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Punts PAR i publicació en accés obert 

A. Antecedents 

A.1 Política institucional d'accés obert de la UPC (CG 24/2009) 

A.2 Ley de la Ciencia i Horizon 2020 

A.3 Obligació de dipositar/catalogar els Llibres d’Actes dels Congressos i els Llibres per 

tal d’obtenir punts PAR. 

B. Objectius 

B.1 L’objectiu d’aquest document és recolzar els Mandats actuals  (Ley de  la Ciencia  i 
Horizon 2020) i avançar en la publicació en obert de tota la producció científica de la 
UPC en matèria d'articles a revistes i participacions en congressos.   

C. Les publicacions i l’accés obert 

Per tal que un article de revista estigui en accés obert haurà de seguir alguna de 

les següents vies (extret de http://publica.upc.edu/acces-obert/inici): 

C.1 Autoarxiu (via verda) 

Els autors autoarxiven els seus articles en dipòsits institucionals com UPCommons o en 

dipòsits  temàtics  com  ArXiv  per  fer‐los  accessibles  a  la  xarxa  i  poder‐los  reutilitzar. 

Sovint, els articles dipositats han estat publicats originàriament per editors de revistes 

objectes de pagament (Elsevier, Springer, IEEE, etc.) sense  l'autorització dels quals no 

és possible l'autoarxiu.  

Les polítiques editorials i condicions d'autoarxiu de cada editorial detallen quins són els 

usos  o  actes  d'explotació  que  es  poden  fer  de  les  seves  publicacions.  Cada  editor 

determina si permet als autors l'autoarxiu dels seus articles i, en cas de ser així, quina 

és la versió concreta que poden dipositar als repositoris: el "preprint", el "posprint", o 

la versió maquetada de l'editor. 

C.2 Revistes en accés obert (via daurada) 

Les  revistes  que  segueixen  la  via  daurada  asseguren  l'accés  obert  als  articles  que 

publiquen sense cobrar‐ne cap subscripció ni l'accés, això implica que cal emprar altres 

mecanismes per cobrir  les despeses de publicació,  ja sigui per part del propi autor o 

per la institució a la qual pertany.  

http://publica.upc.edu/acces-obert/inici
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C.3 Model híbrid 

Algunes revistes de pagament també publiquen articles en accés obert (model híbrid). 

Són  articles  on  els  autors  o  les  entitats  a  les  quals  pertanyen  paguen  una  quota 

addicional per a què siguin publicats en obert. La resta d'articles de la mateixa revista 

només són consultables per als usuaris que hagin pagat la subscripció.  

D. Assignació de punts PAR per al compliment amb l’accés obert. 

Per tal que els coautors d’un article de revista, les unitats acadèmiques i els grups de 

recerca  rebin els punts PAR corresponents hauran de seguir alguna de  les  tres vies 

anteriors. 

D.1  En  el  cas  d’autoarxiu,  s’haurà  d’haver  dipositat  una  còpia  de  l’article  a 

UPCommons o bé en un repositori temàtic o d’una altra  institució. A DRAC haurà de 

constar l’adreça web en la qual s’ha dipositat la còpia. 

Per  tal  de  garantir‐ne  l'accés  i  la  conservació,  els  autors  facilitaran  el  postprint  i 
concretament  la  versió  del  document  revisada  i  enviada  a  l’autor,  abans  de  la 
publicació a la revista (author’s final draft). 

Sempre que el titular dels drets d'explotació ho permeti, es dipositarà el postprint de 
la  publicació  en  accés  obert  a UPCommons.  En  els  casos  en  què  no  sigui  possible 
l’accés obert, es dipositarà igualment de forma tancada per tal de facilitar el seu accés i 
conservació. En aquest cas també s’atorgaran els punts PAR corresponents. 

D.2 En el cas de  les revistes en accés obert o de  les que permeten un model híbrid, 

també s’haurà de dipositar una còpia de l’article a UPCommons. Els coautors, unitats i 

grups de recerca rebran els PAR corresponents. 

E. Activitats incloses en aquesta normativa 

S’entén com a article en revista tota aquella publicació científica que apareix en una 

revista  o  publicació  seriada  (book  series)  independentment  si  s’ha  presentat  a  un 

congrés o bé s’ha enviat a una revista per a la seva publicació.  

S’exclouen  els  capítols  de  llibres,  llibres,  llibres  d’actes  (proceedings  book),  tesis  i 

informes tècnics (reports). 
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F. Calendari per al compliment de l’accés obert 

Cada any es fixa el calendari per al càlcul dels punts PAR. En aquest es fixa la data límit 

per  a  l’entrada  d’activitats  a  DRAC.  Aquesta  data  també  serà  la  data  límit  per  al 

compliment dels criteris i per tant, que s’hagi dipositat una còpia de l’article en algun 

repositori i consti l’adreça web a DRAC, o bé que consti l’adreça de la revista en accés 

obert. 

Durant el període d’al∙legacions es podrà revisar la situació de l’article i el compliment 

dels criteris.  

Tots aquells articles que en  la data que finalitzi el període d’al∙legacions compleixin 

rebran els punts PAR dins del període d’avaluació corresponent. 

En el cas que un article compleixi posteriorment a  la data en  la qual es publiquen els 

resultats definitius dels PAR, rebrà aquests punts en el proper període d’avaluació. 

 

G. Excepcions al dipòsit de publicacions per acords de confidencialitat 

En el cas que  l’autor o autors de  l’article manifestin  la  impossibilitat de dipositar una 

còpia  de  la  publicació  per  acords  de  confidencialitat,  o  altres  causes,  hauran  de 

justificar aquesta impossibilitat i la Comissió de Recerca resoldrà cada situació. 

 

 

 

 

Barcelona, 23 de setembre del 2014 
Vicerectorat de Política de Recerca 
 




