
Requeriments

Les publicacions científiques
han de complir amb els 

requeriments sobre accés
obert dels organismes 

finançadors

No totes les revistes de
subscripció estan alineades
amb les polítiques d'accés
obert dels finançadors.

Per consultar polítiques
editorials de les revistes de 
subscripció de forma unívoca 
cal accedir al web de la 
revista.

Peer review

Els articles de la revista 
han de ser sotmesos a 
una revisió per parells

Cal comprovar que la revista 
disposi del sistema de revisió 
per parells.

Cal consultar la revisió per 
parells a JCR i SJR, Latindex...

Qualitat

La revista ha de tenir 
impacte i visibilitat i ser 

formalment correcta

Els articles han d'estar citats
per altres revistes per tenir
visibilitat i difusió i per
complir amb els criteris
formals d'ús.

Cal comprovar l'impacte a 
JCR, SJR, MIAR, Google
Scholar...

Idioma

L'article ha de complir 
els requeriments de la 

revista

Algunes revistes demanen 
que el treball estigui en un 
determinat idioma 
(normalment l'anglès) perquè 
pugui ser publicat.

Cal comprovar els 
requeriments d'idioma a les 
instruccions dels autors del 
web de la revista.

Ètica

La revista ha de tenir 
credibilitat i respondre a 

criteris ètics de 
publicació

Es coneix com a revista
predadora la que simula ser una
revista consolidada però no
consta a WOS, SCOPUS... ni fa
una revisió per parells acurada.

Cal comprovar que la revista 
no formi part de la Beall's List
i assegurar-se que figuri a JCR, 
WOS, SCOPUS...

Rapidesa

El procediment de 
publicació ha de tenir

uns terminis raonables

Els terminis d'acceptació,
revisió i publicació poden ser
molt llargs i no ser-nos
convenients.

Cal consultar els terminis de 
publicació a les instruccions 
dels autors del web de la 
revista.

Accés obert

La revista ha de 
permetre la publicació

en alguna versió d'accés
obert

Si volem publicar en una
revista en accés obert, podem
consultar el directori DOAJ.

Cal comprovar les possibilitats 
que la revista ofereix per 
publicar en accés obert a 
Sherpa-Romeo, Dulcinea o al 
web de la revista.

Despeses

La publicació hauria de 
tenir uns costos 

assumibles

Algunes revistes cobren una
taxa (APC) als autors per
publicar en accés obert, però
també es pot publicar en
revistes d'accés obert sense
cost.

Cal comprovar els costos al web 
de la revista i consultar la 
convocatòria OPEN URV per si 
podem rebre una subvenció del 
cost de publicació.

TENIR EN COMPTE ABANS DE 
PUBLICAR
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