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Pacte per l'equitat de les publicacions en accés obert 
Nosaltres, les universitats sotasignades, reconeixem el valor crucial dels serveis 
prestats per les editorials acadèmiques, la conveniència de l'accés obert a la producció 
acadèmica i la necessitat d'una font de finançament estable per als editors que 
decideixen oferir un accés obert als continguts de les seves revistes. Les universitats i 
els organismes de finançament que reben els beneficis dels serveis dels editors han de 
reconèixer la seva responsabilitat individual i col·lectiva respecte d’aquest 
finançament, i aquest reconeixement ha de ser permanent i públic, de manera que els 
editors puguin confiar-hi com una condició per al seu funcionament continuat.
 
Per tant, cadascuna de les universitats signants es compromet a l’oportuna creació dels 
mecanismes duradors per al finançament de les despeses raonables de publicació 
d'articles escrits pel seu professorat i pels seus investigadors i publicats en revistes 
d'accés obert amb tarifes de publicació establertes i per a les quals altres institucions no 
estan obligades a proporcionar els fons. Animem altres universitats i organismes de 
finançament de la recerca a unir-se a nosaltres en aquest compromís, per proporcionar 
una base de finançament suficient i sostenible per a la publicació en accés obert de la 

ica. producció acadèm 
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