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Informació per a la comunitat universitària 

Publicació en obert. Acords transformatius. Setembre de 2022 

Relaxació de criteris per a finançament fins al 31 de desembre de 2022 

En el dia d’avui hi continuen havent APCs disponibles per a finançar per part de la UPV que s’han 
d’utilitzar abans del 31 de desembre de 2022, en el marc dels acords transformatius signats per 
la CRUE Universitats Espanyoles i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), per 
a la publicació d’articles científics en Accés Obert amb algunes editorials (Elsevier, Wiley, 
Springer, ACS).  

Per això, i de manera temporal fins al 31 de desembre de 2022, la UPV pot finançar l’article 
quan es complisquen els requisits següents: 

1) Hi ha disponibilitat de finançament. 
2) L’autor/a corresponsal (corresponding author) i els autors de la UPV inclouen la seua 

afiliació i adreça electrònica de correspondència complint la normativa oficial de la UPV.  
3) Esment en els agraïments que incloga “Funding for open access charge: CRUE-

Universitat Politècnica de València”, sempre que siga possible. 
4) Dipòsit posterior a la publicació a Sénia, per a la difusió des del repositori institucional. 

Altrament, la següent petició de finançament per qualssevol dels autors UPV no s’atendrà. 

Gràcies a aquests acords, els investigadors de la UPV poden publicar la versió editorial de l’article 
en la revista mitjançant Accés Obert immediat sense cap cost per a l’investigador. Cada editorial, 
sobre la base de l’acord transformatiu, té les pròpies peculiaritats: revistes incloses, nombre 
d’articles, procés de publicació en Accés Obert, etc. Se’n poden consultar més detalls, i les 
revistes incloses en cada acord, a: 

https://poliscience.blogs.upv.es/acceso-abierto/publicacion-en-acceso-abierto/acuerdos-
editoriales/ 

El procés per a acollir-se a aquest finançament s’inicia quan l’autor/a corresponsal indica, en la 
fase d’enviament d’un article, que pertany a la Universitat Politècnica de València i comunica la 
seua adreça electrònica corporativa de la UPV. En aquell moment, la mateixa aplicació de la 
revista (si està inclosa en els acords signats) informa sobre la possibilitat que la UPV finance 
l’Accés Obert.  

El finançament l’accepta o el rebutja la UPV quan l’article ja s’ha acceptat per a publicar (moment 
en què l’editorial solꞏlicita a la UPV la conformitat del finançament de la UPV). Aleshores, la UPV 
comprova si hi ha disponible encara a la borsa econòmica de l’editorial en qüestió. Si encara hi 
ha disponible i es compleixen els requisits necessaris (indicats anteriorment), l’article es pot 
publicar en Accés Obert sense cost per a l’autor/a.  
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Totes les revistes incloses en els acords són híbrides (excepte algunes poques de l’editorial ACS 
que són Full Open Access); així doncs, l’article sempre es publicarà: 

- Si la UPV accepta el finançament, l’article es publica en Accés Obert sense cost per a 
l’autor/a.  

- Si la UPV rebutja el finançament (per no complir-se els criteris o per no quedar 
finançament disponible), l’article es publica en Accés Obert si l’autor/a pot finançar-lo. En 
cas de no poder finançar-lo els autors, s’ha d’indicar a la revista (perquè no s’emeta la 
factura) i quedarà publicat només en mode “sota subscripció”. 

- Important: En el cas de les revistes d’ACS que són Full Open Access, si la UPV rebutja 
el finançament, l’ha d’abonar l’autor/a per a publicar-se. 

La situació de cada acord (nombre d’articles finançats i finançables en cada editorial) 
s’actualitzarà i estarà disponible a: https://poliscience.blogs.upv.es/acceso-abierto/publicacion-
en-acceso-abierto/acuerdos-editoriales/ 

A més de la signatura d’acords transformatius amb aquestes editorials, la UPV també ha arribat 
a uns altres acords per a la publicació en Accés Obert sense haver de pagar l’Article Processing 
Charge (APC) o, si més no, amb un descompte, que es poden consultar també a l’enllaç anterior. 

Per a més informació: poli[Consulta] - BG - Servei de Biblioteca i Documentació Científica - 
Estratègies de publicació 

Una salutació, 

 

Inmaculada Romero 
Directora d’Àrea de Biblioteca, Documentació i Ciència Oberta 
Vicerectorat d’Investigació 
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