataforma multidisciplinar de publicació creada i mantinguda per la

Comissió Europea.

Es pot publicar la recerca fruit de projectes subvencionats a través d'Horizon 2020 i
d'Horizon Europe.

Utilitza un sistema obert de revisió per experts.

Què NO és ORE?

ORE no és una revista científica. Però està indexada a Google Scholar, PubMed,
Scopus i altres bases de dades.

+ info: https://open-research-europe.ec.europa.eu

http:// https:/open-research-europe.ec.europa.eu/
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Publicar a repositoris (green open access)

El repositori on dipositem ha de complir uns requisits:

▪ El registre bibliogràfic de l'article ha d’estar en obert, amb una llicència CC 0 o 
equivalent.

▪ Ha de contenir dades sobre:
• Publicació (autoria, títol, data i lloc de publicació).

• Nom del projecte, acrònim i número.

• Termes de la llicència.

• Identificadors persistents de la publicació i dels autors.

El Dipòsit Digital de Documents de la UAB compleix tots els requisits d'Horizon Europe.
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AMB QUINA LLICÈNCIA?

Llicència Creative Commons d'atribució (CC BY)

Per a monografies o d’altres formats de text llarg la llicència triada pot excloure l’ús
comercial i les obres derivades.

Publicació de la producció científica
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INCENTIUS PER A PUBLICAR EN ACCÉS OBERT

Contractes amb els editors per finançar al 100 % la 
publicació en obert a 5.500 revistes

(generalment per la via híbrida)

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-

per-publicar-1345841696025.html

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841696025.html
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Incentius per a publicar en accés obert

Com funciona?

Una vegada hagueu passat la revisió d’experts el mateix editor us informarà que la vostra

institució us pot oferir l'APC gratuïta i us preguntarà si voleu optar-hi. Se us informarà

posteriorment de si la vostra petició ha estat acceptada o denegada.

Requisits

La UAB us demanarà que compliu uns requisits i que adquiriu uns compromisos.

La Comissió d'Investigació de la Universitat es reserva el dret de canviar les condicions en 

funció de l'evolució de les peticions.

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-

1345841696025.html

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841696025.html
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Incentius per a publicar en accés obert

Requisits per poder-se acollir als acords amb les editorials - PDI

El col·lectiu PDI ha de donar compliment als criteris següents:

• Autors de correspondència de l’article

• Primera filiació de la UAB

• Producció científica a EGRETA, amb visibilitat pública

• Codi ORCID informat a EGRETA

• Producció científica al DDD
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Incentius per a publicar en accés obert

Requisits per poder-se acollir als acords amb les editorials - Doctorands

El col·lectiu d’estudiants de doctorat ha de donar compliment als criteris 
següents:

• Primer autor

• Autor de correspondència de l’article

• Primera filiació de la UAB

En el cas d’estudiants de doctorat amb director de tesi extern a la UAB se’ls 
assignarà, com a màxim, 2 APC durant el doctorat.

En ambdós col·lectius les peticions s’assignaran per ordre d’arribada fins a esgotar 
el nombre d’abonaments disponibles.
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INCENTIUS PER A PUBLICAR EN ACCÉS OBERT

Descomptes per publicar en obert (generalment per 
la via "Gold")

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-

publicar-1345841695265.html

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841695265.html
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DADES DE RECERCA
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QUÈ?

PLA DE GESTIÓ DE DADES (PGD)

Descriu el cicle de vida de la gestió de les dades que es generen durant el procés de 

recerca. És un document que cal anar actualitzant al llarg del procés de recerca. Hi ha 
plantilles i eines que ajuden a elaborar aquest PGD.

CONJUNTS DE DADES

Informació, factual o numèrica, recollida per ser examinada i considerada i que serveix 

de base per al raonament, la discussió o el càlcul (estadístiques, resultats d’experiments, 
resultats d’enquestes...).

QUAN?

Tan aviat com sigui possible, i segons els terminis que s’hagin marcat en el PGD.
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Llicència Creative Commons d'atribució (CC BY)

Llicència de Domini Públic (CC 0)

AMB QUINA LLICÈNCIA?



17

ON?

En repositoris de confiança que compleixin els requisits FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable)

https://ddd.uab.cat https://dataverse.csuc.cat

Cal seguir el principi “as open as possible as closed as necessary”

https://ddd.uab.cat/
https://dataverse.csuc.cat/
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DDD i CORA RDR compleixen els requisits

F
Assigna identificadors (DOI/URI)

Empra estàndards internacionals

Continguts cercables i recuperables

A Dades i metadades accessibles a través de protocols de 

comunicació estàndard

I Metadades estàndard

R
Descripció exhaustiva de les dades

Menció de drets (llicències CC o domini públic)

Descripció segons estàndards temàtics o generals 

àmpliament reconeguts
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Aquestes són les normes generals d’obligat 

compliment, però cada convocatòria pot 

tenir altres requeriments addicionals sobre 

Ciència Oberta

Important
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Gràcies!

@biblioteques_UAB

Pregunt@

Biblioteques UAB

619681146

@bibliotequesUAB

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
mailto:Pregunta@
https://twitter.com/bibliotequesUAB

