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1a sessió

• Ciència oberta: el nou paradigma de fer recerca.

• Els pilars de la ciència oberta: accés obert, dades de recerca,

avaluació en obert, recursos educatius, ciència ciutadana...

• Beneficis.

• Bones pràctiques.

2a sessió

• Opcions per publicar en accés obert.

• Marc legal i organismes finançadors de la recerca.

• Finançament de la UAB:
o Acords transformatius CRUE/CSIC amb Wiley, Elsevier,

SpringerNature i ACS.
o Descomptes.

• Recursos i contacte



COMENCEM....
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Trobareu aquesta presentació a:

ddd.uab.cat/record/267162 

https://ddd.uab.cat/record/267162


CIÈNCIA OBERTA
EL NOU PARADIGMA DE FER RECERCA
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“Ciència oberta descriu un moviment en curs sobre la manera 
com es realitza la recerca, com col·laboren els investigadors, 
es comparteix el coneixement i s'organitza la ciència. Afecta 
tot el cicle de la recerca i els seus grups d'interès, millora la 
ciència facilitant més transparència, obertura, treball en 

xarxa i col·laboració.” 

Source: OpenAIRE https://www.openaire.eu/what-is-open-science 19/11/2021

https://www.openaire.eu/what-is-open-science
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La recomanació de la 
UNESCO defineix els valors i 
principis clau de la ciència 

oberta, impulsa l’adopció de 
bones pràctiques i fomenta        

el suport.

Imatges: UNESCO Components de la ciència oberta

https://youtu.be/I3Wkvx_ZaFo
https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_sp.pdf


https://en.unesco.org/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://eosc-portal.eu/
https://osobservatory.openaire.eu/home
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2019.02.20-Compromisos-CRUE_OPENSCIENCE-VF.pdf
https://recercaiuniversitats.gencat.cat/ca/01_departament_recerca_i_universitats/PNSC/pacte-nacional-per-a-la-societat-del-coneixement/index.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1/language-en


A NIVELL ESPANYOL...
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https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Estrategias/

https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Estrategias/


CIÈNCIA OBERTA
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Dades obertes
Publicacions en 
accés obert

Recursos 
educatius oberts

Avaluació

Mètriques

Revisió per expertsReproductibilitat

Ciència 
ciutadana

Codi obert



9

Escollir ciència oberta vol dir...

Fer que els resultats de la recerca siguin accessibles per a 
tothom
Compartir les dades i els mètodes utilitzats per a les 
publicacions
Garantir una investigació millor documentada i en fomentar el 
progrés
Millorar la credibilitat de la recerca a la societat
Augmentar la transparència 



I SEMPRE FES LA TEVA RECERCA REPRODUÏBLE
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És més fàcil...

trobar i corregir errors
justificar els resultats als 
companys
planificar treballs futurs



ACCÉS OBERT A LES PUBLICACIONS
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Política institucional d'accés obert de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (en revisió)

Lligam EGRETA – DDD, traspàs i visibilitat 
dels documents

https://ddd.uab.cat/record/136736

https://ddd.uab.cat/record/89641
https://ddd.uab.cat/record/136736


https://portalrecerca.csuc.cat/article/doi/10.4185/rlcs-2019-1318
https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/family-models-in-spanish-television-comedy-1990-2010
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https://www.uab.cat/web/comunicacio-de-la-recerca-1345812907985.html
https://www.uab.cat/biblioteques/comunicacio-recerca/
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https://www.uab.cat/propietat-intellectual


DADES DE RECERCA
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Política institucional d'accés obert
per a les dades de recerca de la UAB (en revisió)

https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Pol%C3%ADtica%20institucional%20d%27acc%C3%A9s%20obert%20per%20a%20les%20dades%20de%20recerca%20de%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Pol%C3%ADtica%20institucional%20d%27acc%C3%A9s%20obert%20per%20a%20les%20dades%20de%20recerca%20de%20la%20Universitat%20Aut%C3%B2noma%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca
https://dmp.csuc.cat/
https://dataverse.csuc.cat/
https://youtu.be/PNmHhC3249Q
https://confluence.csuc.cat/display/RDM/Publica+a+CORA.RDR
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Dr Heather Andrews. Datos FAIR. Febrer 2022
Https://youtu.Be/x0gj5xg6ppo



https://the-turing-way.netlify.app/ethical-research/ethical-research.html




AVALUACIÓ EN OBERT

20

Declaració DORA
Desembre 2012

Agreement on reforming research assessment
Juliol 2022

https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/
https://sfdora.org/read/read-the-declaration-catalan/
https://sfdora.org/read/read-the-declaration-espanol/
https://www.scienceeurope.org/our-resources/agreement-reforming-research-assessment/
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Principios y directrices 

generales para la actualización 

de los criterios de evaluación 

de la investigación.
Octubre 2021

Manifiesto de Leide. 2015 
https://www2.ingenio.upv.es/es/manifiesto

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2021/Conversaciones-con-ANECA-principios-y-directrices-generales-para-la-actualizacion-de-los-criterios-de-evaluacion-de-la-investigacion


