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Ajuts de la Comissió de Recerca
de la Facultat de Geografia i Història
Modalitat RP i RE
Revistes en paper / revistes electròniques
Objectius
Ajuts per a la publicació de revistes amb vinculació a la Facultat.

Sol·licitants
Grups de recerca o departaments editors de revistes de la Facultat.

Condicions de la modalitat
1. Ajuts complementaris per a la publicació de revistes, per a despeses d’edició, publicació, traducció
o elaboració.
2. L’ajut s’ha de destinar a la publicació de l’any en curs de la convocatòria i només es pot sol·licitar
un ajut per revista i any.
3. Criteris de priorització:
a. Regularitat i periodicitat de la revista.
b. Indexació en el CARHUS Plus + 2018 (emprat per establir categories orientatives en els
punts 5 i 6 d’aquestes condicions) i MIAR, així com altres indicis de qualitat que es
considerin rellevants.
4. En el cas de revistes noves o de revistes que iniciïn una nova etapa destinada a millorar-ne
l’impacte, caldrà adjuntar una memòria explicativa del projecte, que serà valorat per la Comissió
al marge del que s’exposa en els punts 5 i 6 d’aquestes condicions.
5. Per a les revistes electròniques semestrals i depenent de la seva classificació al CARHUS es
donaran les quantitats màximes per número següents:
• CARHUS A i B
750 €
• CARHUS C/D/ i no indexades
500 €
Per a les revistes electròniques anuals i depenent de la seva classificació al CARHUS es donaran
les quantitats màximes següents:
• CARHUS A i B
1.000 €
• CARHUS C/D/ i no indexades
750 €
6. Per a les revistes en paper semestrals i depenent de la seva classificació al CARHUS es donaran
les quantitats màximes per número següents:
• CARHUS A
1.750 €
• CARHUS B
1.500 €
• CARHUS C
1.250 €
• CARHUS D i revistes no indexades 1.000 €
Per a les revistes en paper anuals i depenent de la seva classificació al CARHUS es donaran les
quantitats màximes següents:

• CARHUS A
3.000 €
• CARHUS B
2.500 €
• CARHUS C
2.000 €
• CARHUS D i revistes no indexades
1.500 €
7. Les revistes només poden optar a una modalitat d’ajut (electrònica o en paper).
8. És imprescindible que els sol·licitants tinguin el currículum actualitzat a la base de dades del GREC
amb data posterior a l’1 de gener de l’any en què es resolguin els ajuts, així com estar en possessió
d’un codi ORCID (https://orcid.org/).

Documentació
•
•
•
•

Imprès de sol·licitud degudament emplenat i amb el vistiplau del director o directora del
Departament.
Memòria de la revista indicant el nombre d’exemplars o consultes, la seva regularitat, exemplars
intercanviats i valoració de la revista segons el punt 3 b de les condicions de la modalitat.
Pressupost provisional o definitiu de la publicació i concreció de l’ús que es farà de l’ajut sol·licitat.
En el cas de revistes noves o de revistes que iniciïn una nova etapa destinada a millorar-ne
l’impacte: projecte de la revista detallant-ne els continguts, consell científic de la revista,
periodicitat prevista, criteris d’admissió i altres aspectes que es considerin necessaris.

Tramitació i presentació de les sol·licituds
•

Els impresos per sol·licitar aquest ajut es poden obtenir a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/admghf/ajuts_comissio_recerca_gh.html

•

Les sol·licituds, en l’imprès normalitzat, s’han d’adreçar al degà o degana de la Facultat. Comissió
de Recerca de la Facultat de Geografia i Història i s’han de presentar al registre de l’Oficina de
Recerca de l’Administració de Centre, acompanyades de la documentació adient, dins del termini
establert.

•

Les sol·licituds han d’estar signades pel sol·licitant i han de tenir el vistiplau del director o directora
del Departament.

•

Es faculta l’Oficina de Recerca de Filosofia i de Geografia i Història per demanar a les persones
interessades els documents necessaris que manquin per a l’avaluació, així com l’esmena de
defectes que puguin aparèixer a la sol·licitud. En cas que aquests requisits no es compleixin,
s’entendrà desestimada la sol·licitud.

Condicions generals
•
•
•
•

Els ajuts estaran sempre condicionats a les disponibilitats pressupostàries del Contracte Programa
de Recerca de la Facultat.
En cas que els ajuts no es justifiquin en el termini de tres mesos posterior a la data de concessió,
els imports s’hauran de tornar al pressupost d’origen a disposició de la Comissió, llevat de causes
justificades que caldrà exposar per escrit abans de finalitzar aquest termini.
En casos degudament justificats es pot sol·licitar el canvi de finalitat o de beneficiari de l’ajut
atorgat, prèvia autorització de la Comissió, però sempre dins la mateixa modalitat.
A la contraportada de la revista s’ha de fer constar el suport de la Facultat a la publicació.

El president / La presidenta de la Comissió de Recerca
Barcelona, 3 de març de 2020

