BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT
D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN LA
UNIVERSITAT D'ALACANT 2017 (Resolució de 15 de junio de la vicerectora d’Investigació i
Transferència de Coneixement)
ANNEX XIV
AJUDES PER A LA PUBLICACIÓ DE REVISTES CIENTÍFIQUES

1. Objecte i finançament
Potenciar i recolzar la publicació de revistes científiques en la Universitat d'Alacant que complisquen
criteris de qualitat investigadora reconeguts en l’àmbit estatal i internacional.
La quantia màxima destinada a finançar les ajudes d'aquest subprograma és de 18.000 euros, import
consignat en al capítol VI del pressupost de despeses del Vicerectorat d’Investigació i Transferència
de Coneixement.
2. Característiques de les ajudes
Les ajudes van destinades a les revistes científiques de la Universitat d’Alacant publicades en 2016 o
en 2017 amb anterioritat a la publicació en el BOUA d’aquesta convocatòria, editades per un centre,
departament, institut universitari d’investigació o grup d’investigació de la Universitat d'Alacant sols o
en coedició amb altres universitats o entitats que complisquen amb els requisits establits en aquest
annex.
Aquestes ajudes consistiran en un màxim de 1.000 euros quan l'edició s’haja fet únicament en suport
digital i fins a un màxim de 1.500 euros quan, a més, s'haja editat en paper, sempre que existisca
disponibilitat pressupostària. La percepció d'una d'aquestes ajudes és compatible amb altres ajudes o
subvencions per a la mateixa finalitat, sempre que conjuntament no superen el cost total d’edició.

3. Requisits de les persones sol·licitants
L'ajuda serà sol·licitada pel director o directora de la revista o membre del comitè editor en el cas de
les coedicions En tots dos casos, obligatòriament, haurà de ser personal docent o investigador amb
relació estatutària, funcionarial o laboral amb la Universitat d'Alacant.

4. Requisits de les revistes científiques
Les revistes per a les quals se sol·licite finançament hauran de complir els següents requisits:
a) Més del 75% dels articles inclosos comunicaran resultats d’investigació originals i estaran
signats per personal docent o investigador vinculat a universitats o centres d’investigació
superior, o avalats per ells.
b) Existència d’una avaluació prèvia dels articles a publicar a càrrec de personal expert aliè a
l'equip editorial i en la qual es mantinga l'anonimat dels/les autors/es i/o dels/les revisors/es
c) Utilització del DOI institucional de la Universitat d'Alacant.
d) Publicació, com a mínim, del últim número publicat en el repositori institucional de la
Universitat d'Alacant (RUA), tret que siga una coedició i per contracte hi haja un temps de
demora o estiga publicat en un altre repositori institucional.
e) Haurà d’estar incorporada a la plataforma institucional OJS-UA Revistes Científiques de la
Universitat d'Alacant.
f) En l'últim número publicat, els autors/as de la Universitat d'Alacant no superaran el 30% del

total d'autors/as.
g) El logo de la UA ha de figurar en la primera pàgina (edició digital) o en la contracoberta
(edició en paper).
h) Referència en el número anterior de la revista a l'ajuda percebuda d'aquest tipus en la
convocatòria de 2016, fent esment, si la va haver-hi, al finançament per part del Vicerectorat
d’Investigació i Transferència de Coneixement de la Universitat d'Alacant.

En el cas de revistes coeditades amb altres universitats o entitats, les ajudes es limitaran a les
despeses assumides per la Universitat d’Alacant. Per a la concessió de l’ajuda es dividirà l’ajuda que
li correspondria pels seus mèrits per nombre total de coeditors.
Totes les revistes científiques que obtinguen una de les ajudes previstes en aquest annex hauran
d’haver-se publicat en suport digital. La publicació en suport digital s’ha de dur a terme a través del
RUA o altres repositoris universitaris. Dins de les disponibilitats pressupostàries, les revistes
científiques també podran rebre una ajuda per a la publicació en suport paper.

