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L’objectiu principal d’aquesta conferència és presentar i definir un conjunt de variables 
que permeti aproximar-nos a l’anàlisi dels models de negoci de les editorials de 
revistes científiques. Amb especial èmfasi en les editorials que adopten formes d’accés 
obert als seus continguts en totes o en alguna de les seves revistes, l’estudi que es 
presenta recull una proposta del terme model de negoci, que supera la vella restricció 
conceptual lligada a l’anàlisi de les fonts de finançament. Aquesta visió més completa 
de model de negoci, que requereix ampliar l’anàlisi de les fonts de finançament a 
altres components economicofinancers, però també a les dimensions operativa i 
estratègica de l’editorial, permetrà abordar amb més garanties la interpretació i 
l’anàlisi dels diferents models de negoci de les editorials de revistes científiques a 
Espanya.  
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