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AJUTS PER PUBLICAR ARTICLES CIENTÍFICS EN ACCÉS OBERT (OPEN2017) 
 
Resolució de 19 d’abril de 2017, del vicerector de Política Científica i de Recerca, president de la 
Comissió de Política Científica i de Transferència, delegada del Consell de Govern, en execució de 
l’acord de 19 d’abril de 2017 de la citada Comissió, per la qual es convoquen ajuts per publicar 
articles científics en accés obert (OPEN2017). 
 
Preàmbul 
 
El 18 de desembre de 2013 el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili va aprovar el 
document “Mandat per fomentar l’accés obert”, on es promou la difusió de la producció científica 
i acadèmica en accés obert. 
 
Les publicacions en accés obert ofereixen gratuïtament els textos científics complets sense 
necessitat d’estar-hi subscrit o bé d’adquirir costoses edicions i, a més, en molts casos se’n 
permet la reutilització, de manera que una persona connectada a la xarxa pugui, en qualsevol 
moment, accedir a un document per treballar, tot respectant sempre els possibles drets 
d’explotació d’aquell per part d’autors i institucions, a través de dues vies: el dipòsit de 
documents en repositoris institucionals i la publicació en revistes d’accés obert. 
 
Tanmateix, la publicació científica té un cost (les tarifes de publicació de les editorials) que, 
normalment, són assumides per les institucions finançadores de la recerca o bé per les entitats on 
desenvolupa la seva activitat el personal investigador. 
 
Des del Vicerectorat de Política Científica i de Recerca es pretén desenvolupar aquesta política de 
lliure difusió del coneixement, d’acord amb el document aprovat l’any 2013 i les propostes del 
Consell Interuniversitari de Catalunya amb la finalitat de potenciar el model d'accés obert en 
l’àmbit de la comunicació científica. 
 
Per promoure i facilitar, d’una banda, el dipòsit de la producció científica del personal 
investigador de la URV en repositoris i, de l’altra, la seva difusió màxima, aquest Vicerectorat de 
Política Científica i de Recerca posa en marxa aquesta convocatòria d’ajuts per a la publicació 
d’articles en revistes científiques d'accés obert. 
 
La convocatòria d’aquests ajuts, que segueix el model impulsat per institucions universitàries de 
prestigi d’arreu del món, complementa la despesa que realitza la Universitat en el pagament de 
subscripcions i adquisicions de publicacions científiques. 
 

Així doncs, a la vista dels motius exposats, la URV considera convenient destinar els recursos 
disponibles per facilitar la publicació d’articles en revistes científiques d'accés obert i, en 
conseqüència, 
 
RESOLC 
 

Primer. Convocar ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques d'accés obert durant 
l’any 2017 (OPEN2017), les condicions dels quals figuren a l’annex I d’aquesta resolució. 
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Segon. Destinar a aquesta convocatòria l’import de 10.000 €, havent estat efectuada la reserva de 
crèdit adequada i suficient per atendre les obligacions derivades de la present convocatòria, a 
càrrec dels fons assignats al Programa d’Ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques 
d'accés obert, aplicació pressupostària 7300252-2029-240 corresponent a l’any 2017 del 
pressupost de la URV. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució i les bases que s’adjunten a la pàgina web del programa. 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament 
recurs de reposició davant del Consell de govern en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Josep Manel Ricart Pla 
Vicerector de Política Científica i de Recerca 
 
 
 
 
 
Tarragona, 1 de juny de 2017 



 

ANNEX I. BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER PUBLICAR ARTICLES CIENTÍFICS EN ACCÉS 
OBERT (OPEN2017) 
 
1. Objecte 
 
Atorgar ajuts per finançar una part dels costos de publicació d’articles en revistes científiques 
d’accés obert que compleixin les condicions següents: 
 
a. Estar incloses dins el Directory of Open Access Journals. 
b. Ser membres de l’Open Access Scholarly Publishers Association o bé estar adherides al Codi de 

conducta de l’Associació. 
c. Oferir un accés obert a la totalitat dels articles. Queden excloses d’aquesta convocatòria les 

revistes que només ofereixen en accés obert alguns dels articles. 
 
