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Resolució de 5 de març del 2020 del vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca 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 Doctorat i Promoc ió de la 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 altres iniciatives que tinguin per objecte promoure l'accés obert
al coneixement.
Segon. -Destinar a aquesta convocatòria l'import total de 100.000,00 euros, a càrrec de la partida
pressupostaria D/ 6870000500/C2020G/G00 amb projecte 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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