
SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’UN AJUT PER A PUBLICACIONS 
D’ACCÉS OBERT DE LA UNIVERSITAT D’ANDORRA  

El/La Sr./Sra.        ,membre del Grup de Recerca en        , 
personal o estudiant de la Universitat d’Andorra, 

 SOL·LICITA 
 Un ajut a la publicació que porta per títol      , 

la qual ha estat acceptada per la revista      . El cost que assumeix la 

persona sol·licitant és de       euros, atès que l’article serà publicat per        autors. 

Per aquest motiu, declara expressament que: 
 Es compromet a complir la normativa sobre els ajuts per a publicacions en accés obert aprovada 
per la Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra en data 22 d’octubre del 2020.  

- Coneix i accepta l’esmentada normativa i que compleix els requisits per gaudir de
l’ajut:

És personal docent i investigador de la Universitat d’Andorra.
a) És membre d’un grup de recerca de la Universitat d’Andorra.
b) La publicació està dins el curs acadèmic en què es convoca l’ajut

- Accepta les condicions en què li és aprovat l’ajut:
L’import màxim de l’ajut per al curs acadèmic 2022/2023 és de 500,00€
a) Entén i accepta que la Universitat d’Andorra farà públic que se l’hi ha concedit aquest ajut,

l’import i la finalitat a què es destina.
b) Se l’ha informat sobre el tractament de les seves dades personals segons l’establert a la

normativa sobre “els ajuts per a publicacions en accés obert”.

Detall de la documentació presentada  
La persona sol·licitant adjunta amb aquesta sol·licitud la següent informació: 
 Nom de la revista d’accés obert on proposa la publicació, normativa de la revista on 
s’identifiqui que la revista compleix els requisits establerts en aquesta normativa, i on s’indiquin 
els costos de la publicació.  
1) Còpia de la carta d’acceptació de la publicació de l’article per la revista proposada.
2) Còpia de l’article acceptat on constin les afiliacions dels autors.
3) Indicació del cost que assumeix la persona sol·licitant. En el cas que els autors de la

publicació siguin més d’un, la persona sol·licitant podrà demanar la fracció que li
correspongui, que ha de ser la part proporcional respecte del nombre total d’autors.

Pagament de l’ajut per a publicacions en accés obert  
Per al pagament de l’ajut, la persona sol·licitant haurà d’aportar la factura de despesa i 
justificants de pagament, així com la justificació de que l’article ha estat publicat d’acord amb 
els paràmetres de sol·licitud i resolució de l’ajut.  

Utilitzarem aquestes dades per gestionar la vostra sol·licitud d’ajut i no les compartirem amb tercers 
excepte que sigui necessari per atendre la vostra petició. En la nostra política de privadesa trobareu 
informació addicional sobre com les tractem, i sobre la manera d'exercir els vostres drets d'accés, 
rectificació i supressió, entre d'altres. En enviar-nos el formulari, accepteu els termes i condicions del 
nostre avís legal. 

https://www.uda.ad/politica-de-privadesa/
https://www.uda.ad/avis-legal/


 

Sr./Sra: 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Julià de Lòria,            d                               del 202  

  

(signatura) 
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