
 
 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ D’OBRES PER A LA COL·LECCIÓ CIÈNCIES 
SOCIALS I HUMANITATS 
 
Els originals que s'enviïn per a la seva publicació seran sotmesos a un procés editorial 
que es desenvoluparà en diverses fases fins a esdevenir una obra publicada: 
 
1. Sol·licitud de publicació: els autors que vulguin publicar a la col·lecció han d'emplenar 
degudament la Sol·licitud de publicació que figura al nostre web i acompanyar-la del 
manuscrit original i de la documentació demanada en la Convocatòria de publicacions 
de la col·lecció CSiH. 
 
2. Avaluació preliminar: el manuscrit serà objecte d'una avaluació preliminar per part 
del Director/a de la col·lecció, que sol·licitarà assessorament al Consell Editorial. Es 
comprovarà que es respecten les Normes de presentació d’originals i es determinarà si 
el seu contingut encaixa en la temàtica i les exigències de la col·lecció. 
 
3. Revisió per parells de doble cec: un cop establert que el contingut del manuscrit 
compleix amb els requisits formals i temàtics, serà enviat a un mínim de dos experts, 
que emetran un informe mitjançant un Formulari d'avaluació. 
 
4. Comunicació de resultats a l'autor: un cop estudiats els informes pel director/a de la 
col·lecció i el Consell Editorial, es prendrà la decisió d'acceptar o desestimar la publicació 
de l’obra i es comunicaran a l'autor els resultats del procés d'avaluació, que seran 
inapel·lables.  

De la mateixa manera es notificaran a l’autor totes les modificacions i correccions 
a realitzar obligatòriament per tal de, en cas de ser acceptada, es pugui elaborar la versió 
definitiva de l'obra. El Consell Editorial es reserva la possibilitat de denegar la publicació 
de l’obra si no es tenen en compte aquestes recomanacions de millora o esmena. 
 
5. Procés de producció: l'autor, un cop incloses les modificacions i correccions 
proposades, lliurarà a Publicacions URV la versió definitiva del text per tal d’iniciar el 
procés editorial tal i com es descriu en les Normes de qualitat dels processos lingüístics 
i editorials.  
 