RECURSOS EDUCATIUS EN OBERT (REO)
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https://www.uab.cat/web/recerca/open-access-uab/recursos-educatius-oberts-reo--1345867664894.html


CIÈNCIA CIUTADANA
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https://www.uab.cat/web/recerca/recerca-i-innovacio-responsable/ciencia-ciutadana/projectes-de-ciencia-ciutadana-1345810248231.html
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https://ddd.uab.cat/record/203743


BENEFICIS DE LA CIÈNCIA OBERTA
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Promoure el rigor i la qualitat 
de la investigació

Aconseguir una ciència 
col·laborativa i no 
competitiva

Contribuir al creixement 
econòmic i social

Poder fer més recerca amb les 
mateixes dadesRetornar a la societat la 

inversió que suposa la 
recerca

La recerca resol els problemes 
socials actuals

S’accelera la innovació i 
s’augmenta l’eficiència

Millorar la transparència en 
l’avaluació i el seguiment de la 
recerca. Augmenta la 
credibilitat

Garantir l’accés permanent, 
no depenent d’iniciatives 
comercials

Beneficis de visibilitat, reputació i 
reconeixement



BONES PRÀCTIQUES
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Crear
Descriure
Processar

• Tenir en compte els requeriments 
dels finançadors i el marc legal

• Organitzar dades i fitxers, elabora un 
PGD

• Treballar en col·laboració

• Fomentar la reutilització

• Citar correctament

Publicar

Compartir

• Normalitzar nom i filiació. ORCID

• Publicar articles en revistes d'accés 
obert

• Garantir els enllaços entre 
publicacions i dades

• Conservar TOTES les versions de les 
publicacions

• Compartir el codi de programari

Difondre

• Donar accés, visibilitat i 
preservar als repositoris
institucionals 

• Utilitzar la URL permanent o el 
DOI

• Difondre a les xarxes socials



To be continued...



SUMARI
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1a sessió

• Ciència oberta: el nou paradigma de fer recerca.

• Els pilars de la ciència oberta: accés obert, dades de recerca,

avaluació en obert, recursos educatius, ciència ciutadana...

• Beneficis.

• Bones pràctiques.

2a sessió

• Opcions per publicar en accés obert.

• Marc legal i organismes finançadors de la recerca.

• Finançament de la UAB:
o Acords transformatius CRUE/CSIC amb Wiley, Elsevier,

SpringerNature i ACS.
o Descomptes.

• Recursos i contacte



OPCIONS PER PUBLICAR EN ACCÉS OBERT
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L'obligatorietat de publicar els resultats de les investigacions 
en accés obert que han imposat les legislacions i organismes 

de finançament de la recerca s'ha traduït en diferents vies per 
a publicar en funció de qui assumeix el cost de la despesa 

(APC)



Vies per publicar articles en accés obert

Via Descripció

Daurada Revistes d’accés obert amb CC amb cost pels autors

Híbrida Revistes de subscripció amb cost pels autors si volen obrir els articles

Diamant Revistes d’accés obert amb CC sense cost pels autors 
Ex.: revistes Servei de Publicacions de la UAB

Verda Repositoris institucionals o temàtics

Bronze Revistes amb accés gratuït sense cap CC. No és pròpiament accés obert.

Plataformes
de publicació

Publicació de l’article en accés obert (sense passar per una revista)

Ex.: Plataforma ORE (Open Research Europe)

Directori de revistes d'accés obert

https://doaj.org/
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Vies no aptes...

ChandlerMinh/ Wikimedia commons / cc-by-sa Guaxipo / Pixabay / Llicència

Proveeix accés il·legal a articles 
amb tots els drets reservats.

