
 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

 

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) és una editorial 
acadèmica que publica més de 200 títols de diversos àmbits de 
coneixement, incloent Humanitats i Ciències socials. Una important 

característica és que totes les publicacions de MDPI, tant en el cas dels 
articles de revista com dels llibres electrònics, són d'accés obert (open 

access). Encara que l'editorial va ser fundada el 1996 es tracta d'un cas 
característic del nou ecosistema de la publicació acadèmica, perquè reuneix 

els principals elements que, previsiblement, dominaran en el sector en els 
propers anys. 
 

La Universitat Rovira i Virgili forma part de l’Institutional Open Access 
Program (IOAP) d’ MDPI. Aquest acord comporta el 10% de descompte a les 

quotes de publicació a revistes d’aquest grup.   
La sessió anirà a càrrec de Marco Arranz, Section Managing Editor of the 
Molecular Genetics and Genomics section in Genes en MDPI. 

 
 

OBJECTIUS 
 
 Conèixer la situació actual i de futur de l’accés obert  

 Donar a conèixer els serveis d’ MDPI per als investigadors que 
volen publicar en accés obert 

 
CONTINGUTS 
 

 Moviment Open Access: situació actual i de futur 
 Darreres tendències en el procés editorial: post-Publication Peer 

review i Open Annotation. 
 Procés  editorial. 
 Serveis d’ MDPI per a investigadors 

 Fonts de finançament per a les taxes de publicació (APC) 
 Institutional Open Access Program (IOAP) d’ MDPI. 

 Taula de debat sobre accés obert. Hi participarà personal 
investigador de la URV que ha publicat en accés obert a MDPI. 
Moderador: José Luis Gonzalez del CRAI de la URV.  
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Títol activitat Publicar en accés obert: taller MDPI (Multidisciplinary Digital 

Publishing Institute) 

Tipus 

d’activitat 

Taller de formació 

Adreçat a PDI i Doctorands 

Impartit per Marco Arranz (MDPI) 

Sessions 1 sessió de 2 h  

Idioma Castellà i Català 

Places  40  

 Dia:   23 de octubre de 2019 

Hora:  de 12:00 a 14:00 h 

Lloc: Sala de graus de la Fac. de Química (Campus Sescelades) 


