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Reglament de revistes científiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2019)

Exposició de motius
Les revistes científiques constitueixen un important mitjà de publicació i difusió de la investigació. En els darrers
anys s’ha produït un canvi significatiu en els canals de publicació i difusió de la investigació científica en general
i, més específicament, en l’àmbit de les revistes. Els nous mitjans tecnològics ofereixen als investigadors la
possibilitat de publicar els resultats de la seva recerca en plataformes de distribució en format electrònic, la qual
cosa facilita l’accés als continguts, augmenta la difusió, redueix els costos de producció i porta de forma
progressiva a reduir o eliminar la publicació de revistes en format imprès, amb la qual cosa es contribueix a la
preservació del medi ambient.
A més, la UAB dona suport decididament a la política de publicació en accés obert, tal com recull el document
«Política d’accés obert a la Universitat Autònoma de Barcelona», aprovat pel Consell de Govern el 25 d’abril de
2012. Amb la finalitat d’aconseguir que les revistes científiques de la UAB adoptin aquesta política, és necessari
establir els mecanismes perquè siguin recollides en els repositoris institucionals i indexades en altres plataformes
de referència, com el Directory of Open Acces Journals (DOAJ).
Tot això ens obliga a revisar la funció que les revistes han tingut fins ara a la nostra universitat i els mitjans de
producció que s’han utilitzat. Per aquesta raó, amb l’objectiu de contribuir a millorar els estàndards de qualitat
de les revistes científiques de la UAB, afavorir el seu reconeixement dins de l’àmbit científic i aconseguir que
siguin indexades en els principals repositoris i bases de dades dels seus àmbits de coneixement respectius, el
Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura, d’acord amb les recomanacions del Consell de Publicacions,
proposa al Consell de Govern que s’aprovi el «Reglament de revistes científiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona».

Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte definir quines revistes científiques són considerades edicions o coedicions pròpies
de la UAB, regular-ne el funcionament i establir els requisits perquè puguin gaudir de recursos i suport
institucional.
Article 2. Definició
1. Les revistes científiques de la UAB són les publicacions periòdiques de recerca o de divulgació de la investigació
aprovades i reconegudes com a edicions o coedicions pròpies de la UAB, que tenen com a finalitat principal la
publicació i difusió d’articles de recerca originals i de qualitat que suposin una contribució activa al coneixement
científic.
2. La UAB disposarà d’un directori on estaran recollides les revistes científiques que siguin aprovades i
reconegudes com a edicions o coedicions pròpies de la UAB.
Article 3. Objectius de les revistes
Les revistes científiques de la UAB tindran com a objectius:
1. Publicar i difondre articles de recerca originals i de qualitat que suposin una contribució activa al coneixement
científic.
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2. Promoure l’estudi, la discussió, el debat, el coneixement i la investigació en les àrees de coneixement
respectives de cada revista.
3. Promoure la investigació que contribueixi a cercar solucions als problemes que afecten la nostra societat.
4. Contribuir a promoure i difondre la imatge i el prestigi dels departaments, centres, institucions de recerca o
grups de recerca promotors de cada revista i de la UAB en general.
Article 4. Identificació i reconeixement de les revistes
1. Les revistes científiques de la UAB hauran de disposar d’un número d’ISSN on la UAB estigui identificada com
a entitat editora o coeditora, tant si es tracta d’una revista electrònica com impresa o, si escau, en les dues
versions.
2. Les revistes científiques de la UAB hauran d’estar identificades amb el logotip institucional en un lloc destacat,
tant si es tracta d’una revista electrònica com impresa o, si escau, en les dues versions. Aquesta identificació es
farà preferentment a la pantalla d’inici de la versió electrònica o bé a la coberta o contracoberta de la revista
impresa. A les revistes coeditades també s’haurà d’incloure el logotip de la UAB i aquest haurà de ser reproduït
en condicions equivalents als de les altres institucions o entitats coeditores.
3. Les revistes científiques de la UAB hauran d’identificar clarament a la pàgina de crèdits com a entitat editora
o coeditora el departament, centre, institució de recerca o grup de recerca de la UAB al qual estigui adscrita la
revista, amb el nom complet de la Universitat.