2. Sol·licitant 
 
2.1. Podran ser sol·licitants d’un ajut en aquesta convocatòria qualsevol membre del PDI en servei 
actiu que sigui autor/a d’un article acceptat a partir de l’1 de gener de 2017 per a la seva 
publicació en una revista científica d’accés obert, d’acord amb les condicions següents: 
 
a. Un mateix sol·licitant podrà demanar diversos ajuts d’aquesta convocatòria per un valor 

màxim total de 1.000 euros. 
b. Un mateix grup de recerca podrà demanar diversos ajuts d’aquesta convocatòria per un valor 

màxim total de 1.000 euros. 
 
2.2. Es podrà presentar una única sol·licitud per article. Cas que l’article tingui més d’un autor, 
cadascun dels autors de la URV pot beneficiar-se del percentatge d’ajut que li correspongui, que 
ha de ser proporcional respecte del nombre total d’autors de la URV. 
 
2.3. El sol·licitant de l’ajut i la resta d’autors/res URV hauran de respectar les obligacions 
següents: 
 
a. Disposar del codi d’identificació ORCID ID vinculat a la URV. 
b. Fer constar la seva filiació a la URV en l’article. 
c. Esmentar l’obtenció d’aquest ajut en els agraïments de l’article, sempre que sigui possible. 
d. Dipositar l’article al repositori institucional de la URV.  
 
3. Període de realització 
 
Aquesta convocatòria finançarà les despeses generades al llarg de l’any 2017 mentre no 
s’exhaureixi el fons disponible. 
 
4. Despesa elegible 
 
4.1. Els ajuts es destinaran de manera exclusiva a sufragar els costos de publicació d’articles 
acceptats a partir de l’1 de gener de 2017 en revistes científiques d’accés obert, d’acord amb les 
condicions següents: 
 
a. L’ajut finançarà com a màxim el 50% del preu total de la publicació. 

https://doaj.org/
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b. L’ajut no superarà la quantia de 1.000 euros. 
 
4.2. Els ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d’igual característiques per a la mateixa 
publicació a través d’una entitat o institució diferent de la URV. 
 
5. Sol·licitud 
 
La sol·licitud inclou els elements següents: 
 
5.1. El formulari de sol·licitud, disponible a la pàgina web del programa, que especificarà les dades 
relatives a: 
 
a. Sol·licitant 
b. Autors/res URV, si escau 
c. Article 
d. Revista científica 
e. Cost de publicació 
f. Quantia i percentatge sol·licitat en relació amb el cost de publicació 
g. Quantia i percentatge sol·licitat en funció dels autors/res URV 
 
5.2. La documentació complementària següent: 
 
a. Còpia de la carta d’acceptació de la publicació de l’article. 
b. Factura corresponent als / Justificació dels costos de publicació de l’article. 
c. Còpia de l'article acceptat on constin les filiacions dels autors. 
 
6. Lloc de presentació 
 
6.1. Els sol·licitants presentaran la documentació que s’especifica més amunt, degudament 
signada, per alguna de les vies següents: 
 
a. Registre telemàtic de la URV. Els sol·licitants accediran al registre telemàtica a través de la seu 

electrònica de la URV o bé directament a través de l’enllaç següent. 
b. Registre presencial de la URV. Els sol·licitants accediran al Registre auxiliar de la Unitat de 

Doctorat i Recerca (UDR), Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6 - 43007 Tarragona, o a qualsevol altre 
Registre de la URV. Per consultar la localització i els horaris dels registres físics de la URV, 
consulteu l’enllaç següent. 

 
6.2. També es poden trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar a la UDR mitjançant tèlex, 
telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds. 
 
7. Termini de presentació 
 
El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de l’1 de juny fins al 31 de desembre de 
2017. 
 
8. Esmena de la sol·licitud 
 
8.1. Si la documentació aportada fos incompleta o presentés errades esmenables, es requerirà al 

http://gapei.ub.edu/cgi/cgi_auth_dni/ao.cgi
http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/open/
https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html
https://seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html
https://registre.urv.cat:8090/eresTramitsURV/
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html


sol·licitant per a què, en el termini de 10 dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents 
preceptius, amb la indicació de què, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud, en 
els termes i d’acord amb els requisits previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb els efectes previstos en 
l'article 21.1 de la citada Llei. 
 
8.2. Com a resultat de la revisió administrativa, es publicarà la relació de persones candidates 
admeses i excloses a la pàgina web del programa. 
 
