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Resolució de la directora de l’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la
Universitat de Barcelona de 12 d’abril de 2021, per la qual es convoquen ajuts per al foment
de la publicació en accés obert.
El dia 4 de març de 2021, el Consell de Direcció de l’Institut de Nutrició i Seguretat Alimentària
de la UB va aprovar la convocatòria d’ajuts INSA-UB per al foment de la publicació en accés
obert. L’objectiu dels ajuts és potenciar la difusió de coneixement en revistes que permeten
l’accés a les publicacions sense necessitat d’estar-hi subscrit i que a més, en molts casos
permeten la reutilització. Aquests ajuts s’emmarquen en la política de suport a la lliure difusió del
coneixement.
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atribueix la legislació vigent,
RESOLC
Primer.- Convocar ajuts per al foment de la publicació en accés obert per un import màxim de
12.000 €, a càrrec del pressupost de l’Institut.
Segon.- Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la web de l’Oficina de Recerca
de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i comunicar-la als responsables dels grups
de recerca de l’Institut.

Rosa M. Lamuela
Directora de l’INSA-UB
Barcelona, 12 d’abril 2021
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els
interessats legítims poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució,
segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest,
els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus
drets.
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Bases dels Ajuts INSA-UB per al foment de la publicació en accés
obert (2021)
Condicions generals
•

L’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de
Barcelona convoca ajuts per a fomentar la publicació de resultats de recerca en
revistes d’accés obert, i potenciar la difusió de coneixement en revistes que
permeten l’accés a les publicacions sense necessitat d’estar-hi subscrit i que a més,
en molts casos permeten la reutilització. Aquests ajuts s’emmarquen en la política
de suport a la lliure difusió del coneixement.

•

El pressupost 2021 d’aquesta convocatòria és de 12.000 €.

•

La quantitat de l’ajut per cada publicació són 800 €.

•

L’import de l’ajut anirà amb càrrec a la partida pressupostària de l’Institut. L’ajut
podrà destinar-se a cobrir les despeses de la publicació o bé, en el cas de que la
factura de la publicació ja hagi estat pagada, a cobrir altres despeses del grup
relacionades amb la seva activitat de recerca. El període d’execució de la despesa
començarà a comptar a partir de la data de resolució dels ajuts concedits i finalitzarà
el dia 1 de desembre de 2021.

Beneficiaris
•

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els membres de l’Institut que siguin
corresponding authors d’un article acceptat en una revista d’accés obert entre l’1
de gener i el 30 de setembre 2021.

•

Encara que a la publicació constin diversos autors membres de l’Institut, únicament
es podrà sol·licitar un ajut per a cada publicació. En el cas de publicacions en les
que hi hagi 2 corresponding authors de dos grups de recerca diferents, l’ajut es
podrà repartir entre ells a parts iguals.

Requisits
•

Requisits que han de complir les revistes:
o Pertanyer al primer quartil (Q1) segons les bases de dades Web of Science
(WoS) o Scopus.
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Estar incloses al Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Ser membres de l’Open Access Scholarly Publishers Association, o bé estar
adherides al Codi de conducta de l’Associació.
Oferir un accés obert complet. Per tant, s’exclouen les revistes que ofereixen
models híbrids en què només alguns articles estan en accés obert.
Tenir unes tarifes públiques de publicació d’articles.

Requisits que han de complir les publicacions:
o

A l’afiliació dels autors que siguin membres de l’Institut hi ha de figurar
l’INSA-UB.

Sol·licitud, documentació i termini
•

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a la web de l’Oficina
de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i a l’espai
SharePoint de INSA-UB.

•

L’imprès de sol·licitud ha d’anar acompanyat de l’exemplar en pdf de la publicació
acceptada i de la factura corresponent a les despeses de publicació.

•

La sol·licitud i la documentació s’han d’adreçar a la directora de l’INSA·UB en format
electrònic a l’adreça insa.campusalimentacio@ub.edu.

•

Les sol·licituds poden presentar-se des de l’endemà de la publicació de la
convocatòria fins al 30 de setembre 2021.

Criteris per a la concessió
•

Les sol·licituds i la documentació presentada seran avaluades per la Comissió Ajuts
Open Access de l’INSA.

•

Es prioritzarà que cada grup de l’INSA pugui rebre 1 ajut en la mateixa convocatòria.

•

En cas de que el nombre de sol·licituds superi el nombre d’ajuts convocats, es
prioritzaran les sol·licituds seguint els següents criteris de puntuació:
o

Revistes que pertanyen al D1 dins l’àrea segons la base de dades Scopus
(0 o 0.25 punts).

o

El finançament de la recerca (total o parcial) per fons competitius
internacionals (0 o 0.25 punts).

o

La participació en l’article com a autors d’investigadors d’altres institucions
de prestigi públiques o privades internacionals (0 o 0.25 punts).
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La participació en l’article com a autors de més d’un grup de recerca de
l’INSA-UB (0 o 0.25 punts).

En cas que es produeixi algun empat en la puntuació, s’acabarà de decidir per
sorteig.

Resolució
•

La resolució d’aquesta convocatòria correspon al director de l’INSA·UB, serà
publicada a la web de l’ORF de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
i es comunicarà als beneficiaris per correu electrònic.

•

El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és el 30 d’octubre de 2021.

Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb insa.campusalimentacio@ub.edu.

