Per a qualsevol dubte contacteu amb:
repositori@uvic.cat
recerca@uvic.cat

Guia breu per al compliment
dels mandats d’accés obert
per a publicacions de la
Llei de la ciència espanyola
i de l’Horitzó 2020 de la Unió
Europea

QUINES PUBLICACIONS HAN
D'ESTAR EN ACCÉS OBERT?
Per la Llei de la ciència espanyola
Tots els continguts que hagin estat acceptats
per ser publicats en publicacions de recerca
seriades o periòdiques resultants d'una
activitat investigadora finançada
majoritàriament amb fons dels Pressupostos
Generals de l’Estat.

Per l’Horitzó 2020 de la Unió Europea
Totes les publicacions científiques revisades
per parells relacionades amb els resultats
d'un projecte finançat en el marc de l’Horitzó
2020.

ACCIONS EN EL PROCÉS DE
PUBLICACIÓ D’UN ARTICLE
Trieu la revista on vulgueu publicar seguint
els vostres criteris:

Revista d'accés obert
Podreu dipositar al RIUVIC una còpia de
l'article publicat. En el cas que hi hagi un cost
(APC: Article Processing Charges) per publicar
en aquestes revistes aquest pot ser elegible
en el projecte de recerca.

Revista d’accés restringit
Verifiqueu que permet dipositar en un
repositori institucional una còpia de l’article,
un cop revisat, i en un termini* no superior al
permès en els mandats.
*Llei de la Ciència – 12 mesos
*H2020 – entre 6 i 12 mesos

Comproveu el contracte o la llicència que
signeu amb l’editorial (Copyright Transfer
Agreement o License to Publish) i mireu quins
són els usos permesos pel que fa a la difusió.
En el cas que no se'n permeti el dipòsit en un
repositori, podeu intentar negociar-ho amb
l’editorial afegint una addenda al contracte o
a la llicència.
Guardeu sempre la darrera versió de l’article
que heu enviat després del procés de peer
review ja que algunes editorials només
permeten publicar aquesta versió en els
repositoris institucionals.
Tingueu en compte que moltes revistes
ofereixen la possibilitat de publicar l'article
en accés obert, és a dir, sense restriccions
d'accés i permetent-ne la reutilització,
mitjançant l'anomenat model híbrid sempre
que es pagui la tarifa corresponent (APC:
Article Processing Charges).

ACCIONS QUAN L’ARTICLE S’HA
PUBLICAT
Doneu d’alta o completeu l’activitat a
l’ URecerca-GPC.
Adjunteu el fitxer de l’article i indiqueu el codi
en la casella codi projecte.
Un cop l’article estigui disponible al RIUVic,
trobareu la URL dins la fitxa de l’activitat.
Ex. http://hdl.handle.net/10854/3002

Incloeu en els informes de seguiment
cientificotècnics (en l’apartat de difusió dels
resultats del projecte), la referència dels
articles publicats amb la indicació de la URL
del RIUVic.

