
 

 

Criteris d’acceptació del finançament de les APC 

a càrrec dels acords transformatius subscrits per la 

Universitat de València per a l’any 2021 

 

Justificació 

La Universitat de València ha signat, en el marc dels convenis de la CRUE-CSIC amb les 

principals editorials científiques, diversos acords transformatius en virtut dels quals el preu de 

la subscripció inclou un nombre limitat d’APC, amb les quals els articles poden estar en obert 

des del mateix moment de la seua publicació. 

Els acords signats amb les diferents editorials marquen unes determinades limitacions en 

relació amb el tipus de persones beneficiàries així com de documents. És especialment 

important tindre en compte que, només en determinats casos, es podrà cobrir el 100% de les 

publicacions, per la qual cosa és importat establir uns criteris generals que determinen en 

quins casos s’inclourà l’article en l’acord i en quins casos l’APC ha de tindre altres vies de 

finançament. 

 

 

 

 

 

 

 

Principis generals 

Els principals criteris d’actuació a l’hora d’autoritzar les 

sol·licituds de finançament són els següents: 

▪ El criteri principal d’aplicació: qui és l’autor o autora 

de correspondència de l’article. Moltes voltes és la 

principal informació amb què es compta des del 

Servei de Biblioteques per a poder autoritzar la 

sol·licitud de finançament i és el criteri principal 

d’acceptació o rebuig. 

▪ És fonamental utilitzar totes les APC incloses en 

l’acord signat per la Universitat de València. 

▪ Els criteris fonamentals són: l’autor de 

correspondència de l’article, el tipus documental i la 

data d’acceptació. 

▪ La decisió de publicar un article en obert correspon 

a l’autor o autora. 

▪ Les APC s’assignaran per ordre de petició una 

vegada que la revista accepte l’article. 

▪ Són aplicables en aquests criteris les pautes i 

criteris referents a la signatura personal i a l’afiliació 

institucional. 

 

Criteris d’inclusió 

Per a acceptar una sol·licitud de finançament cal complir els criteris següents: 

▪ El principal criteri és l’autor o autora de correspondència, que ha de tindre una 

vinculació contractual activa amb la Universitat de València, ja siga en el moment de 

l’acceptació o en el moment de l’enviament de l’article perquè es revise. 

▪ Els i les alumnes de doctorat també poden ser autors o autores de correspondència 

en un article, sempre que un altre dels signants tinga vinculació amb la UV segons els 

criteris del paràgraf anterior i es complisquen la resta de criteris. 



 

 

▪ L’autor o autora de correspondència ha de fer constar en la publicació la vinculació 

amb la Universitat de València. 

▪ Les APC s’han d’utilitzar en treballs originals d’investigació: articles, casos clínics, 

revisions, etc. Com a norma general, no s’autoritzen per a la publicació en obert cartes 

al director, recensions de llibres, resums de comunicacions a congressos, etc. 

▪ L’autor o autora de correspondència ha de fer constar una adreça de correu 

electrònic personal oficial de la Universitat de València, amb els dominis @uv.es o 

@valencia.edu. No es poden utilitzar correus d’altres institucions o comptes personals 

no oficials. En aquests casos, és possible que la mateixa aplicació de publicació de 

l’editor filtre l’article i no arribe a la Universitat l’avís per a autoritzar l’ús de l’APC. 

▪ S’ha de fer constar el correu institucional, tant en la plataforma de l’editor com en el 

text de l’article. 

 

Criteris d’exclusió 

No poden ser inclosos en aquest acord: 

▪ Quan l’autor de correspondència siga (sense cap 

altra vinculació): 

▪ Estudiantat de grau. 

▪ Personal de les fundacions de la Universitat 

o empreses proveïdores de serveis sense 

més vinculació amb la Universitat. 

▪ Personal de centres mixtos vinculats a una 

altra institució. 

▪ Quan la revista no estiga en el llistat de títols inclosos 

en l’acord. 

▪ Quan s’haja exhaurit el nombre d’APC disponibles. 

 

 

 

 

 

 

Recomanacions 

▪ Feu servir el nom complet, així es podrà verificar la identitat més ràpidament. 

▪ No feu servir correus no oficials de la UV. 

▪ Penseu en la importància de l’autor o autora de correspondència a l’hora d’enviar 

aquesta informació a l’editorial. 

▪ Recordeu que aquestes recomanacions són únicament aplicables si voleu que l’article 

siga publicat en obert i se n’impute el cost a les subscripcions de la Universitat de 

València. 

 

Després de la publicació 

▪ Els articles han der ser inclosos en GREC per tal que siguen accessibles des del 

repositori institucional RODERIC. 

▪ Es poden fer comprovacions de les dades publicades per veure si finalment es 

corresponen amb les indicades en la sol·licitud de finançament. 

 


