PROGRAMA D’AJUTS PER A LA
COEDICIÓ DE LLIBRES CIENTÍFICS EN
CATALÀ
Convocatòria 2020

La Xarxa Vives d’Universitats convoca la 2a edició del programa
d’ajuts per a la coedició de llibres científics en català, com a
iniciativa conjunta dels serveis linguístics i dels serveis de publicacions
i editorials de les 22 universitats membres.
Aquest programa d’ajuts a les coedicions científiques en catala te com a
objectiu incentivar la creacio i permetre el reconeixement i la visibilitat
de la qualitat dels llibres editats per les universitats de la Xarxa Vives, no
nomes entre el professorat, els investigadors i les agencies d’avaluacio
de la qualitat de la recerca, sino tambe a la societat en general.

BASES
—1 Objecte
L'objecte del programa es incentivar la creacio de llibres científics de tots els ambits de
coneixement entre els autors universitaris, mitjançant la coedicio entre universitats de la
Xarxa Vives, i prestigiar la llengua catalana en l’ambit universitari a fi de fomentar-ne i
normalitzar-ne l’us en la difusio del coneixement.

—2 Destinataris
Poden optar-hi els serveis de publicacions de les universitats membres de la Xarxa. En el cas
de les universitats que no disposen de servei de publicacions, hi podra concorrer el servei
linguístic.
El servei de la universitat que presente la sol·licitud ho fara en nom de tots els coeditors i
sera l’unic interlocutor de la Xarxa Vives en tota la tramitacio del programa.

—3 Requisits i incompatibilitats
Els projectes editorials que es presenten al programa d’ajuts han de tenir en compte el
requisits seguents:

1. L’obra proposada ha de ser inedita i redactada en catala (no s’acceptaran reelaboracions
de treballs anteriors ni projectes de traduccio). En cas d’obres en que hi participen mes
de dos autors, com a mínim el 80% de l’obra ha de ser en catala.
2. Els serveis linguístics de les universitats coeditores han de garantir el compliment amb
els estandards d’adequacio i correccio que preveu la normativa linguística i els usos
ortotipografics.
3. L’obra proposada ha de ser editada com a mínim per dues universitats membres de la
Xarxa Vives i es distribuira en una de les col·leccions de les editorials universitaries que
proposen la coedicio.
4. La publicacio de l’obra s’ha de dur a terme des de la data de la resolucio del programa
d’ajuts i fins al 31 de desembre de 2021.
5. Aquest ajut es compatible amb qualsevol altra subvencio i suport public o privat.

—4 Despeses i quantia subvencionables
1. La Xarxa Vives col·laborara amb les universitats sol·licitants mitjançant un ajut destinat
a la bestreta dels drets d’autor.
2. Aquesta despesa anira a carrec del pressupost dels programes de Publicacions i de
Llengua de la Xarxa Vives, per un import maxim de 1.000,00 € per projecte editorial i un
maxim de 5 ajuts per convocatoria.
3. El pagament final d’aquest import a l’autor el realitzara la universitat sol·licitant
mitjançant el contracte corresponent segons els usos habituals del sector editorial.

—5 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
Per concorrer caldra presentar la sol·licitud que figura al web de la convocatoria i adjuntarhi la documentacio seguent:
1. Memoria del projecte editorial, que haura de contenir un resum, els objectius, l’índex de
continguts, el public al qual es dirigeix, l’impacte social de la recerca, les característiques
tecniques de l’edicio i, si escau, les característiques innovadores del projecte i una
descripcio de la col·leccio en la qual s’insereix. L’extensio d’aquest projecte no pot
superar les 5 pagines en format A4.
2. Currículum academic normalitzat de l’autor.
3. Declaracio de les editorials universitaries que l’obra proposada s’adiu als protocols de
transparencia i qualitat editorial i científica a l’us.
4. Declaracio dels serveis linguístics corresponents certificant que l’obra compleix els
estandards de correccio o be el compromís per escrit de la realitzacio futura de la
correccio.

—6 Procediment i criteris
1. Es constituira una comissio d’adjudicacio en que, com a mínim, hi participaran el
president de la Comissio de Llengua, o persona en qui delegue, i un representant del
Grup de Treball de Publicacions.

2. En el moment de l’adjudicacio, la Comissio ha de tindre en compte els criteris de seleccio
seguents:
a) Diversitat d’universitats sol·licitants.
b) Diversitat d’arees de coneixement a les quals s’adscriuen les obres.
c) Trajectoria de la col·leccio, si escau.
d) Disponibilitat de format digital en acces obert.

—7 Terminis
1. La convocatoria restara oberta a la participacio de sol·licitants des del 15 de juny fins a
l’1 d’octubre de 2020.
2. La resolucio de la convocatoria es dura a terme en els quinze dies posteriors de la data
de termini del període de participacio.

—8 Publicitat i difusió
1. Els sol·licitants es comprometen a incloure la mencio al programa en la pagina de credits
i el logotip de la Xarxa Vives en la contracoberta del llibre. La Xarxa Vives trametra els
arxius corresponents una vegada s’haja resolt l’ajut.
2. La Xarxa Vives es compromet a incloure els títols seleccionats en el Pla de Comunicacio
Editorial propi i en aquelles accions de difusio que es consideren adequades al contingut
i public objectiu de cada obra en concret.
3. Tant la Xarxa Vives com les universitats membres podran adquirir exemplars del títols
editats en aquest programa amb un descompte del 35% sobre el PVP fixat per les
editorials coeditores.

