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ON PUBLICAR  

Publicar per obtenir el màxim rendiment de la vostra activitat científica:  

 Quines són les millors opcions?  

 Que s’ha de tenir en compte? 

 

QÚESTIONS PRELIMINARS 

1. GESTIÓ DELS DRETS D’AUTOR  

És una qüestió important que heu d’analitzar detingudament dins els 

contractes que signeu amb les editorials. Vegeu un exemple de 

contracte 

Per conèixer les diferents possibilitats que existeixen, podeu consultar 

la informació següent  

 

Figura 1. Versiones de los artículos científicos y acceso abierto. Recuperat de: 

http://www.accesoabierto.info/versiones-de-los-articulos-cientificos-y-acceso-

abierto-1401955087.html. Data de consulta: 23/11/2015 

 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/TEL_ctf.pdf
http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/documents/TEL_ctf.pdf
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/dretsautor.html
http://www.accesoabierto.info/versiones-de-los-articulos-cientificos-y-acceso-abierto-1401955087.html
http://www.accesoabierto.info/versiones-de-los-articulos-cientificos-y-acceso-abierto-1401955087.html


  Data: 01/03/2016 
Revisió: 00 

 

 
 

Tingueu en compte que la  Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la 

tecnologia i la innovació i també l’Horitzó 2020 de la Comissió Europea 

ja inclouen en els seus requisits per obtenir ajudes que el treball 

resultant es pugui consultar en accés obert. 

 

Com podeu saber què us permet fer amb el vostre document una 

editorial de pagament si el publiqueu a la seva revista?  

Sherpa/Romeo: per revistes internacionals 

Dulcinea : per revistes españoles 

Can I Self-archive my e-print? : inclou el contingut de Sherpa/Romeo 

però amb un format més amigable.  

 

 

Figura 2. Conserva tus derechos de autor frente a las editoriales. Recuperat de: 

http://www.accesoabierto.info/conserva-tus-derechos-de-autor-frente-a-las-

editoriales-1401953241.html. Data de consulta: 23/11/2015 

 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617-C.pdf
http://www.eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?id=1123&format=full&fIDnum=|&la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php
http://rchive.it/
http://www.accesoabierto.info/conserva-tus-derechos-de-autor-frente-a-las-editoriales-1401953241.html
http://www.accesoabierto.info/conserva-tus-derechos-de-autor-frente-a-las-editoriales-1401953241.html
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2. IMPACTE DE LES PUBLICACIONS  

El factor d’impacte de llibres o revistes científiques dins de cada àrea 

de coneixement, és un dels factors més importants a tenir en compte 

a l’hora de decidir on publicar.  Quant més alt sigui aquest indicador, 

més visibilitat i valoració pot obtenir el vostre treball. 

Podeu consultar què és aquest factor i quina puntuació reben les 

publicacions a http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/suport-

investigacio/avaluacio-produccio.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/avaluacio-produccio.html
http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/suport-investigacio/avaluacio-produccio.html
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LLOCS ON PUBLICAR 
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LLIBRES:  

S’ha de valorar el prestigi de l’editorial, dels editors, la col·lecció on es 

publica, les ressenyes en revistes especialitzades i les cites rebudes.  

 SPI (Scholarly Publishers Indicators in Humanities and 

Social Sciences) ofereix  un ranking general d’editorials per 

àrees i disciplines basats en l’opinió d’experts en Humanitats i 

Ciències Socials. Podeu accedir al seu cercador.  

 Publisher Scholar Metrics. Índex bibliomètric que mesura 

l’impacte de les editorials científiques a partir del nombre de 
cites dels llibres publicats, per part de professors o 

investigadors d’universitats publiques espanyoles, indexades a 

Google Scholar, en l’àmbit de les Humanitats i Ciències Socials.    

Aquest informe estudia les dades fins al 2012. 

 Segell de qualitat de col·leccions publicades per editorials 

universitàries espanyoles. Presentat el 23 de setembre de 

2015, promogut per la UNE i avalat per l’ANECA i FECYT, pretén 

reconèixer l’excel·lència científica de col·leccions de monografies 

publicades per aquestes editorials universitàries. 

Per obtenir el segell de qualitat s’hauran d’acreditar diferents 

requisits, encara per establir pels òrgans avaluadors constituïts 

amb aquesta finalitat.  

 Master Book List de la Web of Science. A consultar per saber 

si un llibre està o no indexat a Book Citation Index de la Web of 

Science i conèixer, en cas afirmatiu, el seu factor d’impacte. 

Permet la cerca per títol, ISBN i editorial. 

 

 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/buscador_spi.php
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.fecyt.es/es/noticia/aneca-fecyt-y-une-ponen-en-marcha-el-sello-de-calidad-para-colecciones-cientificas
http://www.fecyt.es/es/noticia/aneca-fecyt-y-une-ponen-en-marcha-el-sello-de-calidad-para-colecciones-cientificas
http://wokinfo.com/mbl/
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Z1XsY8ZWURqP186EQog&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Z1XsY8ZWURqP186EQog&preferencesSaved=
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REVISTES CIENTÍFIQUES 

Revistes científiques de subscripció: 

En aquest context, és bàsic el tema dels drets d’autor que hem 

esmentat anteriorment.  

