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RESUM 
El següent informe revela la necessitat d’establir una política europea sobre la publicació 
d’accés obert. Per començar, es fan unes recomanacions sobre el paper que hauria de jugar  la 
Comissió com a entitat finançadora, política i de suport d’aquest tipus de publicació. Aquesta 
política europea, un cop establerta, s’hauria de desplegar per fases, donada la seva complexitat, 
i es proposa començar per la recerca feta en el marc del programa FP7 i de la recerca 
finançada amb fons públics.  
Es defineixen els conceptes clau relacionats amb la publicació d’Accés Obert i després 
s’analitzen les polítiques sobre l’accés obert. Finalment, s’analitza també l’estat de la qüestió de 
l’accés obert dins la comunitat investigadora i s’apunten unes directrius que hauria de seguir la 
política europea. 
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RECOMANACIONS 
 
Es necessària una política clara a nivell europeu que desplegui un seguit de principis clau d’alt 
nivell. La propera publicació de la Comunicació sobre la informació científica, prevista per a 
finals de 2006 o principis de 2007 serà una pedra de toc al respecte. La Comissió pot jugar un 
rol en tres aspectes: com a entitat finançadora, com a entitat política, com a entitat de suport. 
 
Com a entitat finançadora: 
 
1. La política de publicació no hauria de comprometre la llibertat dels científics per publicar allà 
on ells considerin que és més apropiat. 
 
2. L’efecte de la política hauria de ser incrementar la visibilitat i millorar l’accés a la recerca 
finançada per la Comissió. 
 
3. La política hauria de basar-se en la millor pràctica reconeguda, 
 
4. L’EURAB recomana que la Comissió consideri obligatori que tots els investigadors finançats 
per l’FP7 allotgin les publicacions resultants de la recerca finançada per la CE en un dipòsit 
d’accés obert tan aviat com sigui possible després de la seva publicació, per fer-les obertament 
accessibles en sis mesos com a molt tard. 
 
a. El dipòsit pot ser un dipòsit d’una institució local i/o temàtic. 
 
b. Els autors haurien de dipositar els postimpresos (‘post-prints’) (o la versió de l’editor si està 
permès) més les metadades dels articles acceptats per a la seva publicació en revistes 
revisades per parells (‘peer-reviewed’) i actes de congressos internacionals . 
 
c. El dipòsit s’hauria de fer sota l’acceptació per part de la revista/conferència. Els dipòsits 
haurien de publicar les metadades immediatament, aplicant segons convingui les restriccions 
d’accés al text complet de l’article. L’accés obert hauria d’estar disponible tan aviat com sigui 
possible després de l’embargament sol·licitat per l’autor, o sis mesos, el que sigui primer. 
 
d. Els dipòsits haurien de proveir-se per a la preservació a llarg termini i per a l’accés públic 
lliure als resultats  de recerca publicats. 
 
5. Donada la complexitat de les publicacions implicades, la Comissió hauria de considerar la 
implementació d’aquesta política per fases, començant per la recerca finançada pel Consell 
Europeu de Recerca. 
 
Com a entitat de suport: 
 
6. S’hauria de donar èmfasi en fer fluid el procés de dipòsit per als investigadors, i en els 
estàndards per donar suport a la interoperabilitat en els projectes d’arxius digitals finançats per 
l’FP7. Amb aquesta finalitat és recomanable que la Comissió introdueixi una acció de suport 
específica dins de cada programa/prioritat temàtica de l’FP7 adreçades específicament a 
facilitar l’ús del dipòsit en els dipòsits d’accés obert per part dels investigadors finançats pel 
programa/tema concret. Haurien de proporcionar directrius clau per als investigadors sobre què 
dipositar-hi, on dipositar-ho i quan dipositar-ho. Aquestes accions de suport haurien de treballar 
estretament amb la Digital Library Initiative i estar coordinades a través de tot l’FP7. 
 
7. L’FP7 hauria d’incloure una acció per convidar a fer propostes per a un rànquing de revistes 
que inclogui no només els indicadors d’impacte tradicionals sinó també polítiques d’accés 
obert. 
 
