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FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ
Nom de la prestació
Descripció

Subunitat (secció, àrea…)
i persona responsable

Programa d’ajut a la publicació i difusió de la investigació.
L'objectiu és donar el suport administratiu i tècnic perquè els
investigadors obtinguin una subvenció per a les despeses de publicació i
avaluació.
Oficina de Suport a la Recerca (OSR, Son Lledó):
Secció de programes propis i recursos humans, osr.seccio-rhfr@uib.cat.
Responsable i contacte:
Cap de la secció, Xavier Salvà, tel.: 971 17 30 68, xavier.salva@uib.es.

Altres unitats del mateix
servei o d’altres serveis
implicades

Vicerectorat amb competència en investigació (VI, Son Lledó).
Servei de Pressupost i Tresoreria (SPT, Son Lledó).

Horari i calendari de
prestació del servei

L’horari d’atenció al públic és de les 9 a les 14 h. Aquest programa està
obert tot l’any.

Persones destinatàries

Personal docent i investigador que desenvolupi la seva tasca docent i
investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres
d'aquesta universitat.
Ser personal investigador de la UIB o dels seus instituts universitaris
autor o coautor d’una publicació.

Requisits previs per a la
prestació del servei

La publicació per a la qual se sol·licita l’ajut ha d’estar registrada al
currículum GREC de la persona sol·licitant.
No s’acceptarà la sol·licitud de cap investigador que no tingui el
currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

Canals de prestació del
servei

 Presencial
 Web

Telefònic

Temps previst de
tramitació (si escau)

Fins a cent dies
naturals

Cost per a l’usuari (si
escau)

 Correu electrònic

UIBdigital

Altres

-
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Aquest programa únicament subvencionarà les despeses de publicació i
avaluació, de manera que en queden expressament exclosos les
retribucions dels autors, les despeses de traducció, les despeses de
material inventariable i els honoraris de professionals.
La quantitat màxima per publicació és de 400 euros.

Informació
complementària (si
escau)

Totes les sol·licituds són adjudicades per la Comissió d’Investigació (CI),
una vegada avaluades per la Comissió Avaluadora de l’OSR (CAOSR),
la qual podrà establir criteris per prioritzar les sol·licituds i les quantitats
assignades.
La CAOSR es reuneix els mesos de març, abril, juny, octubre i
novembre.
Des de l’OSR, i una vegada s’ha reunit la CI, es lliura l’autorització de
l’ajut al SPT, qui, en deu dies hàbils, fa la modificació pressupostària i
comunica l’execució d’aquesta acció a l’OSR.
Una vegada l’OSR rep la comunicació del SPT, l’OSR comunica la
resolució a la persona sol·licitant en dos dies hàbils.

Normativa

 Acord executiu 11692/2016, del dia 9 de febrer, pel qual es modifica
l'Acord executiu 7720/2006, del dia 24 de novembre, pel qual
s'aprova el Programa d'ajut a la publicació i difusió de la investigació
(FOU núm. 427, del dia 19 de febrer).
 Acord executiu 7720/2006, del dia 24 de novembre, pel qual s'aprova
el Programa d'ajut a la publicació i difusió de la investigació (FOU
núm. 274, del dia 15 de desembre).

Accions que ha de realitzar la persona interessada
Sol·licitud (com s’ha de
sol·licitar, on cal adreçarse…)

Documents que cal
aportar

Altres accions

Tota la informació i l’imprès de sol·licitud telemàtic es troben a l’adreça
web del programa d’ajut a la publicació i difusió de la investigació.
Documents
normalitzats UIB

Imprès de sol·licitud mitjançant formulari web.

Altres documents

 Còpia de la factura de l'empresa editora.
 Còpia del document ADOP (autorització,
disposició, obligació i pagament) de la UIB.
 Separata original de l'article d'investigació.
 Documentació de tots els ajuts econòmics
demanats pel que fa a entitats, tant públiques
com privades.

La sol·licitud es fa emplenant un formulari web encara que, una vegada
enviada telemàticament, també és necessari imprimir-la, firmar-la i enviar
la còpia en paper, dirigida a la persona responsable d’aquest servei. La
sol·licitud s’ha de presentar acompanyada amb aquella documentació
que no s’hagi pogut adjuntar telemàticament.

