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Convocatòria d’ajuts a la publicació d’articles 2019 
Amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat de la recerca dels membres de l’IRE, a través de la publicació 
d’articles científics en revistes amb reconeixement internacional, 

ES RESOL, 
Primer: Obrir una convocatòria d’ajuts a articles  elaborats per membres de l’IRE. 

Segon: Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s’indiquen. 

Tercer: L’IRE destinarà 5.000 euros a aquesta convocatòria. 

Quart: Comunicar la convocatòria a través de correu electrònic a tots els membres de l’IRE, i publicar-la a 
la pàgina web de l’Institut. 

BASES 

1. Objectius: 
Aquest ajut té com a objectiu potenciar la publicació d’articles en revistes científiques reconegudes dels 
àmbits propis dels grups de recerca, reconeixent el treball conjunt de diferents grups. 

2. Sol•licituds: 
Pot demanar aquest ajut qualsevol membre de l’IRE des del mateix moment de la seva incorporació, 
sempre que es compleixin els requisits que s’indiquen. 

La convocatòria romandrà oberta fins a que s’exhaurien els fons assignatas.  

La presentació de la sol•licitud es farà a través del representant d’un àrea de l’IRE. 

3. Requisits 
Primer. En el cas d’articles presentats a alguna revista i rebutjats després d’una fase d’avaluació, s’haura 
de presentar l’article i l’informe d’avaluació. L’IRE potenciarà la presentació de nou de l’article a travès 
d’ENAGO, subjecte a les possibilitats del text.  

Segon. En el cas d’articles de nova presentació, tota la gestió es farà a través d’ENAGO. 

Tercer. En l’article han de participar membres de l’IRE de almenys 2 grups diferents. 

Quart. Un article només es podrà presentar una vegada, independentment del nombre d’autors. 
S’acceptarà un màxim d’un article per sol•licitant. 

Cinquè. S’atorgaran ajuts a un màxim de dos articles presentats des d’un mateix grup de recerca. 

Sixè: La Comissió permanent farà un seguiment del treball d’ENAGO i els resultats obtinguts, amb accés 
als informes que generin. 

4. Criteris de priorització 
• Articles ja presentats: fins a sis. 

• Articles nous: fins a quatre. 



	

5. Gestió de l’ajut: 
La gestió es farà coordiant amb l’IRE, segons els procediments habituals de la Universitat de Barcelona. 

 

Barcelona a 1 d’abril de 2019 

 

 

 

Signat: Dr. Antonio R. Bartolomé 

Director 

 

 