Com a entitat política: 
 
8. La Comissió hauria d’encoratjar fortament tots els estats membres a promoure polítiques de 
publicació d’accés obert per a tota la recerca finançada públicament. 
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1.INTRODUCCIÓ 
 
L’EURAB va ser convidat per la Comissió per examinar la qüestió de la publicació científica 
amb especial referència a les recomanacions polítiques pel que fa a l’accés obert per al 
Programa Marc 7 (FP7). 
 
Els reptes i la complexitat de les qüestions relatives a la publicació d’accés obert (AO) queden 
clares a la gran quantitat de literatura i comentaris sobre el tema i les nombroses declaracions, 
iniciatives i plantejaments, per ex., la Berlin Declaration, 2003, la Budapest Open Access 
Initiative, 2002, la Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003, i moltes altres, 
inclosa la Federal Research Public Access Act de 2006 [FRPAA, 2006], que actualment està al 
Congrés dels EEUU. El recent informe produït per la Comissió “Study on the economic and 
technological evolution of the scientific publiccation markets in Europe” (Comissió Europea, 
2006a], que és el resultat d’una consulta pública, ha despertat un gran interès1. Tanmateix, tal i 
com el títol suggereix, el seu enfocament principal és econòmic, malgrat que les 
recomanacions obren un debat i adrecen al context més ampli. L’EURAB convida la Comissió a 
implicar-se en aquesta qüestió tan important de la política de recerca de la UE, la qual 
considera vital per al desenvolupament i la promoció de la European Research Area. 
 
Les agències finançadores de la recerca, les universitats i els instituts de recerca estan 
considerant activament les implicacions de noves formes de publicació científica i en concret el 
rol de l’accés obert. Tots ells comparteixen un interès comú en maximitzar la disseminació i 
l’impacte de la recerca. Mentre algunes agències, com per exemple, el Wellcome Trust 
[Wellcome Trust, 2006] han decidit obligar el dipòsit en dipòsits d’accés obert de publicacions 
resultants de la recerca finançada per ells, d’altres no estan segurs de com procedir. Algunes 
de les preocupacions principals giren al voltant del manteniment de la qualitat i el procés 
d’avaluació, la preservació de l’accés a llarg termini, l’amenaça percebuda per a la viabilitat de 
les publicacions de circulació reduïda i per a les publicacions de societats erudites i acadèmies 
especialment en humanitats i ciències socials2, i l’impacte en les carreres d’investigació. 
Aquestes són preocupacions genuïnes, però l’EURAB opina que els beneficis per al conjunt del 
sistema de recerca científica de fer que els resultats de la recerca estiguin disponibles 
lliurement són aclaparadors3. 
 
Està més enllà de la consideració d’un EURAB Working Party el conduir una anàlisi detallada 
de la publicació científica, més aviat el modus operandi ha estat examinar les recomanacions 
d’altres per identificar les millors pràctiques en relació a les polítiques d’AO. El que és segur és 
que la naturalesa de la comunicació científica està canviant molt ràpid i radicalment com a 
resultat d’Internet i la World Wide Web. El repte és explotar les noves possibilitats que ofereix la 
tecnologia per millorar la comunicació científica retenint alhora les millors característiques del 
sistema actual. 
 
En un entorn tan dinàmic no és sorprenent que hi hagi tanta confusió sobre el que significa 
accés obert. Així que és important tenir clares les definicions que s’utilitzen en el context de les 
recomanacions de l’EURAB contingudes en aquest informe. Aquestes es presenten a 
continuació. 
 
 
2. DEFINICIONS 
 
Aquest informe es centra en les publicacions acadèmiques en revistes i actes de congressos 
internacionals referenciats, que no impliquen pagament (drets d’autor) als autors. Els llibres i 
les dades científiques no estan coberts per les recomanacions, però poden esdevenir el tema 
d’un informe futur de l’EURAB. 
 
 
Accés Obert 
 
Parlant d’una manera informal, l’Accés Obert es refereix a fer que els continguts digitals 
estiguin disponibles sense cap cost ni restricció [Public Library of Science, 2006] La declaració 
de Berlín proporciona una definició més formal [Berlin Declaration, 2003]: 
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Les contribucions d’accés obert han de complir dues condicions: 
 
1. El(s) autor(s) i el(s) propietari(s) dels drets d’aquestes contribucions ha(n) d’atorgar a tots els 
usuaris de forma gratuïta, irrevocable, i a nivell mundial, el dret d’accés, i una llicència de còpia, 
ús, distribució, transmissió i presentació del treball públicament i per fer i distribuir treballs 
derivats, en qualsevol mitjà digital amb qualsevol finalitat responsable, subjecte a l’atribució 
apropiada de l’autoria (els estàndards de la comunitat continuaran proporcionant el mecanisme 
per imposar l’atribució apropiada i l’ús responsable del treball publicat, tal i com fan ara), així 
com el dret de fer un nombre reduït de còpies impreses per al seu ús personal. 
 
