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1. Per què accés obert? 



Què és l’accés obert?

Definició de la Declaració de Budapest
... entenem per open access la disponibilitat gratuïta a la xarxa, permetent a 
qualsevol persona la lectura, la descàrrega, la còpia, la distribució, la 
impressió, la cerca o l’ús per a qualsevol propòsit legítim, sense cap tipus de 
barrera econòmica, legal o tècnica...

Manifest de Budapest, febrer de 2002



Beneficis de l’accés obert

01
Visibilitat 

Augment de 
l’interès en la 
literatura 
científica

02
Impacte

Augment en 
citacions pels 
autors i les 
publicacions

03
Recuperació 

Accés obert i 
perpetu als 
documents

04
Preservació

Garantia del 
manteniment 
dels resultats 
de la recerca

05
Prestigi

Augment de 
la visibilitat de 
la institució



Marc legal

UOC:
● Pla d’acció Coneixement Obert
● Política institucional de coneixement obert  (guia interactiva)

Autonòmic:
● Projecte de llei de la ciència de Catalunya

Estatal: 
● Llei 17/2022 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (Article 37. Ciència oberta)
● Anteproyecto de Ley Orgánica del sistema universitario

http://hdl.handle.net/10609/99666
http://hdl.handle.net/10609/130986
https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/coneixement-obert/guia-interactiva-arbre-decisio-CA.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-14581-consolidado.pdf
https://www.universidades.gob.es/stfls/universidades/Servicios/articulos/transparencia_gobierno/participacion_publica/audiencia/ficheros/APLOSU_20210903_Texto_audiencia.pdf


Horizon 2020
● How to comply with H2020 mandate - for publications
● Guía del participante Horizonte 2020

Horizon Europe
● How to comply with Horizon Europe mandate - for publications
● Guia del participant 
● Horizon Europe (HORIZON) Programme Guide
● Més informació 

Programes de finançament de la recerca

https://www.openaire.eu/how-to-comply-to-h2020-mandates-for-publications
https://www.openaire.eu/how-to-comply-with-horizon-europe-mandate-for-publications
https://www.horizonteeuropa.es/sites/default/files/noticias/Gu%C3%ADa%20del%20participante%20-%20Horizonte%20Europa%20web_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_v1.5_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf?utm_source=InfoRecerca&utm_campaign=88f9a20a9c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_03_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7cecbe9afe-88f9a20a9c-&utm_source=InfoRecerca&utm_campaign=88f9a20a9c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_03_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7cecbe9afe-88f9a20a9c-277581233


Ministerio de Ciencia e Innovación
● Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 

2021-2023 (PEICTI) 

European Research Council 
● Managing your project » Open Access
● Open Research Data and Data Management Plans: information for 

ERC grantees

Programes de finançament de la recerca

https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/PEICTI.html
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/PEICTI.html
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/managing-project/open-access
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf


2. Si us demanen publicar 
en accés obert



1a estratègia: via verda

Publicació en repositoris institucionals o temàtics:

● Arxiu d'una còpia dels articles revisats amb peer review (postprint) i 
publicats (pdf de l’editorial)

● Accés gratuït, embargat o restringit
● Metadades descriptives estàndard
● Connexió entre repositoris mitjançant un protocol estàndard



2a estratègia: via daurada

Publicació en revistes d’accés obert:

● Accés gratuït per llegir, sense pagaments ni subscripcions
● Models de negocis diversos, un d'ells pagar per publicar-hi
● Se'n permet la reutilització mitjançant una llicència
● Idealment la llicència és la de Reconeixement 

de Creative Commons (CC BY)

Com localitzar revistes que permetin la ruta daurada:
● Directory of Open Access Journals (DOAJ)

https://doaj.org/


Directory of Open Access Journals (DOAJ)

https://doaj.org/
https://doaj.org/search/journals?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D
https://doaj.org/search/journals?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D


3a estratègia: model híbrid

Publicació en revistes de subscripció mitjançant pagament o 
subscripció:

● Accés obert immediat via pagament
● Varietat de llicències (CC)

Com localitzar revistes: 
● SHERPA/RoMEO - revistes d’àmbit internacional
● Dulcinea - revistes d’àmbit nacional

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/


SHERPA/RoMEO

Exemple: 
International Journal of Educational 
Technology in Higher Education
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/353
48?template=romeo 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/35348?template=romeo
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/35348?template=romeo
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/35348?template=romeo
https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/35348?template=romeo


4a estratègia: via diamant

Publicació en revistes d’accés obert:

● Accés obert immediat sense cost per a l’autoria
● Varietat de llicències (CC)

Exemple: les revistes acadèmiques de la UOC
https://www.uoc.edu/portal/ca/coneixement-obert/publicacions/
revistes-academiques/index.html 

https://www.uoc.edu/portal/ca/coneixement-obert/publicacions/revistes-academiques/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/coneixement-obert/publicacions/revistes-academiques/index.html


Llicències i versions d’un article

Versions de l’article:

Més informació sobre llicències i versions dels articles

https://biblioteca.uoc.edu/export/sites/biblio/.galleries/documents/infografia_llicencies_recerca_cat.pdf


Llicències i reutilització d’articles:

Més informació sobre 
llicències i versions 
dels articles

Llicències i versions d’un article

https://biblioteca.uoc.edu/export/sites/biblio/.galleries/documents/infografia_llicencies_recerca_cat.pdf
https://biblioteca.uoc.edu/export/sites/biblio/.galleries/documents/infografia_llicencies_recerca_cat.pdf
https://biblioteca.uoc.edu/export/sites/biblio/.galleries/documents/infografia_llicencies_recerca_cat.pdf


Publicar en accés obert: els acords transformatius

En aquests acords, el preu que paguen les institucions no està 
associat només a la lectura dels articles, sinó que també 
cobreix la publicació en obert en determinats títols en 
què, fins ara, només es podia publicar en obert pagant una 
taxa o APC.

