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OBJECTIUS 

 

INTRODUCCIÓ 

La publicació és un dels últims passos d'una investigació científica. Quan es publiquen 

les conclusions d'aquesta investigació, eixe treball passa a formar part de la ciència. 

L'activitat científica es transmet a través de diferents tipus de publicacions: revistes, 

llibres, actes de congressos, etc., depenent dels hàbits de publicació de les diferents 

disciplines. En l'actualitat les revistes científiques s'han convertit en el principal mitjà de 

difusió dels resultats d’investigació. 

 

 

El sistema de comunicació científica és el procés pel qual la comunitat 

científica, investigadora i acadèmica dóna a conèixer els resultats de la seua 

activitat. 

Objectius 
 Conèixer les característiques de la publicació tradicional i de la 

publicació en accés obert 

 Reconèixer les diferències entre els dos tipus de publicació 

 Conèixer les vies de la publicació en accés obert 

 Comprendre el concepte de repositori institucional 

 Conèixer RUA (Repositori Institucional de la Universitat d’Alacant) i les 

seues principals característiques 
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El sistema de comunicació científica es basa en la revisió per personal expert (peer 

review), la missió del qual és avaluar la qualitat i rigor científic dels textos que es publiquen 

en una revista. Consisteix que dos o més especialistes en la matèria revisen i avaluen el text 

original per a assegurar la qualitat de la publicació i fan una sèrie de recomanacions sobre 

els aspectes que ha de millorar l'autor o autora abans de ser publicat. 

Hi ha tres tipus d’avaluació per personal expert: 

 Revisió cega: les persones encarregades de la revisió coneixen el nom dels autors 

i autores però no a l’inrevés. 

 Revisió a “doble cec”: revisió totalment anònima, en la qual els autors i autores 

desconeixen la identitat de les persones expertes que revisen i aquestes últimes 

no tenen informació sobre els autors i autores del text. 

 Revisió oberta: la identitat dels autors i autores i del personal revisor és coneguda 

en les dues direccions. 

 

 

 

La responsabilitat final sobre la publicació és sempre de l'editor o editora o de la 

direcció de la revista, no del personal avaluador. 

En l'àmbit de la comunicació científica ens movem actualment entre dues tendències: 

 la publicació tradicional 

 la publicació en accés obert 

 

 

En general, l’avaluació de persones expertes acompleix bé la funció 

d'assegurar la qualitat de les publicacions, encara que pot haver-hi alguns 

problemes de disparitat de criteris entre diferents persones que revisen. 
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PUBLICACIÓ TRADICIONAL 

El model tradicional de comunicació científica es basa en l'edició comercial. Els 

continguts que es difonen són tant els documents resultants de l'activitat investigadora com 

la informació científica i acadèmica en general. 

Quant a les editorials cientificotècniques de les revistes, podem trobar, d'una banda, 

les editorials comercials, algunes amb gran tradició en el mercat editorial (John Wiley, Reed 

Elsevier, etc.) i, d'altra banda, les societats científiques, algunes de les quals han arribat a 

adquirir gran prestigi i influència com, per exemple, la British Medical Association, l'American  

Psychological Association (APA), la Institution of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), 

etc. 

Aquest sistema de publicació tradicional està finançat per les persones subscriptores 

i per les biblioteques. Únicament es pot accedir a les publicacions mitjançant pagament 

(compra o subscripció). 

Alguns dels problemes actuals d'aquest sistema de publicació són: 

 Preu elevat de les revistes científiques i imposició del contracte per paquets. 

 Es dóna la contradicció que moltes de les investigacions els resultats de les quals 

es publiquen estan finançades amb fons públics, però per a accedir-hi cal pagar a 

editorials privades. 

 Imposicions de les editorials en els sistemes d'accés. 

 Dures condicions de control dels drets d'autor sobre els articles que publiquen: a 

vegades s'impedeix, fins i tot, l'ús del propi treball d’investigació en docència i 

investigació. 

 Procés de selecció i acceptació d'articles llarg i complicat, la qual cosa provoca 

també retard en la difusió dels resultats d’investigació. 