2. Una versió completa del treball i els materials suplementaris, inclosa una còpia del permís 
esmentat a dalt, en un format electrònic estàndard apropiat és dipositada (i així publicada) en 
com a mínim un dipòsit en línia que utilitzi estàndards tècnics adequats (com les definicions 
Open Archive) i que tingui el suport i estigui mantingut per una institució acadèmica, una 
societat erudita, una agència governamental o d’altres organitzacions sòlides que busquin fer 
possible l’accés obert, la distribució sense restriccions, la interoperativitat i l’emmagatzemament 
a llarg termini. 
 
Es important fer èmfasi en el fet que l’AO és compatible amb els drets d’autor, la revisió per 
parells , la retribució econòmica (fins i tot els beneficis), la impressió, la preservació, el prestigi, 
els avenços en la carrera, la indexació i d’altres característiques i serveis de suport associats 
amb la literatura acadèmica convencional. Així les publicacions en dipòsits i revistes AO estan 
subjectes exactament al mateix procés de revisió per parells  que les revistes impreses. La 
principal diferència és que les factures no les paguen els lectors i, per tant, no funcionen com a 
barreres d’accés [Suber, 2006]. A més, cal destacar que no hi ha cap diferència entre la 
publicació d’AO i la publicació convencional pel que fa als drets de propietat intel·lectual 
associats a la recerca. 
 
Hi ha dos vehicles principals per fer arribar l’AO als articles de recerca, les anomenades 
revistes d’accés obert i els arxius o dipòsits (Suber, 2006). 
 
 
Revistes d’accés obert 
 
Les Revistes d’accés obert es publiquen exclusivament en línia i utilitzen un model de 
finançament que no cobra als lectors o a les seves institucions per l’accés. Els atributs clau 
d’aquestes revistes (Suber, 2006) són: 
 
• Les revistes d’accés obert porten a terme la revisió per parells; 
 
• Les revistes d’accés obert característicament deixen als autors retenir els drets de còpia; 
 
• Alguns editors de revistes d’accés obert no tenen afany de lucre (per ex., Public Library of 

Science) i d’altres sí (per ex., Biomed Central); 
 
• Menys de la meitat es basen en el model “l’autor paga” i tots tenen el compromís de 

garantir que la capacitat de pagar no sigui un factor, de manera que es pugui prescindir 
dels costs4; 

 
• Publicades en línia; 
 
• Els usuaris tenen dret a llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, cercar o enllaçar els 

textos complets de tots els articles publicats en la revista (Budapest Open Access Initiative, 
2003) 
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Preimprès (‘Pre-print’) 
 
• Un preimprès és qualsevol versió d’un article abans de la revisió de parells  i de la seva 

publicació, i per tant és normalment la versió entregada a una revista [Suber, 2006]. 
 
• Els preimpresos tenen un valor limitat per a la comunitat científica en el context d’un 

sistema de qualitat basat en la revisió de parells . La majoria, però de cap manera tots, els 
editors acadèmics permeten que els autors distribueixin lliurement els preimpresos. 

 
Postimprès 
 
• Un postimprès és qualsevol versió d’un article que ha estat aprovat per la revisió de parells  

però no ha estat editada per a la seva publicació [Suber, 2006]. Pel que fa a contingut 
científic és idèntica a la versió de l’editor  de l’article (vegeu a dalt). 

 
• La majoria de revistes acadèmiques actualment donen permís als autors per dipositar 

postimpresos en dipòsits d’accés obert. 
 
 
Versió de l’editor 
 
Coneguda com la “versió de l’editor” o el “pdf generat per l’editor”, “la versió publicada de 
l’article normalment inclou canvis addicionals realitzats per l’equip editorial de la revista després 
de l’acceptació del manuscrit final de l’autor. Aquestes correccions poden limitar-se a qüestions 
d’estil i format o poden incloure canvis més substantius fets amb la concurrència de l’autor” 
[PubMedCentral]. Aquesta versió d’un treball inclou la marca i la composició de l’editor i 
normalment apareix en Format de Document Portable (pdf) en la pàgina web de l’editor. 
 