4. Les revistes científiques coeditades per la UAB amb altres institucions o entitats hauran de disposar d’un
conveni de coedició on es regulin les condicions en què es portarà a terme la publicació i les condicions de
finançament.
Article 5. Proposta de noves revistes
1. La publicació de les revistes científiques de la UAB serà aprovada pel vicerectorat que tingui la responsabilitat
sobre l’àmbit de publicacions, a proposta del Consell de Publicacions, d’acord amb les sol·licituds presentades
segons el procediment establert en aquest reglament.
2. La sol·licitud o proposta per a la publicació d’una nova revista científica l’haurà de presentar un/a professor/a,
investigador/a ICREA o investigador/a vinculat/ada a la UAB en actiu que disposi de relació contractual estable
amb la UAB, i haurà d’estar avalada per un o més departaments, centres, institucions de recerca o grups de
recerca reconeguts oficialment per la UAB (d’acord amb el que estipula la Nomenclatura Oficial de la UAB), al
qual o als quals la revista estarà adscrita.
3. La sol·licitud per a la publicació d’una nova revista científica es lliurarà al Registre General de la UAB adreçada
al vicerectorat que tingui la responsabilitat sobre l’àmbit de publicacions, que la presentarà al Consell de
Publicacions perquè l’estudiï i emeti una proposta de resolució. El Servei de Publicacions assessorarà sobre els
requisits necessaris per poder tramitar la sol·licitud o proposta per a la publicació d’una nova revista científica i
posarà a disposició de les persones interessades un formulari amb aquesta finalitat.
4. La sol·licitud per a la publicació d’una nova revista científica de la UAB inclourà una memòria explicativa del
projecte que contingui els apartats següents:
— Dades i càrrec de la persona sol·licitant.
— Nom o capçalera de la revista (cal indicar si el nom està legalment registrat i qui n’és el titular).
— ISSN de la revista, tant de la versió electrònica com, si escau, de la impresa, on la UAB aparegui registrada
com a entitat editora o coeditora al portal web de l’ISSN, o bé un document acreditatiu del Servei de Publicacions
indicant que l’ISSN s’està tramitant.
— Nom del departament, centre, institució de recerca o grup de recerca reconegut oficialment per la UAB al qual
estarà adscrita la revista.
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— Carta del/de la director/a o responsable del departament, centre, institució de recerca o grup de recerca
reconegut oficialment per la UAB al qual estarà adscrita la revista, donant suport a la seva publicació.
— Proposta de conveni de coedició (sols en cas que la revista s’hagi de publicar amb altres institucions o entitats).
— Dades de contacte de la revista.
— Plataforma digital on es publicarà la revista (preferentment la plataforma de revistes digitals de la UAB).
— Tipus d’edició (electrònica i/o impresa).
— Periodicitat.
— Descripció, objectius, àmbit de coneixement i públic al qual va dirigida.
— Estructura interna de la revista (seccions, continguts).
— Llengües de publicació.
— Sistema de gestió d’articles previst (manual, OJS, altres).
— Procés d’avaluació i selecció d’articles previst.
— Reglament de funcionament de la revista.
— Pressupost anual i model de finançament previst.
— Codi ètic.
5. El Consell de Publicacions emetrà una proposta positiva de publicació de la revista sempre que aquesta
compleixi tots els requisits establerts en els apartats 1, 2, 3 i, si escau, 4 de l’article 4 d’aquest reglament, i en
garanteixi la capacitat de gestió, la qualitat científica i acadèmica, i la viabilitat econòmica. Malgrat això, podrà
fer a la persona sol·licitant les recomanacions que consideri adients.
6. El Consell de Publicacions vetllarà perquè les revistes científiques de la UAB abastin els àmbits del coneixement
en què la Universitat té activitat científica i investigadora, i també per evitar la proliferació de revistes científiques
que tinguin el mateix perfil i àmbit d’activitat.
7. El Consell de Publicacions vetllarà perquè les revistes científiques de la UAB, d’acord amb els mitjans
disponibles, tractin d’assolir el més alt nivell d’excel·lència acadèmica.
