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Resolució de 5 d'abril de 2022 del vicerector de Recerca, Dr. Jordi Garcia, per la qual es fa pública
la convocatòria d'ajuts per a publicacions d'articles en revistes d'accés obert.
El 18 de febrer de 2008 el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar el document "La
Universitat de Barcelona i la lliure difusió del coneixement" en què es proposaven una sèrie d'accions per
obrir el coneixement generat a la nostra universitat, entre les quals s'incloïa la difusió i promoció del model
de l'accés obert.
Des del Vicerectorat de Recerca es vol desenvolupar una política de lliure difusió del coneixement que
Inclogui diferents vies d'actuació, d'acord amb el document aprovat l'any 2008, amb la signatura de la
declaració de Berlín per part del rector l'any 2009 i les propostes del Consell interuniversitari de Catalunya.
Entre les actuacions dutes a terme, des del 28 de juliol de 2010 la Universitat de Barcelona ha mantingut
oberta una convocatòria d'ajuts per a la publicació d'articles científics en revistes d'accés obert, que ha
estat valorada molt positivament per la nostra comunitat investigadora.
Les publicacions en accés obert ofereixen gratuïtament els textos científics complets sense haver-hi d'estar
subscrits ni adquirir costoses edicions, i en molts casos, a més, se'n permet la reutilització. Tanmateix, la
publicació científica té un cost i, per tant, algunes editorials han establert unes tarifes de publicació que
normalment assumeixen les institucions i els organismes que financen la recerca, o bé les institucions on
els investigadors desenvolupen la recerca.
La convocatòria d'aquests ajuts complementa la despesa de la Universitat en subscripcions i adquisicions
de publicacions científiques per tal de no menystenir aquest nou model de publicació en obert, que també
té un cost. La creació d'aquesta convocatòria d'ajuts segueix el model impulsat per institucions
universitàries de prestigi d'arreu del món.
RESOLC:
Primer. -Convocar els ajuts esmentats.
Segon. -Destinar a aquesta convocatòria l'import total 120.000,00 euros, a càrrec de la partida
pressupostaria D/687000500/C2022G/G00 Programa: AR0RI003
Tercer. -Publicar aquesta resolució- i les bases que s'adjunten com annex1- al portal de finançament de la
recerca de la Universitat de Barcelona.
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Vicerector de Recerca
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Annex l. Bases de la convocatòria d'ajuts per publicar articles científics en revistes d'accés obert
l. Objecte de la convocatòria
L' objecte d' aquesta convocatòria és promoure a la Universitat de Barcelona la publicació d’articles
científics en revistes d’accés obert. El pressupost assignat a aquesta convocatòria de 2022 és de
120.000,00 €.
2. Requisits dels beneficiaris
Pot sol·licitar un ajut qualsevol membre del PDI i o del PAS en servei actiu, o qualsevol estudiant de la
Universitat de Barcelona amb la matrícula en vigor, que sigui autor/a d'un article científic acceptat perquè
es publiqui en una publicació d'accés obert amb posterioritat a l'1 de gener de 2022. Com a mínim, un
dels autors ha de ser PDI de la Universitat de Barcelona, i cal que sigui la persona que tramiti la sol·licitud.
La sol·licitud s'ha de fer de manera individualitzada per a cadascun dels articles.
3. Característiques dels ajuts
La finalitat d’aquests ajuts és finançar una part dels costos de publicació d'articles en revistes científiques
que compleixin les condicions següents:
a) Estar incloses al Directori of Open Access Journals .
b) Ser membres de l’Open Access Scholar Publishers Association, o bé estar adherides al Codi
de conducta d’aquesta associació.
c) Oferir un accés obert a la totalitat dels articles. Per tant, s'exclouen d'aquesta convocatòria les revistes
que només ofereixen en accés obert alguns dels articles seguint el model híbrid.
d)

Disposar en el seu lloc web d'unes tarifes de publicació d'articles.