 
Dipòsit o Arxiu d’Accés Obert 
 
• Els dipòsits o arxius d’AO proporcionen emmagatzemament i gestió de les publicacions 

acadèmiques d’AO; 
 
• Els dipòsits d’AO proporcionen accés lliure al material que contenen i també tenen el 

compromís de preservar els materials a llarg termini; 
 
• Contenen tant metadates (detalls de citació de la publicació) com el text complet de la 

publicació; 
 
• Els arxius d’AO es poden organitzar per disciplines (per ex., arXiv per ciències físiques, o 

CERN Document Server (CDS)), o per institució (per ex., eScholarship Repository of the 
University of California). OpenDOAR proporciona una llista exhaustiva de dipòsits d’AO que 
s’actualitza regularment; 

 
• Els dipòsits institucionals d’AO es poden integrar amb sistemes d’informació de recerca 

locals. Han estat federats dins països, per ex., el DARE consortium i el servei de 
recol·lecció DAREnet, que automàticament recol·lecta informació de publicacions de 
diversos dipòsits dels Països Baixos (DARE 2006); 

 
• Els arxius d’AO no fan revisió per parells . Tanmateix, poden limitar el dipòsit a algunes 

parts de la disciplina correcta o a autors de les institucions correctes. Els arxius poden tenir 
una política d’acceptar només postimpresos [per ex., després de la revisió per parells]; 

 
• Els arxius d’AO poden contenir preimpresos, postimpresos o ambdós; 
 
 
• Contenen metadades (detalls de citació de la publicació) i el contingut concret (text) de la 

publicació, o ambdós. Els arxius d’AO poden contenir dades de suport en diversos formats 
de fitxer; 



Traduccions del CBUC; 31 (Juny 2007) 
 

Publicació científica : política sobre l’accés obert / European Research Advisory Board 6

 
• Els arxius d’AO proporcionen abundants funcionalitats de cerca i els estàndards emergents 

donaran suport a les cerques a través de múltiples arxius. 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES CLAU DE LES POLÍTIQUES D’AO 
 
Els processos de les comunicacions acadèmiques estan canviant en resposta a les oportunitats 
que proporciona l’entorn digital (eResearch) i per satisfer la creixent demanda d’informació. 
Amb la publicació de més de 24.000 revistes acadèmiques, les institucions individuals no 
poden permetre’s més que subscriure’s a una part d’aquestes. D’especial importància en el 
context de l’FP7 és el cost prohibitiu de l’accés als resultats de la recerca per a les empreses 
petites i mitjanes (PiMEs). El moviment de publicació d’accés obert està guanyant terreny: les 
institucions, les agències finançadores, les universitats estan donant cada cop més suport i (en 
alguns casos) obligant  pràctiques5 d’accés obert. 
 
Els editors estan intentant adaptar-se a aquest nou entorn, però l’avaluació del professorat de 
les universitats encara es basa àmpliament en els models tradicionals de publicació, donat que 
és l’avaluació de propostes per al finançament de la recerca. Pocs investigadors coneixen 
completament el tema, molts estan confusos: necessiten informació clara i consell sobre els 
drets de còpia i d’altres qüestions. Per maximitzar l’impacte de la seva recerca, els 
investigadors necessiten ser encoratjats de maneres pràctiques per disseminar la seva recerca 
tant obertament i tant aviat com sigui possible. Els reptes més grans són culturals, legals i 
polítics. 
 
Hi ha 3 claus que condueixen cap a les publicacions d’AO: 
 
• Les entitats públiques finançadores estan, de fet, pagant actualment 3 vegades per la 

recerca: primer per què la recerca es porti a terme; segon, per la revisió per parells ; i 
finalment per la subscripció de la biblioteca a la revista en la qual es publica el treball. Els 
costs per pàgina i els honoraris de l’autor imposats per les revistes tradicionals d’accés per 
pagament es poden considerar el quart cost per aquesta recerca. 

 
• Garantir una disseminació extensa i maximitzar l’impacte de la recerca és crític per a la 

European Research Area; i 
 
• La publicació científica afecta directament el sistema de recerca mitjançant el seu impacte 

en la carrera d’investigació i en el finançament. 
 