PUBLICACIÓ EN ACCÉS OBERT 

 En l'àmbit de la publicació científica, l'accés obert es planteja com un 

canvi de model en el funcionament del sistema de comunicació científica. Es 

troba dins del moviment de coneixement lliure, que vol aconseguir un domini 

públic per a la cultura i la ciència, amb continguts reutilitzables per tots. És a 

dir, un accés a la ciència i la cultura gratis i lliure. 
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Què és l'accés obert 

 

 

L'accés obert als articles de revista els proporciona major visibilitat i pot augmentar 

el seu impacte, la qual cosa contribueix també al progrés científic. 

D'altra banda, com que reté els drets d'autor sobre aquests, poden ser dipositats 

sense problemes ni retards en arxius oberts (repositoris institucionals, etc.). 

A més, és un sistema de publicació compatible amb l’avaluació d’experts, la qual cosa 

ajuda a desmuntar el mite que les revistes d'accés obert manquen de qualitat. Moltes 

apareixen indexades en bases de dades de prestigi. 

Podem resumir els avantatges de l'accés obert: 

 Millor funcionament de la comunicació científica: 

 Increment de l'ús i impacte dels continguts 

 Millora de la qualitat de la investigació 

 Reducció de costos 

 Beneficis directes sobre la societat 

 Transferència directa de coneixement a la societat 

 Trenca barreres entre països rics i pobres 

“Per ACCÉS OBERT (OPEN ACCESS) a la literatura científica s'entén la 

lliure disponibilitat en Internet, que permet a qualsevol persona la lectura, 

descàrrega, còpia, impressió, distribució o qualsevol altre ús legal 

d’aquesta, sense cap barrera financera, tècnica o de qualsevol tipus. 

L'única restricció sobre la distribució i reproducció seria donar als autors i 

autores control sobre la integritat del seu treball i el dret a que se’ls cite i 

reconega el seu treball adequadament.” 

Peter Suber. Guide to the Open Access Movement 
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 Permet fer visible la inversió pública en investigació 

 Reutilització de la informació i de les dades 

 Continguts disponibles per a consulta i per a la seua explotació 

Declaracions d’accés obert 

El suport a l'Open Access ha anat evolucionant gradualment fins a consolidar-se a 

través de conferències i declaracions internacionals, i ha animat al personal investigador i 

científic a dipositar els seus treballs en un dipòsit digital: 

 2002 - Declaració de Budapest. Tal vegada és la iniciativa més important del 

moviment d'Accés Lliure al Coneixement, que va resultar de la reunió que va tenir 

lloc a Budapest a final de 2001, promoguda per l'Open  Society Institute (OSI). La 

declaració allí aprovada va establir el significat i l'àmbit de l'accés obert i va definir 

dues estratègies complementàries per a promoure’l i aconseguir-lo, que pots 

veure en l’apartat següent. 

 2003 - Declaració de Bethesda i Declaració de Berlín. Aquesta última va ser 

subscrita el dia 22 d'octubre de 2003 per representants d'algunes de les més 

importants institucions científiques europees, entre les quals la Societat Max-

Plank (Alemanya) o el Centre National de la Recherche Scientifique (França), que 

van donar suport a l'Open Access i al dipòsit d’arxius en accés obert, i van afirmar 

que animarien el seu personal investigador i científic a dipositar els seus treballs 

en, almenys, un repositori. La Universitat d'Alacant va signar aquesta declaració 

el 9 de novembre de 2006. 

 2010 - Declaració de l'Alhambra. Declaració signada per representants de les 

diferents parts interessades en la implementació de l'accés obert dels països del 

sud d'Europa (Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia i Turquia). 

 2015 – Declaració de La Haia: en el 12è aniversari de la Declaració de Berlín se 

signa una declaració que pretén millorar l'accés a fets, dades i idees per al 

descobriment del coneixement en l'era digital a través de la mineria de continguts 

i dades. 

Vies de l’accés obert 

Hi ha dues vies a través de les quals els treballs de la comunitat investigadora poden 

estar disponibles en accés obert: via daurada i via verda. 

