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1. Criteris

● Autonomia de l'investigador. La Universitat no coneix a priori quines publicacions
científiques proposen els investigadors a les editorials ni quines d'aquestes propostes
s'aproven. Només en té coneixement quan arriben al final del procés de revisió
d'experts, s'aproven i apareixen al tauler de l'editorial. Per tant, com a norma general, no
és possible assignar bons fins al final del procés de revisió d'experts.

● Equitat enfront de procediments. El repartiment de bons ha de ser tan equitatiu com
sigui possible, sense introduir procediments que frenin la publicació.
Criteris:

○ Reservar un bo per a cada estudi i centre de recerca.
○ Analitzar amb l'eHealth Center si els bons s'ajusten a editorials del seu interès.

● Ús dels bons. S'ha de promoure l'ús de tots els bons, i els criteris que es plantegen no
han de desincentivar aquest ús ni fer-lo més complex.
Criteris:

○ No s'han de modificar els circuits actuals de publicació amb bons, i els bons
s'han d'assignar per ordre d'arribada, un cop comprovada la pertinença de l'autor
a la UOC.

○ Només s'han d'atorgar bons a les persones autores que tinguin un identificador
del projecte Open Researcher & Contributor ID (ORCID) i estiguin donades d'alta
al Portal de l'Investigador (GIR). Com a excepció, també s'accepten els
doctorands amb ORCID i sense fitxa al GIR.

● Promoció de la publicació en obert. Els bons són una eina per promoure la publicació en
obert que s'afegeix a altres activitats desenvolupades per la UOC. Quan no s'assigna
cap bo a un article, aquest article es pot publicar a càrrec del pressupost del grup de
recerca o dels estudis, o bé en accés tancat.

● Conceptes estratègics. Si s'identifiquen conceptes estratègics compartits com a
prioritaris per tots els estudis i centres de recerca, es poden reservar bons per
incentivar-los. Per exemple, és el cas de temes estratègics de recerca UOC, recerca
feta per investigadors o investigadores joves, recerca amb criteri d'igualtat de gènere,
etc.

Criteri:
○ La UOC estableix com a eixos prioritaris de recerca la interdisciplinarietat en

ciències humanes i socials, educació, salut i tecnologia. Si la demanda de bons
supera l'oferta, la priorització d'aquests eixos se sotmet a la valoració de la
Comissió de Recerca i Innovació (CRI).
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2. Compromisos de les persones investigadores
Pel que fa als criteris, també s'estableixen els compromisos següents de les persones
investigadores:

1. La persona autora ha de pertànyer a la UOC en el moment de l'acceptació de la
publicació i ha de tenir un ORCID informat al GIR.

2. La filiació ha de quedar clarament identificada en l'article com a Universitat Oberta de
Catalunya (UOC).

3. La persona autora ha de dipositar una còpia de l'article en el O2 Repositori UOC a
través del GIR.

3. Accions de reforç
Complementàriament, s'han de dur a terme les accions de reforç següents per assegurar que
els bons s'exhaureixen:

● Trimestralment, s'han d'incrementar les campanyes de difusió, amb sessions
informatives específiques per al personal investigador.

● A demanda, s'ha d'oferir el servei "Publica amb impacte", d'orientació sobre publicacions
científiques amb impacte, i acords transformatius per publicar en accés obert.

● Semestralment, s'ha de presentar a la CRI l'actualització de l'informe de taxes de
publicació (APC, article processing charges) i bons transformatius. Aquest seguiment
servirà de base per introduir elements de correcció quan siguin necessaris.
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