e) Disposar d'una política d’exempció de pagament per a determinades situacions econòmiques.
4. Import màxim dels ajuts
La quantitat màxima que es pot demanar per cada article són 1.500 euros, i en cap cas no es pot demanar
una quantitat superior a la tarifa de publicació establerta per la revista. Si l'article té dos autors de la
Universitat de Barcelona o més, s'assigna a cadascun la fracció corresponent, que sempre ha de ser
proporcional al nombre total d'autors. Ateses les limitacions pressupostàries els ajuts estan limitats a un
per investigador/a i any.
Aquest ajut no es pot demanar si ja se n'ha obtingut un altre per al mateix article a través d'una entitat o
institució diferents de la Universitat de Barcelona. Això no és aplicable als descomptes institucionals que
s'ofereixen als investigadors d'aquesta Universitat.
5. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts
a) Trametre al repositori institucional de la Universitat de Barcelona una còpia de l'article
subvencionat
b) Introduir en els comptes individuals del Curricul@/GREC les actualitzacions oportunes.
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c) Esmentar l'obtenció d'aquest ajut en els agraïments de l’article sempre que sigui possible .
6. Sol·licituds i documentació
Per sol·licitar aquests ajuts se n’ha d'emplenar el formulari en línia i presentar en alguna de les oficines del
Registre General de la Universitat de Barcelona el full de sol·licitud que genera el formulari. A més d'aquest
full, també cal presentar-hi els documents següents (si no s' han adjuntat en el formulari en línia):
a) una còpia de la carta d'acceptació de la publicació de l'article
b) la factura corresponent als costos de publicació de l'article.
c) una còpia de l'article acceptat on constin les afiliacions dels autors, i
d) indicar el CEGE (Centre de cost) així com el departament administratiu i un correu de contacte
de qui gestionarà l’import de l’ajut atorgat
7. Durada de la convocatòria i resolució dels ajuts
Aquesta convocatòria estarà oberta al llarg de l'any 2022 o fins que s'hagin exhaurit els fons disponibles.
Els ajuts s'atorgaran per rigorós ordre de presentació, sempre que es compleixin els requisits establerts en
aquesta convocatòria.
La resolució dels ajuts és competència del vicerector de Recerca, es farà pública al web de la Universitat
de Barcelona, i es comunicarà als beneficiaris de manera individualitzada per correu electrònic.
8. Interpretació d'aquestes bases
L'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases correspon al Delegat del rector per a
la Ciència Oberta i al vicerector de Recerca.
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Annex 2. Nota addicional a les bases d'aquesta convocatòria
Durant la gestió i l'avaluació de les anteriors convocatòries han estat detectades algunes situacions
d’incompliment de la normativa institucional i de bones pràctiques. Òbviament, aquestes situacions han
comportat la pertinent desestimació de les sol·licituds (al marge d'altres possibles accions institucionals).
En qualsevol cas, i amb caràcter d'informació general, s'ofereix un extracte d'algunes disposicions vigents:
Estatut de la Universitat de Barcelona. Article 11
11. 2. El personal de la Universitat de Barcelona ha de fer constar el nom de la Universitat en tots els actes
públics i en tots els productes derivats de la seva activitat docent i de recerca.
Normativa del personal investigador vinculat a la Universitat de Barcelona
Article 7. Drets de propietat intel·lectual i industrial
7.3. En qualsevol publicació o difusió de resultats científics obtinguts per un investigador vinculat, així com
en qualsevol document que es generi amb motiu de la seva activitat, es farà constar la vinculació de
l'investigador a la UB.
Codi de bones pràctiques en recerca
Article 10. Difusió dels resultats, autoria i propietat intel·lectual
[ . . . ] Tots els investigadors han de fer constar clarament en els treballs que publiquin la seva pertinença
a la Universitat de Barcelona. En el cas d’investigadors adscrits a altres estructures de recerca (instituts,
observatoris, etc.), aquesta filiació a la Universitat de Barcelona també ha de quedar clarament identificada.
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