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 2020 és de
100.000 €.
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 2020. 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 Directorv 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.
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. i
c)

una còpia de l'article acceptat on constin les afiliacions dels autors

7. Durada de la convocatòria i resolució dels ajuts
Aquesta convocatòria estarà oberta al llarg de l'any 2020 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 Doctorat i Promoció de la 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 vicerector de Doctorat
i Promoció de la Recerca.