El propòsit principal dels nous models de contracte és 
impulsar la ciència oberta.

Criteris per al repartiment dels bons derivats d'acords 
transformatius

http://hdl.handle.net/10609/141546
http://hdl.handle.net/10609/141546


Revistes on publicar amb descomptes

La UOC disposa d'una bossa de bons que cobreixen les taxes (conegudes com 
a article processing charge o APC) per publicar en obert en revistes híbrides 
dels grans grups editorials. 

Revistes on podeu publicar:
● ScienceDirect (Elsevier)
● SpringerNature
● Wiley Online Library
● Emerald

Acords individuals de descomptes:
● MDPI
● Frontiers

https://biblioteca.uoc.edu/ca/plana/Publicar-en-acces-obert-els-acords-transformatius/?tab=3


3. Com complir amb els 
requeriments d’accés 
obert dels finançadors



Com complir les condicions d’uns i altres 

1. Consulteu les obligacions dels agents finançadors

2. Consulteu les opcions per publicar en accés obert

3. Seleccioneu la revista
a. Eines i recursos per a la selecció
b. Valora la qualitat de la revista
c. Com saber quines són les condicions dels editors?
d. Els terminis dels editors permeten complir amb les 

vostres obligacions?

4. Publiqueu els resultats de la vostra recerca



L’accés obert als programes de finançament de la recerca 

Programa Tipologia de documents Versió Quan Via de publicació

H2020 
(2014-2020)

Obligatorietat articles i dades de 
recerca  (CC)

Final o 
acceptada 
(postprint)

Màxim 6 mesos
(12 Humanitats i 
Socials)

• Daurada o híbrida (imputable al 
projecte)
• Plataforma ORE
• Verda

Horizon 
Europe 
(2021-2027)

Obligatorietat articles (CC-BY), 
monografies (CC-BY-NC o 
CC-BY-ND o CC-BY-NC-ND), 
metadades (CC-0) i dades de 
recerca (CC-BY o CC-0)

Final De manera
immediata

• Daurada o híbrida (la via híbrida 
NO imputable al projecte)
• Plataforma ORE
• Verda

Plan estatal Obligatorietat articles i dades de 
recerca

Final o 
acceptada 
(postprint)

De manera 
immediata

• Verda



Eines i recursos per seleccionar on publicar
● Journal checker tool

● Journal Tocs

● Journal suggester

● DOAJ

https://journalcheckertool.org/
https://www.journaltocs.ac.uk/index.php
https://journalsuggester.springer.com/
https://doaj.org/search/journals?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D
https://doaj.org/search/journals?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D
https://doaj.org/


Eines i recursos per seleccionar on publicar

● Think-Check-Submit

● Més informació: Com es poden identificar revistes on publicar?

https://thinkchecksubmit.org/
https://biblioteca.uoc.edu/ca/plana/Publicar-un-article-cientific/?tab=2
https://thinkchecksubmit.org/
https://thinkchecksubmit.org/


Condicions dels editors
● SHERPA/RoMEO

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Condicions dels editors
● Dulcinea

https://www.accesoabierto.net/dulcinea/


Plataformes de publicació

● O2 Repositori UOC

● Open Research Europe (ORE)

● CORA.Repositori de Dades de Recerca (CORA.RDR)

https://openaccess.uoc.edu/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://dataverse.csuc.cat/


5. Us podem ajudar



Serveis de suport

● Publica a l’O2 Repositori UOC: Publica la teva producció científica

● Publica amb impacte: Publica, difón i fes seguiment de la teva recerca

● Servei de suport en Gestió de dades de recerca: Intrauoc>Recerca i Innovació> Catàleg 
de serveis> Gestió de dades de recerca (infografia del servei: 
http://www.uoc.edu/infografia/dades-fair/ca/index.html)

Envieu-nos els vostres dubtes a la Biblioteca Respon o a la bústia ciencia_oberta@uoc.edu 

https://biblioteca.uoc.edu/ca/servei/Publica-la-teva-produccio-cientifica/
https://biblioteca.uoc.edu/ca/servei/Publica-difon-i-fes-un-seguiment-de-la-teva-recerca/
https://cataleg.research.uoc.edu/serveis/gestio-de-dades-de-recerca
https://cataleg.research.uoc.edu/serveis/gestio-de-dades-de-recerca
http://www.uoc.edu/infografia/dades-fair/ca/index.html
https://biblioteca.uoc.edu/ca/sobre-la-biblioteca/la-biblioteca-respon/
mailto:ciencia_oberta@uoc.edu
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