5. Termini i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquest annex en el
BOUA i acabarà el 31 de juliol.
Les sol·licituds es presentaran d'acord amb el que especifiquen el punt 2.2 de les normes generals
de procediment d'aquesta convocatòria.
La sol·licitud contindrà justificació de les despeses realitzats d'edició de la revista que hauran de ser
acreditats mitjançant llistat de Gestió Econòmica.
En el cas que només se’n faça una edició digital, s’ha d’adjuntar l’enllaç a la publicació.
Aquesta justificació anirà acompanyada de fotocòpia o pdf de les pàgines de l'exemplar en paper on
conste el logotip de la UA, la referència a l’ajuda rebuda, si n’hi va haver, i el número de la revista, les
pàgines totals i tirada.

6. Comisió d’avaluació
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió presidida pel director del Secretariat d’Investigació,
la directora del Secretariat de Transferència de Coneixement, que actuarà com a secretaria, la
directora del Secretariat d'Estudis de Grau i el director del Servei de Publicacions, que actuaran com
a vocals.

7. Criteris de valoració
a) Qualitat informativa de la revista com a mitjà de comunicació científica, fins a 3 punts:
a.1. Existència i identificació dels membres del comitè editorial i del consell científic, fins a 0,5 punts.
a.2. Instruccions detallades als autors o autores, fins a 0,5 punts.
a.3. Informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits utilitzats per la revista, i també
dels terminis de revisió i nombre de revisors anònims per cada treball, fins a 0,5 punts.
a.4. Existència de sumaris, resums i paraules clau dels articles publicats, fins a 0,5 punts.
a.5. Traducció a l'anglès del sumari, títols dels articles, paraules clau i resums, fins a 0,5 punts.
a.6. Dades sobre el procés editorial (informació estadística anual sobre el nombre de treballs rebuts,
acceptats, etc.) fins a 0,5 punts

b) Qualitat del procés editorial, fins a 3 punts:
b.1. La revista especifica la periodicitat d’edició; la publicació es fa dins del període marcat i manté la
regularitat, fins a 0,5 punts.
b.2. Comunicació motivada a l'autor o autora que incloga les raons per a l'acceptació, revisió o rebuig
de l'original, així com els dictàmens emesos pel personal expert extern (o retocats pel comité
editorial), fins a 1,0 punts.
b.3. Composició del comitè editorial. Estarà integrat per director o directora, secretari o secretària i
almenys cinc vocals, fins a 0,5 punts.
b.4. Composició del consell científic. Estarà format per professionals i personal investigador de
reconeguda solvència, sense vinculació institucional amb la revista o editorial (la Universitat
d'Alacant), un percentatge mínim del 25% dels quals haurà de pertànyer a institucions internacionals,
fins a 1,0 punts.
c) Qualitat científica de la revista, fins a 4 punts:
c.1. Estar en possessió dels certificats de la FECYT, 4 punts
c.2. Haver participat en la darrera convocatòria d'avaluació de revistes científiques de la Fundació
Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), 1 punt.
c.3. Estar indexada en Web of Science (incloent-hi ESCI), en Scopus, en DOAJ, en REDIB o en el
Catálogo Latindex, 1 punt en cada cas.
La puntuació mínima per a obtenir una ajuda serà de 6 punts.

8 Pagament de les ajudes
El pagament d’aquestes ajudes s'efectuarà mitjançant traspàs de crèdit des del Vicerectorat
d'Investigació i Transferència de Coneixement a les aplicacions pressupostàries específiques de las
revistes.

9. Seguiment de les ajudes
Totes les revistes científiques de la Universitat d’Alacant hauran d'haver incorporat el logotip de la
Universitat d'Alacant en la primera pàgina (edició digital) o en la contracoberta (edició en paper). Així
mateix, si reben una ajuda, faran constar en l’interior del pròxim número que han rebut una ajuda del
Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement de la Universitat d'Alacant.