Normalment, publicar-hi implica un cost “per duplicat”: la Universitat 

paga els seus professors per investigar i, un cop publicats els treballs, 

també per accedir al contingut mitjançant la subscripció obligatòria a 

la revista. 

 

Revistes científiques d’accés obert (coneguda com a via daurada): 

 Publicar en aquestes revistes pot implicar un pagament previ. En 

d’altres ocasions el pagament queda cobert per la publicitat.  

L’accés posterior al seu contingut és gratuït.  

Més informació sobre la publicació en accés obert clicant aquí (enllaçar 

a l’apartat d’accés obert). 

Consideració important: S’ha d’anar en compte abans de publicar en 

revistes d’accés obert.  Per internet existeixen còpies fraudulentes de 

revistes científiques que imiten a la perfecció les autèntiques. Els seus 

editors demanen uns diners per publicar-hi i els seus factors d’impacte 

no són reals ni tenen revisió per parells.   

Us aconsellem consultar sempre la llista actualitzada d’aquestes 

revistes, conegudes com a  Predatory journals.  

 

Revistes científiques híbrides: 

 Hi ha editorials que ofereixen l’opció de pagar per publicar (APC: APC 

Article Processing Charge) i contenen articles de subscripció i articles 

en obert. Podeu consultar la llista d’editorials a Sherpa/Romeo.  

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://scholarlyoa.com/individual-journals/http:/scholarlyoa.com/publishers/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php
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Repositoris (coneguda com a via verda):  

No implica un pagament per publicar i tampoc per accedir  al contingut 

del document.  

La URV disposa d’un Repositori  Institucional que inclou la producció 

docent i investigadora dels membres de la seva comunitat 

universitària: articles encara no publicats –preprints-, articles publicats 

–postprints- (sempre segons els drets d’autor de què disposeu), 

projectes finals de carrera, treballs de fi de grau, tesis doctorals, 

material docent i altres documents que puguin ser d’interès per a la 

generació de coneixement.  

La principal finalitat d’aquest repositori és fer visible la producció 

docent i investigadora de la URV i, al mateix temps, facilitar-hi l’accés 

de forma gratuïta, d’acord amb el mandat per fomentar l'accés obert a 

la URV aprovat per Consell de Govern (18 de desembre de 2013). 

Els documents que s’inclouen al repositori de la URV estan sota la 

llicència Creative Commons, “Reconeixement–NoComercial–

SenseObraDerivada” amb la qual es permet copiar, distribuir i 

comunicar públicament l'obra sempre que es citi l’autor original i la 

institució i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada.   

Podeu trobar més informació sobre Creative Commons clicant aquí. 

(enllaçar amb apartat Creative Commons que hi ha a “Drets d’Autor i 

Plagi).   

Podeu trobar altres repositoris institucionals espanyols en aquest 

cercador.  

I en els següents recopilatoris de repositoris: OPENDOAR, ROAR 

 

 

 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://www.urv.cat/crai/repositori_institucional/Web/index.html
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/repositori/mandat_institucional_urv%281%29.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/repositori/mandat_institucional_urv%281%29.pdf
http://creativecommons.org/licenses/
http://creativecommons.org/licenses/
http://www.accesoabierto.net/repositorios/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
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Patents: 

Les patents són importants en certes àrees científiques i tecnològiques 

i es poden utilitzar com a criteri per avaluar l’activitat investigadora. A 

continuació trobareu un recull d’oficines de patents:  

 Oficina Española de Patentes y Marcas. Base de datos de 

invenciones en espanyol. 

 Oficina Europea de Patentes. Base de datos de patentes 

europees 

 Patentscope. Portal internacional sobre patentes 

 United States Patent and Trademark Office Home Page 

 

Congressos: 

Els Congressos internacionals i els nacionals rellevants també poden 

ser un referent en la seva àrea de coneixement i ser valorada la vostra 

participació. 

 La Web of Science disposa de la base de dades Conference 

Proceedings Citation Index, amb un recull d’actes de 

conferències, congressos i seminaris inernacionals.   

 DISEVEN recull congressos, jornades, seminaris, conferències i 

ponències, espanyols o internacionals, sobre diversos àmbits 

d’investigació. 

 CORE. és un sistema de ranking de conferències de la Computing 

Research and Education Association of Australasia 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://www.oepm.es/es/invenciones/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/en
http://www.uspto.gov/
http://metalib.cbuc.cat/V/CVNHEKY1V61TTX2UIYJF18GNJLN28AEIXNKJUFPUVN2NPKR4UI-11698?func=native-link&resource=CBU06871
https://diseven.cica.es/
http://www.core.edu.au/index.php/conference-portal