9. Resolució dels ajuts: òrgan competent i terminis de resolució i notificació 
 
9.1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Vicerectorat de Política Científica 
i de Recerca, que comptarà amb el suport administratiu de la UDR. 
 
9.2. La proposta de concessió del projecte, amb la corresponent xifra de finançament, o bé la 
proposta de denegació es comunicarà a la persona interessada a través dels mitjans electrònics. 
 
9.3. Aquella tindrà un termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils per manifestar la seva 
acceptació, renúncia o exposar les al·legacions que consideri oportunes. Si no es reben 
al·legacions o una renúncia expressa durant el citat termini, les propostes s'entendran 
acceptades. Si no es presenten al·legacions en aquest termini, la persona interessada s'entendrà 
decaiguda en el seu dret a al·legar. 
 
9.4. La comunicació de la informació a la persona interessada podrà realitzar–se de forma 
complementària mitjançant la pàgina web del programa. 
 
9.5. Correspon al vicerector de Política Científica i de Recerca, en qualitat de president de la 
Comissió delegada d'Investigació i de Transferència, la resolució de concessió o denegació de les 
sol·licituds, a la vista dels informes de revisió administrativa i, si escau, de les al·legacions 
presentades. 
 
9.6. Els ajuts es concediran per rigorós ordre de sol·licitud, sempre que es compleixin tots els 
requisits establerts en aquesta convocatòria. 
 
9.7. S’estableixen les dates màximes de resolució en funció dels períodes de presentació de 
sol·licituds indicats: 
 
a. 31/07/2017: per a sol·licituds presentades durant el mes de juny de 2017. 
b. 31/10/2017: per a sol·licituds presentades durant els mesos de juliol a setembre de 2017. 
c. 31/01/2018: per a sol·licituds presentades durant els mesos d’octubre a desembre de 2017. 
 
9.8. La resolució de les sol·licituds es notificarà als sol·licitants en el termini màxim d’un mes des 
de les dates de resolució establertes en el punt anterior a través dels mitjans electrònics. 
 
9.9. La notificació de la resolució a la persona interessada podrà realitzar–se de forma 
complementària mitjançant la pàgina web del programa. 
 
9.10. Si en aquest termini no s’ha produït resolució expressa, els interessats/des han d’entendre 
desestimades les seves sol·licituds. L’acord posa fi a la via administrativa. 
 
9.11. Contra la resolució del vicerector de Política Científica i de Recerca es pot interposar recurs 
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contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de 
dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de recepció d’aquesta notificació, sense 
perjudici de poder interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada 
en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, d’acord 
amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
comú de les Administracions Públiques. 
 
10. Acceptació de l’ajut 
 
Les persones beneficiàries hauran de lliurar a la UDR el document d’acceptació de l’ajut, 
degudament signat, en el termini de 10 dies des de la notificació de la resolució de concessió. El 
model d’acceptació de l’ajut estarà disponible a la pàgina web del programa. 
 
11. Modificació de les condicions d’execució 
 
Qualsevol modificació de les condicions d’execució de l’actuació finançada haurà de ser 
autoritzada de manera expressa pel Vicerectorat de Política Científica i de Recerca, prèvia petició 
raonada de la persona beneficiària, en el termini màxim d’un mes des de la data de presentació 
de la sol·licitud de modificació. 
 
12. Dotació i quantia dels ajuts 
 
12.1. El pressupost del programa és de 10.000 €, que són aportats per la Universitat Rovira i 
Virgili. 
 
12.2. Els ajuts d’aquesta convocatòria tenen la consideració de subvenció i, d’acord amb la 
normativa vigent, estan exemptes de tributació per a l’Impost de la Renda de les Persones 
Físiques. 
 
12.3. El finançament dels ajuts d’aquesta convocatòria s’imputaran a la codificació 7300252-2029-
240 del pressupost de la URV per a l’any 2017. 
 
12.4. La quantia màxima prevista podrà ser incrementada amb una quantia addicional quan, com 
a conseqüència de la concurrència d’alguna de les circumstàncies previstes a l’article 58.2.a) del 
Reglament de la Llei General de Subvencions, es produeixi un augment del crèdit disponible abans 
de la concessió dels ajuts. 
 