Es possible reestructurar el sistema per garantir un millor valor pels diners de la recerca pública 
incrementant alhora l’impacte de la recerca, però és essencial considerar tots els interessats. 
 
Des del punt de vista dels investigadors, és important que els impactes de qualsevol model nou 
de publicació siguin positius (per exemple, en termes de reconeixement institucional i 
professional del seu treball), i que no siguin excessivament agobiants (per exemple, en termes 
d’exigències de temps). Els nous models no s’acceptaran tret que hi hagi recompenses i 
incentius clars per a tots els interessats. 
 
Es possible que, més que un únic model, s’hagin de desenvolupar un seguit de models 
apropiats al tipus de material, al nivell de disseminació requerit i a les característiques del 
distribuïdor/editor. Hi podria haver un flux continu entre els models, d’acord amb el “cicle de 
vida” de les dades. Aquests inclouen: 
 
• la publicació d’accés obert, és a dir, “nascuda lliure”; 
 
• la publicació tradicional amb l’eventual accés obert; 
 
• dipòsit d’e-impresos (“e-print”): dipòsit de versions de treballs publicats tradicionalment en 

dipòsits d’AO (postimpresos, etc.); 
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• premsa electrònica: publicació electrònica institucional [etc.] per ex. de “literatura grisa”, 
enllaçant amb sistemes de gestió de revistes electròniques; 

 
• disponibilitat electrònica de dades de recerca com un subproducte dels processos de 

eRecerca; i una 
 
• aproximació combinada: per donar suport a les societats erudites i als editors petits. 
 
Qualsevol política haurà de tenir en compte aquest continu. Aquest informe es concentra en els 
primers tres models. 
 
Els aspectes clau de la política són si el dipòsit hauria de ser obligatori o voluntari, si s’hauria 
d’aplicar a la recerca que està només parcialment finançada per l’FP7, la conformitat dels 
investigadors hauria de ser senzilla, i no hauria de comprometre la llibertat dels científics per 
publicar en la revista o conferència que ells estimin més apropiat. 
 
Diversos informes han mostrat que els investigadors donen suport a l’accés obert i que si se’ls 
demanés de fer-ho estarien desitjant dipositar les seves publicacions en un dipòsit apropiat 
[Suber 2006] i l’experiència amb l’obligació del Wellcome ha mostrat un alt nivell de conformitat. 
Per altra banda, l’experiència NIH (3,8% dipositat) indica que les peticions, els estímuls i les 
exhortacions no funcionen [SPARC, 2006]. 
 
Es fonamental que qualsevol política sigui clara i sense ambigüitats i per tant és molt més 
senzill que s’apliqui a la recerca sense tenir en compte si està totalment o parcial finançada per 
l’FP7. 
 
El major impediment que han de superar els investigadors d’AO és la manca de coneixement 
del que implica un dipòsit d’accés obert: què, on i quan dipositar-ho. “Hi ha encara una part 
substancial d’autors que desconeixen la possibilitat de proporcionar accés obert al seu treball 
per l’auto-emmagatzemament. Dels autors que encara no han auto-emmagatzemat cap article, 
el 71% encara desconeix l’opció. Amb el 49% de la població d’autors que han auto-
emmagatzemat d’alguna manera, això significa que el 36% del total de la població d’autors 
(71% del 51% restant) encara no coneix aquesta manera de proporcionar accés obert.” [Swan 
2005]. L’informe mostrava que el 94% dels investigadors de l’informe complirien amb una 
obligació. 
 
Finalment, la política no ha de forçar els científics a publicar en una revista en comptes d’una 
altra. Així, no només hauria de ser factible per als científics de complir amb la política des d’un 
punt de vista administratiu, sinó que hauria de ser també factible en el sentit que fos 
conseqüent amb les polítiques existents de la majoria de grans editors. 
 
 
4. RECOMANACIONS 
 
Es necessària una política clara a nivell europeu que desplegui un seguit de principis clau d’alt 
nivell. La propera publicació de la Comunicació sobre la informació científica, prevista per a 
finals de 2006 o principis de 2007 serà una pedra de toc al respecte. La Comissió pot jugar un 
rol en tres aspectes: com a entitat finançadora, com a entitat política, com a entitat de suport. 
 
