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INSTRUCCIONS PER A L’ÚS DE L’EINA “ON PUBLICAR” 
 

Objectiu 

L’eina que es presenta té com a objectiu proporcionar al personal investigador les dades més 
rellevants de les revistes del seu camp, amb la finalitat de facilitar el procés de tria d’una revista a 
l’hora de publicar. Aquestes dades rellevants fan referència tant als indicis de qualitat avaluables en 
les diferents àrees de coneixement, com a tota la informació referida a l’accés obert,  les taxes APC o 
els diferents acords signats per la institució per a bonificar les taxes. 

 

Metodologia 

Per a cada àrea de coneixement l’eina prem les dades d’una font diferent i ofereix informació distinta 
de les revistes, atenent a l’avaluació de la investigació en eixa àrea. 

o Ciències de la Salut: la informació s’estructura segons les diferents categories de JCR 
referides a Ciències de la Salut, i els indicis de qualitat que s’ofereixen s’han extret de 
l’última edició de JCR. Es presenten les dades referides a totes les revistes d’aquestes 
categories JCR, amb indicació de si la revista té algún tipus de descompte per publicar, 
si directament no cobra APC, etc. En cas de cobrar, s’ofereix la informació de quant 
s’ha d’abonar, enllaçant la pàgina de la revista. També s’ofereix informació sobre la 
política Open Access de la revista, molt rellevant en l’àrea de Salut. 

o Ciències Socials: la informació que s’ofereix prové  tant de JCR com de SJR, les dues 
fonts més rellevants en CC. Socials. S’ofereixen les categories referides a Economia, 
Dret, Sociologia, Turisme, Ciències Polítiques, etc., i les dades referides a totes les 
revistes d’aquestes categories, amb indicació de si la revista té algún tipus de 
descompte per publicar, etc. En cas de cobrar, s’ofereix la informació de quant s’ha 
d’abonar, enllaçant la pàgina de la revista. També s’ofereix informació sobre la política 
Open Access de la revista. 

https://investsbd.blogs.uv.es/on-publicar-investigadors-salut/
https://investsbd.blogs.uv.es/on-publicar-investigadors-de-ciencies-socials/
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o Ciències: aquesta eina utilitza també JCR com a única font per a extraure les dades, 
atenent a les exigències de l’avaluació en estes àrees. S’ofereixen totes les categories 
JCR on publiquen els investigadors de les Ciències bàsiques i aplicades, i les revistes 
que es presenten són aquelles on els investigadors i les investigadores UV tenen les 
APC bonificades, en virtut dels acords signats per la institució. 

o Psicologia, Logopèdia i Esports: s’ofereixen les categories JCR i SJR de les àrees de 
Psicologia i Esports, i les dades rellevants i avaluables en aquestes àrees. Les revistes 
que es presenten són aquelles on els investigadors i les investigadores UV tenen les 
APC bonificades, en virtut dels acords signats per la institució. 

 

Com accedir  

Les dades de les revistes en SJR són públics. Amb la informació que prové de JCR, els usuaris han 
d’identificar-se amb l’usuari i contrassenya UV, per tal de poder accedir a la consulta de l’eina. 

 
Dades que es presenten: 
 

(Atenció: No totes les àrees analitzen totes les dades següents. El “On publicar” en cada àrea de 
coneixement ofereix tots o part d’aquestes dades, en funció dels criteris d’avaluació -ANECA i CNEAI- 
en el seu camp). 

o Posició de la revista en la categoria, de JCR i de SJR, si escau. 
o Títol de la publicació. 
o ISSN. 
o Factor d’impacte o SJR, segons la font. 
o Quartil en la categoria. 
o APC: aquest camp pot presentar la següent información 

 
 Enllaç a l’editorial: quan apareix l’enllaç a l’editorial, aquest apunta a la pàgina 

de la revista on apareix la dada de les taxes. 
 APC bonificada: fa referència als acords signats per la UV per oferir 

descomptes a les taxes APC. Enllaça amb les condicions específiques de 
l’acord que s’ofereixen en el Portal de Suport a la Investigació. 

Elsevier  

APC Bonificada 

 Descompte: fa referència a descomptes parcials. 

MDPI 
APC Discounts 10 % 

 No APC: la revista no cobra taxes. Pot ser per política editorial, per convenis 
amb alguna societat científica, etc. 

https://investsbd.blogs.uv.es/on-publicar-investigadors-de-ciencies/
https://investsbd.blogs.uv.es/on-publicar-investigadors-de-psicologia-logopedia-i-fcafe/
http://www.mdpi.com/about/apc
http://www.mdpi.com/about/apc
http://www.mdpi.com/about/apc
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 Contacteu amb la revista: quan no s’ha trobat cap informació sobre les taxes 
APC, l’investigador/a haurà de contactar amb la revista per a obtindre aquesta 
informació. 
 

o Llicència: s’enllaça la política d’accés obert de la revista, disponible en Sherpa/Romeo. 
Amb aquesta informació, l’investigador/a pot conèixer si aquesta política s’ajusta a la 
demanada per l’agència de finançament del projecte. 

o Posició en altres categories: de vegades una revista pot aparèixer en diferents 
categories a JCR o SJR. En aquest camp s’ofereixen les dades (posició i quartil) de la 
revista en altres categories, informació també rellevant de cara a l’avaluació. 

o Índex H: per a algunes revistes, s’ofereix l’índex H proporcionat per SJR, atenent a 
l’avaluació en determinades àrees. 
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