12.5. L’efectivitat de la quantia addicional resta condicionada a la declaració de disponibilitat del 
crèdit com a conseqüència de les circumstàncies abans assenyalades i, si escau, a la prèvia 
aprovació de la modificació pressupostària que escaigui abans de la resolució de concessió de la 
subvenció. 
 
12.6. En tot cas, la declaració dels crèdits finalment disponibles i la seva distribució definitiva es 
publicaran a la pàgina web del programa amb caràcter previ a la resolució de concessió sense que 
aquesta publicitat impliqui l’obertura de termini per presentar noves sol·licituds ni l’obertura d’un 
nou termini per resoldre. 
 
13. Pagament dels ajuts 
 
La quantia de l’ajut es lliurarà en un sol termini i es tramitarà una vegada resolta la convocatòria i 
formalitzada l’acceptació per part de la persona beneficiària. 

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/open/
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14. Seguiment i justificació de l’activitat 
 
14.1. El seguiment  econòmic de l’actuació finançada correspon al Vicerectorat de Política 
Científica i de Recerca, que comptarà amb el suport de la UDR. 
 
14.2. La realització del seguiment econòmic es realitzarà a través de la memòria econòmica 
detallada de la despesa realitzada, que inclourà la documentació justificativa corresponent. 
 
14.3. La memòria econòmica haurà de ser presentada per la persona beneficiària al Vicerectorat 
de Política Científica i de Recerca a través de la UDR en el termini d’un mes des de la data de 
pagament de la despesa. 
 
14.4. La memòria econòmica es presentarà segons el model d’imprès normalitzat que es facilitarà 
a través de la pàgina web del programa. 
 
14.5. Els fons lliurats que no hagin estat justificats degudament seran reintegrats mitjançant 
transferència a la codificació de partida del pressupost de la URV (7300252-2029-240) 
 
15.Acceptació de les bases 
 
15.1. La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases. 
 
15.2. L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon al vicerector 
de Política Científica i de Recerca. 
 
15.3. Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer la persona beneficiària, la 
deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada 
en la sol·licitud comportarà la revocació de l'ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir 
altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries. 
 
15.4. Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de l'ajut 
es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o 
revocació, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes. 
 
16. Difusió 
 
16.1. La convocatòria dels ajuts, així com la seva concessió, serà difosa a través dels canals de 
comunicació habituals de la URV, que inclouen, entre d’altres, el web i les xarxes socials. 
 

16.2. Qualsevol actuació generada per la posada en marxa d’aquest programa o resultat derivat 
de la seva execució hauran de citar, en l’apartat adequat, la Universitat Rovira i Virgili com a 
entitat finançadora, fent esment del número de referència assignat a l’activitat. 
 

17. Normativa d’aplicació 
 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al 
capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

http://www.urv.cat/ca/recerca/suport/programes/urv/open/


Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 

18. Entrada en vigor 
 

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la seva aprovació. 



 

ANNEX II. INFORMACIÓ GENERAL 
 
La participació en aquesta convocatòria haurà de respectar les disposicions següents: 
 
Estatut de la URV 
Article 132 
La Universitat ha d’estimular i afavorir la difusió de les activitats d’investigació i innovació 
realitzades en el seu si. En aquest sentit, ha de potenciar la participació del col·lectiu docent i 
investigador en conferències, comitès especialitzats, exposicions i mostres, i també la seva 
presència en els mitjans de comunicació. Els membres del col·lectiu docent i investigador han de 
fer explícita la seva condició de membre de la Universitat quan publiqui o difongui els resultats de 
les activitats d’investigació o innovació, dutes a terme amb els mitjans de la Universitat i/o 
utilitzant el coneixement adquirit desenvolupant la seva activitat acadèmica.  
 
Codi de bones pràctiques en recerca, formació per a la recerca, desenvolupament i innovació de 
la Universitat Rovira i Virgili. 
Tots els investigadors han de fer constar clarament en els treballs que publiquin la seva 
pertinença a la Universitat. En el cas d’investigadors adscrits a altres estructures de recerca 
(instituts, centres de recerca, centres tecnològics, observatoris, càtedres en col·laboració, etc.), 
aquesta filiació a la Universitat ha de quedar també clarament identificada, d’acord amb el que 
estableix el Marc de relació entre la URV i els instituts de recerca i centres tecnològics. 
 
Juny de 2017 
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