Difonen el coneixement científic (compte a no 
vulnerar drets de tercers!). No compleixen els 
mandats d’AO de la legislació i els organismes 
finançadors.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sci-Hub_screenshot_from_iOS_iPhone_11.jpg
https://pixabay.com/es/users/guaxipo-8650096/
https://pixabay.com/es/
https://pixabay.com/es/service/terms/#license


OPEN RESEACH EUROPE
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•Plataforma de publicació amb revisió d'experts en obert.

•Creada per la CE al març de 2021

•Pels resultats de la recerca dels projectes H2020, Horizon
Europe i Euratom (European Atomic Energy Community)

•Només en anglès



AVANTATGES
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• Mètriques pròpies i obertes.

• Revisió d'experts totalment transparent.

• Totes les versions en obert, facilita la lectura i la reutilització.

• Gratuït. La CE assumeix el cost.

• Utilitza identificadors permanents (ORCID, DOI...).

• L’autor conserva els drets.

• Totes les publicacions apareixen a Google Scholar.

• Indexació a bases de dades si han passat revisió d’experts.



INDEXACIÓ
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Els documents que 
han passat la revisió 
per experts estan 
indexats també en 
bases de dades i 
portals destacats per 
ex. Scopus, ERIH 
Plus, Dimensions, 
Zenodo…. 

https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/1-1
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https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1144637010?search_mode=content&search_text=%22testing%20a%20computational%20model%20of%20causative%22&search_type=kws&search_field=full_search
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https://zenodo.org/record/5904985#.Y2OOB3bMIgw


DUBTES
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• La qualitat la publicació a ORE és un mèrit en si mateixa

• Procés de revisió d’experts            és transparent

• Tria de revisors           l’equip d'ORE convida els revisors i en garanteix la idoneïtat

• Processos d’avaluació            la CE espera que els finançadors i les institucions 
reconeguin ORE com una plataforma comparable a les revistes acadèmiques 
tradicionals

• Publicacions no acceptades les publicacions no es rebutgen mai

• És útil per publicacions diferents als articles?          a dia d’avui l'ORE és per articles



UN EXEMPLE

38

https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/1-1


PLATAFORMES PELS INVESTIGADORS UAB
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EGRETA : per referenciar els resultats de la investigació del PDI

DDD : per recollir i donar accés als documents de recerca, de 
docència i al fons patrimonial de la UAB.

CORA RDR : per recollir i donar accés a les dades de recerca. 
Repositori del CSUC que s’ofereix a les 11 universitats catalanes i els 
centres CERCA.



Informe de projecte
https://ddd.uab.cat/record/232016

Pàgines web, blogs...:
https://ddd.uab.cat/record/233586

Dades de recerca: 
https://doi.org/10.34810/data29

Recursos docents:
https://ddd.uab.cat/record/250152

Fotografies:
https://ddd.uab.cat/record/256254

Multimèdia:
https://ddd.uab.cat/record/249440

https://ddd.uab.cat/record/232016
https://ddd.uab.cat/record/233586
https://doi.org/10.34810/data29
https://ddd.uab.cat/record/250152
https://ddd.uab.cat/record/256254
https://ddd.uab.cat/record/249440


Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica 
la ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la 
innovación

Polítiques a la UAB

HORIZON EUROPE (2021-2027)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación (PEICTI) 2021-2023

41

MARC LEGAL I 
ORGANISMES 
FINANÇADORS DE 
LA RECERCA

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14581
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/PEICTI.html)
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Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación.
Artículo 37. Ciencia abierta

Ley Ciencia (1/6/2011) Ley Ciencia (5/9/2022)

QUÈ? Difusió en AO d'una versió digital final 
dels articles amb revisió d'experts 
finançats amb fons públics

Afegeix també les dades associades a l'article

QUAN? Embargament de 12 mesos Sense embargament (De forma simultània a la data de 
publicació)

ON? Publicació en repositoris institucionals o 
temàtics

Publicació en repositoris institucionals o temàtics

CIÈNCIA 
OBERTA?

Impulsa només l'accés obert dels articles 
amb revisió d'experts

Impulsa l'accés obert de publicacions científiques, dades de 
recerca d'acord amb els principis FAIR, codis i metodologies, i la 
participació de la societat civil en els processos científics

DRETS 
D'AUTOR?

