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Convocatòria de publicacions  

en accés obert “Liberi” 2023 
 

Antecedents  
El 18 de desembre de 2017 el Patronat de l’IdISBa va aprovar la política institucional d’accés obert 

de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. 

L’IdISBa considera convenient i necessari donar suport a la política d’accés obert amb l’objectiu de 

promoure la difusió de la seva producció científica, afavorint l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte 

de la seva investigació científica, seguint la iniciativa de Budapest i la declaració de Berlín i la 

legislació nacional i internacional vigent en matèria de difusió científica en accés obert.  

La definició d’una política institucional d’accés obert ha de permetre: 

� Incrementar la visibilitat nacional i internacional. 

� Augmentar l’impacte de la recerca realitzada per els investigadors de l’IdISBa. 

� Evidenciar l’excel·lència en la qualitat de recerca. 

� Vetllar pel compliment de la legislació i les recomanacions vigents, a nivell nacional1 i 

internacional2, garantint que els resultats de la recerca finançada amb fons públics siguin 

accessibles de forma lliure i gratuïta.  

 

0. Objecte de la Convocatòria  
L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la publicació d’articles científics originals en revistes 

d’accés obert per part del personal investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears. El 

pressupost assignat a aquesta convocatòria de 2023 és de 36.000 €.  

 

 

 

                                                                    
1 Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la que es modifica la Llei 14/2021, d'1 de juny, de la Ciència, la 
Tecnologia i la Innovació, que en el  seu article 37, dedicat a la ciència oberta, parla explícitament de la difusió 
en accés obert de publicacions amb els resultats de la recerca finançada majoritàriament amb fons públics, 
recollint l'obligatorietat de dipositar una còpia de la versió final acceptada per a la publicació en repositoris 
d'accés obert, de forma simultània a la data de publicació. 
2 La clàusula 17 del Grant Agreement, de l’Horitzó Europa (2021-2027) requereix el dipòsit en accés obert de 
totes les publicacions revisades per parells, generades a partir dels projectes finançats sota el paraigües de 
l’Horitzó Europa. 
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1. Requisits dels beneficiaris 
Els beneficiaris de l’ajut han de complir els següents requisits: 

a) Pot sol·licitar aquest ajut qualsevol investigador/a adscrit vàlidament a un grup 

d’investigació de l’IdISBa en data anterior a l’acceptació de la publicació, que signi com a 

primer, darrer autor o autor de correspondència (corresponding author).  

b) Tan sols es concedirà un ajut per publicació.  

c) Ateses les limitacions pressupostàries els ajuts estan limitats a un per grup d’investigació i 

convocatòria. 

 

2. Import dels ajuts 
Els ajuts i l’import d’aquest es regiran per les següents regles: 

a) Es finançaran les despeses de publicació, totalment o parcialment, exclusivament per a les 

publicacions en accés obert, fins a un màxim de 3.000 € per publicació.  

b) En cap cas no es pot demanar una quantitat superior a la tarifa de publicació establerta per 

la revista.  

c) L’import de l’ajut es destinarà íntegrament a la publicació enunciada en la sol·licitud. 

 

3. Característiques dels ajuts 
La finalitat d’aquests ajuts és finançar la publicació d’articles en revistes científiques que compleixin 

totes les condicions següents:  

 

a) Estar publicats en revistes d’accés obert o bé ser articles oberts en revistes híbrides 

(revistes de subscripció amb opció oberta per alliberar articles, pagant els Article 

Processing Charges o APC). 

b) Que la versió final de l’article de l’editorial, o com a mínim el postprint, que és la versió final 

revisada i acceptada per la revista però sense el format d’article publicat, puguin ser 

arxivades per l’autor a un repositori, sense cap període d’embargament. Es pot consultar a 

la base de dades SHERPA RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es) les 

polítiques d’autoarxiu de les revistes. 

c) Les publicacions han de ser treballs originals amb data acceptació any 2023. 
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d) Que estiguin publicats en revistes incloses en el primer quartil del Journal Impact Factor 

(JIF) d’una categoria de la darrera versió accessible del Journal Citation Reports (JCR), en 

el moment de la sol·licitud. 

e) Els autors que siguin investigadors/es adscrits/es a l’IdISBa, hauran de fer constar a la 

publicació la filiació a l’IdISBa d’acord amb l’establert a la normativa sobre Filiació 

d’Investigadors IdISBa aprovada pel Patronat el 28 de octubre de 2019 i accessible 

mitjançat el portal de transparència de l’IdISBa. 

f) Les publicacions no poden estar finançades, i per tant justificades, pel pressupost de 

projectes competitius –públics o privats–, atès que s’incorreria en una situació de doble 

finançament. 

 

 

4. Obligacions dels beneficiaris dels ajuts  
Els beneficiaris dels ajuts accepten el compliment de les obligacions següents: 

a) Introduir en el seu Currículum del portal de l’investigador de Fundanet les actualitzacions 

oportunes.  

b) Esmentar l’obtenció d’aquest ajut en els agraïments de l’article sempre que sigui possible; i 

enviar documentació acreditativa en cas d’haver-se realitzat. 

c) Dipositar la publicació al repositori “Docusalut”3, bé mitjançant autoarxiu o mitjançant la 

delegació de l'arxiu en l'equip de Bibliosalut. 

 

 

 

5. Sol·licituds 
Per sol·licitar aquests ajuts s’ha d’emplenar i signar el formulari que figura en l’annex I de la present 

convocatòria i remetre-ho a l’adreça nuria.cases@ssib.es juntament amb la següent documentació:  

a) Una còpia de la carta d’acceptació de la publicació de l’article. 

b) Factura o factura proforma corresponent als costos de publicació de l’article. 

c) Una còpia de l’article acceptat on constin les afiliacions dels autors. 

 

 

                                                                    
3 Docusalut (https://docusalut.com) és el repositori institucional del sistema sanitari públic de les Illes Balears, 
gestionat per Bibliosalut, la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears. 
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6. Durada de la convocatòria i resolució dels 

ajuts  
Aquesta convocatòria estarà oberta al llarg de l’any 2023 o fins que s’hagin exhaurit els fons 

disponibles. Els ajuts s’atorgaran per rigorós ordre de presentació, sempre que es compleixin els 

requisits establerts en aquesta convocatòria.  

 

La resolució dels ajuts és competència de la Direcció Científica de l’IdISBa i es comunicarà als 

beneficiaris de manera individualitzada per correu electrònic.  

 

A partir del mes de setembre, els grups que hagin gaudit d’una ajuda durant 2023, si tenen 

perspectives de realitzar una altra publicació en accés obert ho poden comunicar a la Direcció 

Científica de l’IdISBa i, si quedessin fons disponibles, en el mes de desembre s’obriria un termini de 

presentació de segones sol·licituds per grup. Aquestes sol·licituds es resoldran sota criteri de la 

Direcció Científica de l’IdISBa. 

 

La resolució de concessió anual d’ajuts serà publicada a la pàgina web (www.idisba.es) una 

vegada s’hagi tancat la convocatòria. 

 

 

7. Interpretació d’aquestes bases  
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspon a la Direcció 

Científica de l’IdISBa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


