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Les revistes de caire científic, tècnic o educatiu que edita Publicacions URV són un dels canals 
editorials mitjançant els quals la Universitat Rovira i Virgili dóna a conèixer els resultats de les in-
vestigacions, estudis i aportacions al coneixement que efectuen els diferents departaments, centres 
i unitats de la mateixa Universitat.
 Aquest Reglament s’emmarca en les directrius de la Normativa de publicacions aprovada en 
sessió ordinària del Consell de Govern del 30 d’octubre de 2007 i, de fet, en desenvolupa i concreta 
aspectes en relació a edició de revistes científiques.

1. Creació de revistes

Els departaments, centres, instituts universitaris de recerca o altres estructures creades per la URV, 
serveis o òrgans universitaris podran impulsar, d’acord amb el vicerector/a competent, la creació de 
revistes.
 L’estructura o òrgan que sol·liciti la creació d’una revista, n’haurà de presentar un projecte edito-
rial complet, justificant l’objectiu que aporta la nova publicació en relació amb les existents i quin 
serà el procés pel reconeixement nacional, estatal o/i internacional de la publicació en el seu àmbit 
científic, tècnic o educatiu. 
 De manera especial, cal que proposi el nomenament d’un director/a i d’un consell de direcció o 
redacció que vetlli pel rigor científic de la publicació i, si s’escau, el nomenament d’un consell as-
sessor. Aquest projecte editorial haurà de ser ratificat posteriorment per la Comissió de Publicacions.

2. Condicions de les revistes

Les revistes científiques editades per Publicacions URV han d’ajustar-se, preferentment, als criteris 
de normalització establerts per la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia per a la composició 
del consell de redacció i la selecció d’articles. 
 En qualsevol cas, les revistes científiques editades per Publicacions URV hauran de complir, com 
a mínim, amb les condicions següents:

a)  S’han de regir per un director que vetllarà per la regularitat i la qualitat dels continguts el qual 
s’encarregarà de les gestions per a la publicació.

b)  Han de tenir un consell de redacció com a mínim de sis membres, especialistes en la matèria 
objecte de la revista, un vint per cent del qual com a mínim han de ser persones externes a 
la URV, sens perjudici que en consideració a la qualitat i la competitivitat puguin disposar 
d’òrgans complementaris com comitès científics, assessors, etc.

c)  Han de disposar d’un sistema d’avaluació externa de dos revisors, d’acord amb uns criteris 
d’avaluació, per tal de vetllar per la qualitat dels treballs presentats. A l’informe d’avaluació 
hi haurà una part dirigida als editors i una altra part que serà lliurada als autors dels articles 
amb la decisió de acceptat per publicació o refusat  amb el detall dels arguments, existint 
la possibilitat de revisar la decisió. Subsidiàriament s’hi aplicarà el sistema d’avaluació i els 
criteris de selecció previstos en la Normativa de publicacions de la URV. 

d)  Han de disposar de normes d’acceptació d’originals.

e)  Els articles que s’hi publiquin han d’anar acompanyats d’un resum (d’uns 500 caràcteers 
comptant espais en blanc) i de les paraules clau en anglès i en la llengua de presentació de 
l’original.

f)  Han de ser, com a mínim, de periodicitat anual.
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3. Edició de les revistes

3.1  Els formats digitals es prioritzaran sempre per davant de les edicions en paper i s’utilitzarà el 
portal electrònic de Publicacions URV a tal efecte.

3.2  El director de cada revista, o la persona responsable, lliurarà a Publicacions URV el contingut 
de la revista en format digital editable, tal i com s’estipula en la Normativa de presentació 
d’originals. Amb els originals hi adjuntarà un breu informe signat pels membres del consell de 
redacció on consti que els articles s’han sotmès al procès d’avaluació establert per la revista 
corresponent.

3.3  El Servei Lingüístic de la Universitat garanteix la qualitat lingüística dels textos que es publiquen 
sota la marca editorial Publicacions URV.

3.4  Publicacions URV s’encarrega de la realització editorial del projecte de revista, i tindrà cura que 
es compleixin els requisits formals exigibles.

3.5  La Comissió de Publicacions de la URV avaluarà les revistes existents i revisarà periòdicament 
el compliment dels seus objectius per tal de vetllar pel seu rigor científic i tècnic. 

4. Finançament de les revistes

4.1 En el moment d’aprovar el projecte editorial de cada revista, la Comissió de Publicacions ha de 
tenir en compte els recursos econòmics i humans de què disposa la Universitat per tal d’opti-
mitzar-los al màxim.

4.2 Sempre i quan els recursos econòmics i humans ho permetin, Publicacions URV assumirà les 
despeses de maquetació dels textos. A més a més, en la mesura de les seves possibilitats, facili-
tarà la difusió per internet de les revistes.

4.3 El finançament corresponent a les tasques de correcció intensa, o de traducció, dels textos que 
en tinguin necessitat, haurà de ser assumit per l’òrgan promotor de cada revista. 

4.4 En cas que hi hagin despeses d’impressió, aquestes hauran de ser assumides íntegrament per 
l’òrgan promotor de cada revista. 

Disposició transitòria

A partir de la data d’aprovació d’aquest reglament, les revistes acadèmiques que actualment s’editen 
sota el segell de Publicacions URV tenen un any per tal d’adequar-se a les directrius que es recull en 
la present normativa, especialment pel que fa a l’apartat 2. Condicions de les revistes.