 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIgv_v1YXoAhUSAWMBHRvmCusQFjAEegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fblogs.ua.es%2Frepositorio%2F2010%2F05%2F15%2Fdeclaracion-de-la-alhambra-sobre-acceso-abierto%2F&usg=AOvVaw3NPLBFEalP-BWBreMKa6Y5
https://thehaguedeclaration.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Hague_Declaration_Spanish_Declaracion-de-La-Haya.pdf


Publicació tradicional i Open Access 
 

 

    pág. 7 

Via daurada: publicar en revistes en accés obert 

Una de les vies és publicar en revistes en accés obert. Les revistes d’accés obert pur 

són revistes científiques amb avaluació per persones expertes (peer-review), edició i 

publicació comparables a les revistes tradicionals, però que estan accessibles sense 

necessitat de compra o subscripció. Es pot trobar més informació sobre aquestes en el 

Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

Però n’hi ha també altres models de revistes on publicar en obert. Podem classificar-

les en quatre tipus: 

 Gratuïtes i lliures per a lectors/es i autors/es. Permeten accés gratuït i la 

reutilització i redifusió dels continguts (lliure). És la modalitat més habitual en 

revistes d'accés obert. Els costos són assumits per l'editorial, que sol ser algun 

organisme públic com ara universitats, centres d’investigació, etc. 

 Pagament per publicació per part de l'autor/a. Són revistes sense subvenció ni 

patrocini i els costos editorials (APC: Article Processing Charges), recauen en 

l'autor o autora, encara que se solen pagar a càrrec del projecte d’investigació o 

de la seua institució. 

 Pagament per publicació en revista comercial (model híbrid). Són revistes 

comercials, és a dir, de pagament per subscripció, en les quals coexisteixen articles 

d'accés obert amb els de pagament. En aquest cas també paga l'autor o autora 

per la publicació. 

 Accés gratuït. Són revistes comercials que, passat un període d'embargament (de 

6 mesos, 12 mesos, etc.), ofereixen accés gratuït als continguts, però no accés 

lliure, ja que no es poden copiar, distribuir ni difondre els continguts. 

 

 

 

Els continguts d'accés obert són aquells que són lliures de restriccions de 

drets d'explotació (es poden usar, copiar, descarregar, distribuir, etc.) i, a 

més, gratuïts 

http://www.doaj.org/


Publicació tradicional i Open Access 
 

 

    pág. 8 

Via verda: autoarxivar en un repositori d'accés obert 

L'altra via és l'autoarxiu en un repositori d'accés obert. Això significa que, a més de la 

publicació dels articles en les revistes científiques (“tradicionals” o d'accés obert), els autors 

i autores poden dipositar-los en els repositoris institucionals o disciplinaris (temàtics). Pot 

consultar-se un llistat d'aquests repositoris en el Registry of Open Access Repositories 

(ROAR) o el Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) i per a repositoris nacionals 

en RECOLECTA. 

 

 

Els continguts bàsics d'un repositori són articles de revista, ponències de congressos, 

tesis doctorals, materials docents, etc., generalment a text complet. 

La major part de les revistes científiques permeten que els autors i autores dipositen 

una còpia dels treballs publicats en repositoris o webs personals, però algunes altres no. 

Cal tenir en compte que, encara que es permeta la difusió del text en repositoris, els 

drets d'explotació continuen pertanyent a les editorials, per la qual cosa per a poder traduir, 

distribuir, copiar o difondre els treballs publicats és necessari comptar amb l'autorització de 

l'editorial. 

Altres revistes permeten difondre els articles després d'un període d'embargament a 

comptar des del moment de la publicació, que sol ser de sis a dotze mesos. 

Per a prevenir totes aquestes situacions és recomanable que l'autor o autora, quan 

signe un contracte de cessió de drets amb una editorial, negocie per a afegir un annex on 

consten aquestes o altres condicions del seu interès (difusió de l'article en repositoris, etc.). 

Però en el cas que els drets d'explotació pertanguen a les editorials i no als autors o 

autores i no s'haja especificat gens en el contracte editorial, és necessari disposar del permís 

de l'editorial per a poder difondre el treball en el repositori. 