Els beneficiaris dels ajuts han de conservar els drets de propietat 
intel·lectual

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14581


MARC LEGAL A LA UAB
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Política institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de 
Barcelona(en revisió)
• Articles de tesis per compendi en obert 
https://www.uab.cat/web/recerca/open-access-uab/articles-de-les-tesis-per-compendi-1345867627944.html

• Mèrits per a places de catedràtics
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/prioritzacio-de-places-de-
professorat-permanent-1345733512153.html

Política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (en revisió)
• S’ha fet un canvi per utilitzar CORA RDR

La Comissió d'Accés Obert de la UAB té com a full de ruta el Pla d'actuacions per a l'accés obert que 
fa avançar a la UAB en el seu compromís cap a l'obertura del coneixement

https://ddd.uab.cat/record/89641
https://www.uab.cat/web/recerca/open-access-uab/articles-de-les-tesis-per-compendi-1345867627944.html
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/prioritzacio-de-places-de-professorat-permanent-1345733512153.html
https://ddd.uab.cat/record/222172


L’accés obert en els programes de finançament de la recerca

Programa
Tipologia de 

documents
Versió Quan Via de publicació

Plan estatal - AEI

(2021-2023)

Publicacions

científiques
Final

Tan aviat com sigui 

possible, màxim 12 

mesos

• Revistes d’accés obert o híbrides 

(consultar convocatòria) 

• Verda (repositori institucional o

temàtics)

HORIZON EUROPE

(2021-2027)
Obligatori articles 

(cc-by) ; per a 

monografies pot 

incloure les

limitacions nc i nd

Final
De manera 

immediata

• Revistes d’accés obert

• Híbrida (NO imputable al projecte)

• ORE o altra plataforma de 

publicació

Imatges: European Commission / CC-BY

https://ec.europa.eu/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




FINANÇAMENT PER PUBLICAR
A LA UAB EN ACCÉS OBERT
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Acords transformatius
CRUE/CSIC amb Elsevier, 
Wiley, SpringerNature i ACS

Finançament del 100% 

http://www.uab.cat/open-access

Descomptes amb Elsevier, 
Frontiers, MDPI, SAGE, 
EMERALD....

El % de finançament és variable en 
funció de l'editor

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841696025.html
https://www.uab.cat/web/recerca/open-access-uab/financament-per-publicar-en-acces-obert-1345676192412.html
https://www.uab.cat/web/recerca/open-access-uab/financament-per-publicar-en-acces-obert-1345676192412.html
http://www.uab.cat/open-access
https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841695265.html


ELS ACORDS TRANSFORMATIUS:
D'ON VENIM
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✓ Revistes electròniques (finals S.XX)

✓ Subscripcions consorciades: accés a moltes revistes

✓ Grans oligopolis: preus a l’alça, poca capacitat de gestió de les institucions acadèmiques.  Donen lloc

al Moviment d’accés obert

✓ APC (autors i institucions paguen: double dipping)

✓ Acords offsetting inicien el canvi transferint els costos per llegir a publicar en accés obert. Això ha donat lloc
als acords transformatius que haurien de ser a increment zero i haurien de suposar un estalvi a llarg termini

✓ Tradicionalment la comunicació científica s'ha fet a través de les revistes



FINANÇAMENT PER PUBLICAR:
ACORDS TRANSFORMATIUS
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QUÈ SÓN?

Són nous contractes entre els consorcis o les universitats amb els editors
que es caracteritzen per un canvi en el model de negoci de la publicació
de les revistes acadèmiques

Pagar per llegir Pagar per publicar en 
accés obert (APC)
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PREVISIÓ EVOLUCIÓ DE LA DESPESA

2021 2022 2023 2024

Pagar per llegir Pagar per publicar

FINANÇAMENT PER PUBLICAR:
ACORDS TRANSFORMATIUS
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Vies per publicar articles en accés obert

Via Descripció
Acord 

transformatiu

Daurada Revistes d’accés obert amb CC amb cost pels autors

Híbrida Revistes de subscripció amb cost pels autors si volen obrir els articles

Diamant Revistes d’accés obert amb CC sense cost pels autors 
Ex.: revistes Servei de Publicacions de la UAB

Verda Repositoris institucionals o temàtics

Bronze
Revistes amb accés gratuït sense cap CC. No és pròpiament accés 

obert.

Plataformes de 
publicació

Publicació de l’article en accés obert (sense passar per una revista)
Ex.: Plataforma ORE (Open Research Europe)



ELS ACORDS TRANSFORMATIUS: CARACTERÍSTIQUES
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✓ Frenen l’increment del cost (eviten el double-dipping)

✓ Acord transitori que inclou un compromís per part de l’editor on la comunicació científica a través de les revistes passa 
d’un model de subscripció a un d’accés obert 

✓ Els drets d’autor queden en mans dels investigadors

✓ Faciliten el compliment dels requeriments de les agències de finançament de la recerca (Horizon Europe: publicació 
immediata en AO), la legislació espanyola vigent (17/2022 Ley de la Ciencia...: publicació immediata en AO i els autors 
conserven els drets) i s’ajusten al Plan S (objectiu: publicació immediata en AO a partir de 2021)

✓ Es fan normalment sobre les revistes híbrides

✓ Els contractes han de ser transparents i han d’incloure clàusules en relació a la disponibilitat de les metadades, la 
incorporació d’informació sobre el finançament de l’APC a l’article...



