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Què és la Ciència Oberta?
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Galileo Galilei
12 de març de 1610

«Missatger sideral»

«Parmi necessario, oltre a le altre circuspezioni,
per mantenere et augumentare il grido di questi
scoprimenti, il fare che con l’effetto stesso sia
veduta et riconosciuta la verità da più persone
che sia possibile: il che ho fatto et vo facendo in
Venezia et in Padova».
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The eight
ambitions of 
EU’s Open 

Science policy

1. Open Data (FAIR)
2. European Open Science Cloud (EOSC)
3. New Generation Metrics
4. Future of scholarly communication
5 Rewards
6. Research integrity
7. Education and skills
8. Citizen science
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Dimensions del concepte de Ciència Oberta 

• Open Access

• Open Research

• Open Data

• Open Source

• Open Peer Review
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• Xarxes socials (#socialmedia4researchers),
i mètriques alternatives (almetrics)

• Ciència ciutadana (citizen science)

• Recursos educatius en obert (OER).

• Noves modalitats de finançament
(crowdfunding).
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CRUE i
Ciència oberta  
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Procés científic
i

innovacions TIC 
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Quines són les aportacions de la UPC
en Ciència Oberta?
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Quines són les aportacions de la UPC en Ciència 
Oberta?

1. Publicació en accés obert

2. Dades de recerca

3. Avaluació de la recerca i promoció

4. La Ciència Ciutadana 

5. Ciència oberta i Unite!
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1. Publicació en accés obert

Primers passos:

• 2006. Repositori institucional UPCommons

• 2009. Política institucional d’accés obert

• 2014. Assignació de punts PAR únicament
per publicacions en accés obert

• 2014. Portal FUTUR
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1. Publicació en accés obert

Resultats:

• 16.121 articles de revista allotjats a UPCommons i
visibles a FUTUR

• 4.437 tesis doctorals UPC, disponibles també a DART-
Europe

• 920 Llibres i revistes editats per Iniciativa Digital
Politècnica, amb suport a 9 revistes UPC amb OJS.

• 30.000 treballs acadèmics (PFC, PFG, Tesina) de
l’estudiantat UPC publicats a UPCommons.
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1. Publicació en accés obert
Monitorització i posicionament en els rànquings:
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1. Publicació en accés obert
Monitorització i posicionament en els rànquings:
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1. Publicació en accés obert

Rànquings:

• UPCommons #21 del món en la darrera classificació global del Transparent Ranking
of Repositories elaborat pel Laboratori de Cibermetría del (CSIC)

• Articles en obert: amb 80.7% és #1 de l’estat i #36 del món en el CWTS Leiden
Ranking a l’any 2020
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http://repositories.webometrics.info/en/node/30
https://www.leidenranking.com/


1. Publicació en accés obert

Accés obert i Covid-19
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1. Publicació en accés obert

Accés obert i Covid-19

Comunitat a UPCommons

tot el que la UPC publica
vinculat al Covid-19
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2. Dades de recerca

• UPCommons allotja els Datasets

• Plantilles dels Data Management Plans
(H2020, ERC, Plan Estatal, Doctorands)

• Suport Àrea de Recerca i Biblioteques
a tots els projectes de recerca de la UPC
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3. Avaluació de la recerca i promoció

• Assignació de punts PAR únicament per publicacions en accés obert.

• Diversos criteris (no només Factor d’Impacte)

- altres publicacions
(proceedings, llibres, documents científico-tècnics, etc.)
- altres activitats (concursos d’arquitectura, premis, direcció de tesis, etc.)
- criteris d’avaluació propis en els àmbits d’arquitectura i ciències

socials

• Intensificació de Recerca i punts PAR als autors altament citats

• Valoració integral del PDI als processos de promoció acadèmica (e.g.
convocatòria de Càtedres, etc.)
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4. La Ciència Ciutadana 

• Una de les principals tendències
• Participació del públic no acadèmic 
• Permet que qualsevol persona s’integri 

als processos científics
• Agrega valor als projectes de recerca 
• La ciutadania adquireix nous 

coneixements i una major comprensió del 
treball científic.
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https://cienciaciutadana.upc.edu/
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https://cienciaciutadana.upc.edu/

Alguns 
exemples 
de projectes 
introduïts al 
portal
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5. Ciència oberta i Unite!

UNITE!
is committed to an
ethical, safe and
sustainable use of
technology,
in line with fair and open
science
to generate innovative,
feasible and effective
solutions
to global challenges.
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“La ciència oberta es un moviment que pretén fer la ciència més
accessible, eficient, democràtica i transparent”
(recomanació UNESCO sobre la ciència oberta, 2020)

Moltes gràcies per la vostra atenció

Luca Pelà
Vicerector de Política Científica 

Barcelona, 26 de Gener de 2021
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