Un repositori és un arxiu digital que recull, preserva i difon la producció 

acadèmica i científica d'una institució o disciplina científica i permet l'accés 

als objectes digitals que conté. 

http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.opendoar.org/
http://recolecta.fecyt.es/
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Hi ha una sèrie de recursos útils per a consultar les polítiques editorials respecte als 

drets d'autoria: 

 

 

El projecte Sherpa, iniciat l'any 2002, tenia com un dels objectius la creació de 

repositoris institucionals d'accés obert. Entre les seues àrees d'actuació destaca la recopilació 

de polítiques editorials sobre propietat intel·lectual (Romeo). En la base de dades 

SHERPA/ROMEO es poden consultar les polítiques de copyright concretes per revistes o les 

polítiques per defecte de les editorials. Utilitza un codi de colors per a classificar el tipus de 

política d'autoarxiu permesa i les seues restriccions: 

 

Color 

ROMEO 
Política d’autoarxiu 

Verd Es pot arxivar el preprint i el postprint o versió d'editor/PDF 

Blau 
Pot arxivar el postprint (versió final posterior a l’avaluació d’experts) o versió 

d'editor/PDF 

Groc Pot arxivar el preprint (versió prèvia a l’avaluació d’experts) 

Blanc No permet l'autoarxiu 

L’equivalent de SHERPA/ROMEO per a consultar la política d'accés obert de les 

institucions finançadores de recerca és SHERPA JULIET. 

Com que SHERPA/ROMEO està centrat en revistes internacionals, va sorgir a Espanya 

la base de dades DULCINEA, que proporciona informació sobre drets d'explotació i permisos 

per a l'autoarxiu de revistes científiques espanyoles i utilitza el mateix codi de colors que 

SHERPA/ROMEO. L'objectiu de Dulcinea és identificar i analitzar les polítiques editorials de 

les revistes espanyoles quant a l'accés als textos i arxius, els drets de copyright sobre aquests 

i com poden afectar el posterior autoarxiu o dipòsit en repositoris institucionals o temàtics. 

Pots consultar les polítiques de drets d'autor dels principals editors 

comercials cientificotècnics en les bases de dades SHERPA/ROMEO i 

DULCINEA. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
http://v2.sherpa.ac.uk/juliet/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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També a Espanya es pot consultar MELIBEA, que té com a objectiu identificar i 

analitzar les polítiques existents, nacionals i internacionals, que afavorisquen, impulsen o 

requerisquen l'accés obert a la informació i documentació generada per investigadors i 

professors d'institucions públiques, la recerca de les quals siga, total o parcialment, 

finançada amb fons públics. 

RUA (REPOSITORI DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

 

 

L'objectiu de RUA és donar major visibilitat a la producció científica i docent de la 

Universitat, augmentar-ne l'impacte i assegurar la preservació d'aquesta producció. 

Els continguts de RUA estan organitzats al voltant de 4 dipòsits generals: 

 Docència 

 Institucional 

 Investigació 

 Revistes i Congressos 

Cadascun d'aquests dipòsits s'organitza en comunitats i subcomunitats. 

RUA recull tot tipus de materials digitals, tant preprints com postprints, 

comunicacions a congressos, documents de treball, materials docents i objectes 

d'aprenentatge, revistes editades per la Universitat d'Alacant, com també documents i 

materials que resulten de l'activitat institucional feta pels centres, unitats i serveis. 

RUA pot ser consultat per qualsevol persona. Però és necessari registrar-se en alguns 

casos: 

 Per a subscriure's a una col·lecció i rebre un avís per correu electrònic quan s'hi 

afegisca nou contingut. 

RUA ofereix accés obert al text complet en format digital dels documents 
generats pels membres de la Universitat d'Alacant en la tasca de docència i 
investigació. 

https://www.accesoabierto.net/politicas/
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/159
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12482
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/162
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/11723
http://rua.ua.es/dspace/?locale=ca
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 Per a autoarxivar un material. En aquest cas és necessari ser persona autoritzada 

(per exemple, pertànyer a un grup d’investigació). 

 Per a editar el perfil. 

Beneficis d'autoarxivar en RUA 

Alguns dels avantatges d'arxivar els treballs en format digital en RUA són els següents: 

Per a autors i autores i institucions 

 Major visibilitat i impacte per als  treballs, per estar accessibles per a tothom a 

través d'Internet. 

 Possibilitat d'integració amb altres sistemes d'informació (sistema de gestió del 

currículum, OpenCourseWare, etc.). 

 Accés a dades estadístiques sobre consultes i descàrregues dels treballs. 

 Ús d'identificadors persistents i estables (handles) per a cadascun dels materials 

dipositats. 

 Preservació dels materials digitals a llarg termini. 

 Cooperació amb altres institucions, professorat, personal investigador, etc., 

especialment important en països en vies de desenvolupament, a través del 

coneixement obert i compartit. 