ELS ACORDS TRANSFORMATIUS:
AVANTATGES DE DISPOSAR D’UNA APC 
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✓ Conservaràs els drets d’autor publicant amb una llicència creative commons

✓ Tothom podrà llegir, citar i compartir el teu treball sense cap barrera econòmica, legal o tècnica. Més possibilitats 
d’impacte per la possibilitat d’obtenir més citacions

✓ No et suposa cap despesa econòmica ni fer cap altre tràmit

✓ Compliràs amb els requeriments dels organismes finançadors i els objectius del Plan S. Les despeses de publicació en 
revistes híbrides ja no són imputables en projectes finançats per alguns organismes finançadors

✓ Podràs escollir entre més de 5.500 revistes de tots els àmbits de coneixement que entren als acords



ELS ACORDS TRANSFORMATIUS:
CRÍTIQUES
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✓ La gestió queda en mans d’uns pocs grans editors comercials:

• Els editors de revistes daurades queden normalment exclosos dels acords
• Els editors de revistes diamant finançades amb fons públics, també en queden excloses i veuen perillar la seva 

subsistència si s’acabés imposant el model que proposen aquests acords

✓ Heterogeneïtat: Les condicions varien d’un país a un altre

✓ Recel pel que fa a la transitorietat dels acords

✓ No s’aconsegueix un 100% dels continguts en accés obert 

✓ Desequilibris entre les institucions dels consorcis pel canvi que suposa el nou model de pagament. Les institucions que 
publiquen més hauran de pagar més

✓ Es dubta del canvi de model a cost 0 per les institucions
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Quines publicacions estan incloses

Editor Revistes híbrides Revistes daurades Llicències

1,671 revistes incloses. Consulta el llistat.
Algunes revistes com The Lancet no hi estan incloses. Totes 10% descompte

CC-BY
CC-BY-NC-ND

1.473 revistes incloses. Consulta el llistat
No incloses

CC-BY
CC-BY-NC
CC-BY-NC-ND

2.324 revistes incloses. Consulta el llistat No incloses
CC-BY
CC-BY-NC

69 revistes incloses. Consulta el llistat Sí. Ex: ACS Central Science CC-BY

https://confluence.csuc.cat/pages/viewpage.action?pageId=105973450
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/2022-2024%3A+Wiley+Online+Library
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/2021-2024%3A+SpringerNature
https://confluence.csuc.cat/display/BDC/2021-2024%3A+American+Chemical+Society
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I també pots buscar els títols al cercador del Servei de Biblioteques!



APC DISPONIBLES 2022 (3/11/2022)

APROFITA-LES!!!
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101

74

38

1

214



COM SOL·LICITAR EL FINANÇAMENT D’UNA APC?
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Qui el pot sol·licitar? PDI i doctorands que siguin autors de correspondència amb primera filiació UAB d’un 
article acceptat per a publicar en una revista elegible (Elsevier, Wiley, Springer Nature i ACS)

Denega, se t’informa i l’editor et demana si vols abonar l’APC o si vols 
publicar en accés tancat i continues procés en la plataforma

Com es sol·licita? L’editor t’informa a través de la plataforma d’autors que té un acord amb la UAB i et demana si 
vols optar a una APC finançada per publicar l’article en accés obert

La UAB rep avís i comprova compliment criteris UAB El teu article es publicarà en accés tancat

Aprova, se t’informa i continues procés en 
la plataforma d’autors



ELS ACORDS TRANSFORMATIUS:
CRITERIS UAB
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PDI

✓ Autors de correspondència de l’article
✓ Primera filiació de la UAB
✓ Producció científica a EGRETA, amb visibilitat pública
✓ Codi ORCID informat a EGRETA, amb visibilitat pública 
✓ Producció científica al DDD 

Si el sol·licitant compleix amb els requisits, se li enviarà un correu informant-lo dels compromisos associats a poder disposar de l’APC gratuïta i 
caldrà que el respongui acceptant les condicions. Es farà seguiment del seu compliment.

