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El Consell de Govern de la UPC, en la seva reunió del passat 21 de juny de 2018 va aprovar les bases per a la
convocatòria d’ajuts a l’edició i publicació de revistes de recerca en accés obert 1.
La convocatòria té per objectius principals:
o Potenciar les publicacions de recerca de la universitat en accés obert.
o Donar suport a les unitats i grups de recerca de la UPC en l’edició de revistes acadèmiques en format digital i en
accés obert.
o Contribuir a la millora de la qualitat de les revistes editades per la UPC.
o Donar suport a la seva visibilitat i internacionalització amb l’objectiu de millorar-ne l’impacte.
o Impulsar projectes de creació de noves revistes dins dels àmbits de coneixement propis de la universitat.
La convocatòria va adreçada als centres, departaments, instituts universitaris de recerca i grups de recerca de la UPC
que editin alguna revista en format digital i en accés obert a Internet o que tinguin en projecte editar-la, de forma
individual o en coedició amb altres organitzacions, empreses o institucions.
L’import màxim destinat a la convocatòria és de 15.000,00 € i l’import màxim concedit a cada revista és de 1.500,00 €.
Per a l’avaluació de les revistes es varen establir quatre criteris:
o Accés obert (30 punts)
o Lloc web de la revista (30 punts)
o Procés editorial (30 punts)
o Visibilitat (10 punts)
En aquesta resolució es mostra la puntuació obtinguda per cada una de les revistes que s’ha presentat a la
convocatòria en cada un d’aquest criteris, la seva puntuació total i l’import atorgat segons el següent barem:
o 80-100 punts: 1.500,00 €
o 60-79 punts: 1.250,00 €
o 0-59 punts: 1.000,00 €

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-2018-del-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-lacomissio-de-recerca/aprovacio-de-la-convocatoria-d2019ajuts-a-l2019edicio-i-publicacio-de-revistes-digitals-de-recerca-en-acces-obert-de-la-upc

2.- Puntuació obtinguda i imports atorgats

1.1.- Accés obert

1.2.- Lloc web de
la revista

ACE: Architecture, City & Environment / ACE:
Arquitectura, Ciudad y Entorno (Centre de Política del
Sol i Valoracions - CPSV)

30

30

26

6

92

1.500,00 €

Revista Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería (RIMNI) (Centre Internacional de Mètodes
Numèrics en Enginyeria – CIMNE)

25

28

26

10

89

1.500,00 €

Palimpsesto (Grup de Recerca Arquitectura, Indústria i
Enginyeria – AR.I.EN)

30

30

22

3

85

1.500,00 €

Quaderns d’Història de l’Enginyeria (Grup de Recerca
d’Història de la Ciència i de la Tècnica – GRHCT)

30

25

20

3

78

1.250,00 €

Arquitectonics: Mind, Land and Society (Grup
Internacional de Recerca en Arquitectura i Societat GIRAS)

25

21

14

3

63

1.250,00 €

Biomecànica (Departament de Ciència dels Materials i
Enginyeria Metal·lúrgica – CMEM)

30

11

17

3

61

1.250,00 €

Identidades: territorio, cultura, patrimonio (ID) (Grup
de Recerca en Urbanisme – GRU)

30

14

14

3

61

1.250,00 €

Instrumentation ViewPoint (Grup de Recerca Sistemes
d'Adquisició Remota de dades i Tractament de la
Informació en el Medi Marí – SARTI-MAR)

30

13

11

3

57

1.000,00 €

Quaderns de Recerca en Urbanisme (QRU) (Grup de
Recerca en Urbanisme – GRU)

30

14

8

3

55

1.000,00 €

Total

1.3.- Procés
editorial 1.4.- Visibilitat

Puntuació
obtinguda Import atorgat

11.500,00 €