 Acreditació de l'autoria dels treballs mitjançant la posada a disposició en Internet. 

 Compliment de les polítiques nacionals i internacionals quant a l'obligatorietat de 

dipositar en accés obert les publicacions que resulten de les investigacions 

finançades amb fons públics. 

Per a usuaris i usuàries 

 El personal investigador es beneficia de l'accés i ús del text complet de totes les 

investigacions publicades en la seua àrea, no sols les investigacions a les quals 

puga accedir per la subscripció que realitza la institució 

 Punt d'accés centralitzat a tota la producció científica o docent del professorat, 

grup d’investigació, grup d'innovació educativa, etc. 

En resum: 
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Materials que es poden autoarxivar 

Les condicions bàsiques que ha de complir un material, en qualsevol format, per a 

poder ser autoarxivat en RUA són: 

 Ser produït per algun membre d'un grup d’investigació, GITE, centre, unitat o 

servei de la Universitat d'Alacant (autor/a o coautor/a). 

 Ser el resultat de les activitats d’investigació, docència o institucionals d'aquest 

autor/a o coautor/a. 

 Estar en format digital. 

 Estar complet i amb unes condicions formals de “qualitat”. 

 L'autor o autora ha d’estar disposat a, i poder, concedir a la Universitat d'Alacant 

el dret no exclusiu de preservar i donar accés al treball a través de RUA. 

 

Autors i 
institucions

• Més visibilitat i impacte

• Integració amb altres sistemes

• Estadístiques sobre consultes i 
descàrregues

• Identificadors persistents i estables 
(handles)

• Preservació materials

• Acreditació autoria

• Compliment polítiques accés obert

• Cooperació

Usuari
• Accés al text complet

• Punt d’accés centralitzat a la producció 
científica
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La memòria del TFG pot ser arxivada per l'autor o autora si el professorat tutor 

d’aquesta dóna el vistiplau, sota la llicència Creative Commons de Reconeixement – No 

Comercial – Sense Obra Derivada (l'alumnat no perd els seus drets d'autor i no es permet 

un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades). 

 

És necessari destacar que, si un document ha sigut publicat anteriorment en una 

revista o llibre, en general es podrà arxivar en RUA Investigació la versió definitiva publicada 

per la revista o editorial. No obstant això, tal com hem indicat abans, hi ha editorials que no 

permeten posar en accés obert l'arxiu en pdf definitiu publicat, sinó la versió definitiva amb 

les modificacions proposades després del procés de revisió i/o la versió inicial enviada a la 

revista per a la seua revisió (preprint). 

 

 

PER A ACABAR 

Amb aquest tema hem pretès que conegueres: 

 Quins aspectes caracteritzen i diferencien la publicació tradicional i la publicació 

en accés obert. 

 Quines són les vies a través de les quals els autors o autores poden publicar els 

seus treballs en accés obert. 

 Què és un repositori institucional. 

 Què és RUA i quines són les seues principals característiques. 

 

Pots consultar les diferents polítiques de RUA: política de continguts i 

col·leccions, política de serveis, política de metadades, política de dades, 

etc. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://rua.ua.es/dspace/politicas?locale=ca
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A continuació pots visualitzar tres vídeos realitzats pel grup de treball 

REBIUN en l'àmbit de la investigació: Línia 2 del Pla Estratègic. El primer 

introdueix els tipus de drets d'autor, la relació amb les editorials i els 

conceptes d'accés obert i dipòsit en repositoris. El segon ofereix 

recomanacions per a preservar els drets d'autor d'un treball i poder 

reutilitzar-ho i difondre-ho. El tercer ofereix diverses estratègies per a 

potenciar l'impacte i la visibilitat de les publicacions a través de l'accés 

obert. 

Controla els teus drets... facilita l'accés obert. 1a part. Introducció (2011): 

https://www.youtube.com/watch?v=IzIIQkmdQ24 

Controla els teus drets... facilita l'accés obert. 2a part: Conserva els teus 

drets d’autor (2011): https://www.youtube.com/watch?v=bvrjSkaDkh8 

Controla els teus drets... facilita l'accés obert. 3a part: Estratègies  (2011): 

https://www.youtube.com/watch?v=DObN8yrXuxk 
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