Versions dels articles científics i accés obert
Draft / Discussion Paper
(Esborrany de treball)

Consulteu la política de la revista/
editorial per tal de comprovar quina
versió es pot dipositar en un repositori

Preprint / Submitted Version
(Versió enviada a l’editor)

Investigador: conserva totes
les versions del cicle de vida dels
teus documents

Revisió per parells

Postprint / Accepted Manuscript
(Versió final dels autors que inclou els
canvis proposats pels revisors). També
anomenada Author’s final version

Published Version
(Versió final publicada per l’editor)

Les grans editorials científiques
acostumen a permetre el dipòsit
d’aquesta versió en repositoris
Versions
aptes per al
compliment
dels
requeriments
de la Ley de
la Ciencia i
Horitzó 2020

Com complir amb els mandats d’accés obert
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (art. 37) i Programa Horitzó 2020 (art. 29.2)

A qui afecta

Què obliga a dipositar

Investigadors que publiquin els
resultats de la seva investigació

Les publicacions (en la seva versió final) resultat de la seva
investigació en un repositori institucional o temàtic

Com

Em poden
afectar altres
mandats?

Quan dipositar
en els repositoris
Ley de la Ciencia,
la Tecnología y la
Innovación
Màxim 12 mesos des
de la seva publicació

Horitzó 2020
Entre 6 i 12
mesos des de la
seva publicació

Tipus de versions
Draft/Discussion Paper
(Esborrany)

la teva universitat, govern
autonòmic, etc. poden tenir a més,
un mandat específic d’accés obert.
Si es així, n’hauràs de conèixer
les condicions.

Revista o article
publicat en accés
obert (via daurada
o híbrida amb
pagament d’APC)
Dades
d’investigació
en obert

Revista comercial (revisar
la política de l’editorial
per comprovar versió i
embargament). Habitualment el
postprint

Pla Pilot Horitzó 2020

Preprint/Submitted Version
(Versió enviada a l’editor)
Postprint/Accepted
Manuscript
(Versió final de l’autor
amb revisions)
Published Version
(Versió final publicada)

Conserva els teus drets d’autor davant les editorials
Tingues en compte abans de signar el contracte

Versió del document
que es pot dipositar en
obert

Quan es pot
dipositar en obert

Quins drets d’explotació
conserva l’autor sobre el document
cedit a l’editorial

Consulta

Embargament

Inclou una addenda

Temps
que
l’editorial
es se
Tiempo
que
la editorial
reserva
per
distribuir
en
reserva para distribuir en
exclusiva l’article
exclusiva el artículo.

Si cedeixes tots
els teus drets, és
possible que no
puguis ...

Publicar en o
b
totalment co ert és
mpatible
amb l’edició
comercial

Al signar el contracte afegeix
que està subjecte a les condicions
de l’addenda que s’adjunta

Posar el teu treball en la teva web
o un repositori.
Fer servir una còpia del teu treball per
distribuir-la entre els teus estudiants o en un curs.
Fer servir la teva publicació com a base per a
futurs articles.

Amb elles
mostraràs quines
condicions poses
per fer servir la
teva obra.

Beneficis de publicar en els repositoris institucionals
Què són els repositoris
institucionals?
Són sistemes en línia d’accés obert que tenen l’objectiu
d’emmagatzemar, preservar i difondre la producció científica
i acadèmica de la comunitat universitària.

Quins
beneficis
proporciona
un
repositori?

a l’investigador
P ermet publicar en obert els documents resultat d’investigació i així
complir amb els mandats (d’organismes finançadors).
Més visibilitat i impacte, més cites.
Garanteix una correcta gestió dels drets d’autor.
Accés perpetu als treballs mitjançant enllaços permanents.
Dades d’ús que permeten participar en avaluacions.
P ermet el dipòsit de tot tipus de documents, inclosos els inèdits
(articles, monografies, capítols de monografies, comunicacions de
congressos, tesis, treballs acadèmics, datasets, vídeos, etc.) i en tot
tipus de formats.

Difusió
Visibilitat

Objectius

Impacte
Preservació

a la universitat

a la societat

 ecollir i difondre al món
R
la producció científica i
acadèmica de la institució..

Accés al coneixement
per a tota la societat i
reutilització en benefici de
tothom.

 ugment de la visibilitat
A
de la institució mitjançant
les obres dels seus autors i
millora del posicionament a
Google.
 reservació de cara al
P
futur de l’obra dels autors i
de l’activitat intel·lectual de
la universitat.

Permet visibilitzar i retre
comptes de la inversió
pública realitzada en
investigació.
Disminueix la desigualtat
en l’accés a la informació
entre institucions i països.