Doctorands

✓ 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, dues APC durant el doctorat.



COMPROMISOS DEL PDI ASSOCIATS A LA SOL·LICITUD 
D'APC GRATUÏTA
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Hem comprovat que compliu tots els requisits marcats per la UAB per a poder-vos assignar 
l’APC, però abans d’aprovar-la necessitem que accepteu els compromisos següents :

• Que incorporareu l’article a EGRETA amb visibilitat pública sense restriccions.
• Que des del Servei de Biblioteques s’incorpori l’article al Dipòsit Digital de Documents de la 

UAB
• Que incorporareu les dades de recerca associades a l’article al Dipòsit Digital de Documents 

de la UAB o en un repositori del CSUC

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841696025.html
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Article publicat al DDD



NOU ACORD TRANSFORMATIU
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✓ Acord 2023-2025
✓ Tots els títols: 374 revistes

✓ Revistes daurades i híbrides

✓ 100% de finançament

✓ APC il·limitades

S'ha arribat a un acord pendent de signatura:



FINANÇAMENT PER PUBLICAR: DESCOMPTES
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10% de descompte per a totes les seves revistes

15% de descompte per publicar en algunes de les seves revistes d’accés obert

10% de descompte per a totes les seves revistes

Filiació. La UAB dona suport i prioritat a la publicació en accés obert, més títols a 
catàleg i descomptes en la impressió en paper.

Abonaments per cobrir el 100% del cost de publicació en obert



ARA REPASSAREM ALGUNS
D’AQUESTS CONCEPTES FENT

UNS EXERCICIS:
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KUxRa5EjMUi3dITzXEW_AVRq_xrwhyhPtStmD8mStABUOVlaMUI5UzUzQlA1SlVWMjNQTThTUEIzMi4u


GLOSSARI
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• Acord transformatiu – Contracte entre un editor i les universitats/consorcis que pretén canviar l’actual model de pagar per 
llegir a pagar per a publicar en accés obert.

• APC (Article Processing Charges) – Model de negoci dels editors per a finançar les publicacions en accés obert

• CORA RDR – Repositori de dades de recerca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

• CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)

• CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)

• DORA (Declaration on Research Assessment) – Declaració que pretén canviar l’actual model d’avaluació centrat en el 
factor d’impacte.

• DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB)

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/financament-per-publicar-1345841696025.html
https://blogs.uab.cat/dretsautor/2019/10/03/que-son-els-article-processing-charges-apcs/
https://dataverse.csuc.cat/about.xhtml
https://www.crue.org/
https://www.csuc.cat/ca
https://sfdora.org/read/read-the-declaration-espanol/
https://ddd.uab.cat/


• EiNa DMP (Eina per elaborar el Data Management Plan).

• FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable). És un concepte que s’aplica a les dades de recerca i a la ciència 
oberta. F-UJI és una eina per avaluar el grau de FAIR d’un data set.

• OpenAIRE – És una infraestructura tecnològica que pretén donar suport i accelerar la implementació de polítiques 
europees d’accés obert.

• ORE (Open Research Europe) – Open Research Europe. Plataforma creada per la Unió Europea per tal que els 
investigadors amb projectes d’H2020 i Horizon Europe pugui publicar els resultats de la recerca.

• Publicació en accés obert
• per la via daurada: l’autor publica en una revista d’accés obert assumint els costos de l’APC
• per la via diamant: l’autor publica en una revista d’accés obert sense que li suposi cap cost
• Per la via híbrida: l’autor publica en una revista tancada però assumeix el cost de l’APC perquè el seu article es 

publiqui en accés obert.

• ReDi (Revistes Digitals) – Plataforma de publicació de les revistes digitals (diamant) del Servei de Publicacions de la UAB.

• REO (Recursos Educatius en Obert) - En anglès, OER Open Educational Resources.

https://dmp.csuc.cat/
https://about.zenodo.org/principles/
https://www.f-uji.net/
https://www.openaire.eu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://blogs.uab.cat/dretsautor/2019/10/03/quines-vies-de-publicacio-en-acces-obert-hi-ha/
https://publicacions.uab.cat/ca/revistes
https://www.uab.cat/web/recerca/open-access-uab/recursos-educatius-oberts-reo--1345867664894.html


http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
#bibliotequesUAB
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Gràcies!
Per a qualsevol dubte o gestió

adreceu-vos a la vostra Biblioteca.

@biblioteques_UAB

@bibliotequesUAB

Youtube

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A

