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Benvolguts/des,  
 
Amb l’objectiu de promoure l’Open Science, l’Institut de Neurociències ofereix ajuts per publicar en 
revistes científiques d’accés obert. El pressupost assignat per aquest ajut és de 10.000 euros a càrrec 
de l’aplicació pressupostaria D/687000500/R2020A/G00 amb projecte RN001571 provinent dels Fons 
Ministerials de la menció d’excel·lència Maria de Maeztu MDM-2017-0729. La quantitat màxima que 
es pot demanar per publicació es de 500 euros. 
 
Termini de presentació  obert fins esgotar la disponibilitat pressupostària. 
  
Condicions Generals: 
  

- Les propostes les resoldrà el Director de l’Institut de Neurociències, a proposta de l’Equip de 
Direcció, en el termini màxim d'un mes des de la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta 
resolució es comunicarà al sol·licitant. 

- Un/a mateix/a autor/a no pot demanar més d'un ajut en aquesta convocatòria. Si que pot ser 
coautor de més d'un ajut finançat. 

- Aquest ajut no es pot demanar si ja se n’ha obtingut un altre per a la mateixa publicació a 
través de la Universitat de Barcelona (https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-
UB/publicar-ajuts/ub). Això no és aplicable als descomptes institucionals que s’ofereixen als 
investigadors de la Universitat de Barcelona. 
 

Els requisits per demanar l’ajut: 
  
Pot beneficiar-se d’aquest ajut qualsevol investigador principal que pertanyi a l’Institut de 
Neurociències de la UB o membre d’un grup de recerca amb el recolzament del seu investigador 
principal, sempre que: 
 

- Sigui primer, últim o corresponding autor/a d’un article acceptat per a la publicació en una 
revista d’accés obert.  

- Consti en l’afiliació l’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona esmenant 
expressament la font de finançament: “Supported by: María de Maeztu Unit of Excellence 
(Institute of Neurosciences, University of Barcelona) MDM-2017-0729, Ministry of Science, 
Innovation and Universities”.  

- L’article es publiqui en una revista Q1. 
- Es molt important que la factura encara no estigui pagada, així es poden transferir els fons 

pel cofinançament i que en el document comptable de pagament constin las partides amb les 
que es paga l’article, incloent la font de l’Institut de Neurociències. 

- La factura ha d’estar a nom de la Universitat de Barcelona amb les dades fiscals de la UB. 
 
Com gestionar la sol·licitud i documentació que heu d’enviar: 
  
Les sol·licituds s’han d’enviar a l’Institut de Neurociències per correu electrònic (ubneuro@ub.edu), 
especificant al tema del correu “Ajut Open Access”. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la 
documentació següent: 
  

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-UB/publicar-ajuts/ub
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-UB/publicar-ajuts/ub
mailto:ubneuro@ub.edu


 

 

1) Imprès de sol·licitud, segons model normalitzat adjunt a aquest correu i publicat a la intranet 
amb el nom “Formulari_AjutOpenAccess_2021”. Aquest imprès s’ha de fer arribar omplert en 
format excel i en format PDF (signat). 

2) Una còpia de l’email d’acceptació de la publicació de l’article. 
3) Una còpia de l'article acceptat on constin les afiliacions dels autors. 
4) Indicar en el correu el contacte de la persona que gestionarà el pagament de la factura per tal 

que des d’Administració de l’Institut hi puguin contactar i indicar com gestionar el pagament 
en un mateix document pressupostari. 
 

Requisits que han de complir les revistes: 
 

- 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. 
- Tenir unes tarifes públiques de publicació d’articles. 
- Disposar d’una política d’exempció de pagament per a determinades situacions econòmiques. 

 
Les obligacions dels beneficiaris dels ajuts: 
 

- Incloure la publicació en el repositori institucional de la Universitat de Barcelona. 
- Com a requisit indispensable en els articles que s’acceptin s’ha d’esmentar l’obtenció d’aquest 

ajut en els agraïments de l’article: “Supported by: María de Maeztu Unit of Excellence 
(Institute of Neurosciences, University of Barcelona) MDM-2017-0729, Ministry of Science, 
Innovation and Universities”. 
  

L’Equip de Direcció de l´Institut de Neurociències valorarà les sol·licituds que es comprometin a assolir 
l’objectiu d’excel·lència per als grups de recerca del nostre Institut, una vegada avaluades les 
sol·licituds, farà la proposta d'atorgament en funció de la disponibilitat pressupostària. 
  
Desitgem que aquest ajut us resulti d’utilitat, 
  

  
21 de març de 2022 
Jordi Alberch 
Director 
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