Com a entitat finançadora: 
 
1. La política de publicació no hauria de comprometre la llibertat dels científics per publicar allà 
on ells considerin que és més apropiat. 
 
2. L’efecte de la política hauria de ser incrementar la visibilitat i millorar l’accés a la recerca 
finançada per la Comissió. 
 
3. La política hauria de basar-se en la millor pràctica reconeguda, 
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4. L’EURAB recomana que la Comissió consideri obligatori que tots els investigadors finançats 
per l’FP7 allotgin les publicacions resultants de la recerca finançada per la CE en un dipòsit 
d’accés obert tan aviat com sigui possible després de la seva publicació, per fer-les obertament 
accessibles en sis mesos com a molt tard. 
 
a. El dipòsit pot ser un dipòsit d’una institució local i/o temàtic. 
 
b. Els autors haurien de dipositar els postimpresos (“post-prints”) (o la versió de l’editor si està 
permès) més les metadades dels articles acceptats per a la seva publicació en revistes i actes 
de congressos internacionals revisats per parells (“peer-reviewed”). 
 
c. El dipòsit s’hauria de fer sota l’acceptació per part de la revista/conferència. Els dipòsits 
haurien de publicar les metadades immediatament, aplicant segons convingui les restriccions 
d’accés al text complet de l’article. L’accés obert hauria d’estar disponible tan aviat com sigui 
possible després de l’embargament sol·licitat per l’autor, o sis mesos, el que sigui primer. 
 
d. Els dipòsits haurien de proveir-se per a la preservació a llarg termini i per a l’accés públic 
lliure als descobriments de recerca publicats. 
 
5. Donada la complexitat de les publicacions implicades, la Comissió hauria de considerar la 
implementació d’aquesta política per fases, començant per la recerca finançada pel Consell 
Europeu de Recerca. 
 
Com a entitat de suport: 
 
6. S’hauria de donar èmfasi en fer fluid el procés de dipòsit per als investigadors, i en els 
estàndards per donar suport a la interoperabilitat en els projectes d’arxius digitals finançats per 
l’FP7. Amb aquesta finalitat és recomanable que la Comissió introdueixi una acció de suport 
específica dins de cada programa/prioritat temàtica de l’FP7 adreçades específicament a 
facilitar l’ús del dipòsit en els dipòsits d’accés obert per part dels investigadors finançats pel 
programa/tema concret. Haurien de proporcionar directrius clau per als investigadors sobre què 
dipositar-hi, on dipositar-ho i quan dipositar-ho. Aquestes accions de suport haurien de treballar 
estretament amb la Digital Library Initiative i estar coordinades a través de tot l’FP7. 
 
7. L’FP7 hauria d’incloure una acció per convidar a fer propostes per a un rànquing de revistes 
que inclogui no només els indicadors d’impacte tradicionals sinó també polítiques d’accés 
obert. 
 
Com a entitat política: 
 
8. La Comissió hauria d’encoratjar fortament tots els estats membres a promoure les polítiques 
de publicació d’accés obert per a tota la recerca finançada públicament 
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1 Els autors de l’Estudi són l’Université libre de Bruxelles i l’Université de Sciences Sociales, 
Toulouse. Vegeu http://ec.europa.eu/research/science-society/page_en.cfm?id=3185 per les 
respostes a la consulta de l’Estudi. 
 
2 Mentre que l’impuls inicial per a l’AO ha vingut de les ciències físiques, l’impuls en les 
humanitats i les ciències socials també està creixent [ACLS, 2006]. 
 
3 No hi ha encara cap evidència que mostri que l’accés obert hagi tingut un impacte negatiu en 
les subscripcions a revistes de qualsevol àrea [per ex., RIN 2006]. A més a més, més que 
amenaçar la viabilitat de les publicacions petites o mitjanes, l’AO els obre el mercat per què 
adoptin nous models empresarials i superin les dificultats que tenen actualment en el mercat de 
subscripcions [Peters, 2006]. 
 
4 Segons l’informe Kaufman-Wills (2005, p. 17), la font més prevalent de suport financer per a 
les revistes d’accés obert complet era els guanys el desplegament de publicitat. 
 
5 Vegeu ROARMAP (Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies) a 
http://www.learningcontent.edu.ie/iual-wg/mod/resource/view.php?id=67  