8. El vicerectorat que tingui la responsabilitat sobre l’àmbit de publicacions, a proposta del Consell de Publicacions,
podrà suspendre de forma temporal o definitiva a una revista científica la seva condició d’edició o coedició pròpia
de la UAB, amb la consegüent supressió del directori de revistes de la UAB, en cas que aquesta deixi de complir
algun dels requisits establerts en els apartats 1, 2, 3 i, si escau, 4 de l’article 4 d’aquest reglament. En el cas de
les revistes coeditades, això podrà suposar també la rescissió o la no renovació del corresponent conveni de
coedició per part de la UAB.
Article 6. Estructura organitzativa i funcionament de les revistes
1. Les revistes científiques tindran un/a director/a (o més) que serà nomenat/ada pel departament, centre,
institució de recerca o grup de recerca reconegut oficialment per la UAB al qual estigui adscrita la revista. Per tal
de garantir el rigor, la qualitat i la continuïtat de les revistes, almenys un/a dels/de les directors/es haurà de ser
un/a professor/a, un/a investigador/a ICREA o un/a investigador/a vinculat/ada a la UAB en actiu que disposi de
relació contractual estable amb la UAB.
2. En el cas de les revistes científiques coeditades amb altres institucions i entitats, el procediment per nomenar
el/la director/a o directors/es quedarà regulat pel corresponent conveni de coedició. Perquè la UAB pugui
participar com a coeditora d’una revista hi haurà d’haver almenys un/a professor/a amb relació contractual
estable amb la UAB en el consell editorial o de redacció d’aquesta revista.
3. Les revistes científiques, a més del/de la director/a (o directors/es), disposaran d’un consell editorial o de
redacció i d’un consell assessor o científic, sense perjudici que es puguin crear altres càrrecs complementaris que
es considerin necessaris per al seu bon funcionament.
4. Les revistes hauran de disposar d’un reglament propi on s’especifiquin els seus objectius, l’estructura
organitzativa i els detalls del seu funcionament, en especial les normes per a la recepció i publicació d’articles,
els criteris editorials i el codi ètic.
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Article 7. Producció i intercanvi de les revistes
1. La producció de la revista serà gestionada per la direcció i els membres del consell editorial o de redacció, que
podran encarregar-la al Servei de Publicacions de la UAB, sempre d’acord amb la seva disponibilitat i les tarifes
vigents.
2. La correcció dels continguts publicats per la revista serà responsabilitat de la direcció i dels membres del consell
editorial o de redacció, que podran sol·licitar, si escau, la col·laboració del Servei de Publicacions de la UAB per a
la correcció ortogràfica i d’estil de la revista, d’acord amb la seva disponibilitat i les tarifes vigents.
3. La impressió, la comercialització i la distribució de la revista impresa, si escau, podran ser encarregades al
Servei de Publicacions de la UAB, sempre d’acord amb la seva disponibilitat i les tarifes vigents.
4. L’intercanvi de revistes amb altres organismes o institucions es farà a través del Servei de Biblioteques de la
UAB, i sempre que sigui possible es prioritzarà l’intercanvi en format electrònic. El Servei de Biblioteques
informarà per escrit a la direcció de la revista, quan aquesta ho sol·liciti formalment, dels intercanvis realitzats
de cada número, i la direcció de la revista col·laborarà amb el Servei de Biblioteques per poder fer efectiu
l’intercanvi quan sigui necessari.
Article 8. Finançament de les revistes
1. Les revistes científiques s’hauran de finançar amb els seus propis recursos, això és, amb les aportacions del
departament, centre, institució de recerca o grup de recerca reconegut oficialment per la UAB al qual estigui
adscrita la revista, i amb els que puguin obtenir a través dels mecanismes previstos en la resta d’apartats d’aquest
article.
2. La UAB, a través del vicerectorat que tingui la responsabilitat sobre l’àmbit de publicacions, el Consell de
Publicacions o els òrgans corresponents, vetllarà perquè cada any es destini en els pressupostos de la UAB una
partida econòmica al finançament de les revistes científiques, d’acord amb els recursos disponibles en cada
exercici pressupostari.
3. El finançament institucional de les revistes científiques es farà a través d’una convocatòria pública anual o
plurianual d’ajuts a la publicació de revistes científiques o publicacions periòdiques de recerca, a la qual podran
presentar-se les revistes científiques aprovades o reconegudes com a edicions o coedicions pròpies, i estiguin
recollides en el directori de revistes de la UAB, d’acord amb les bases que es faran públiques en cada moment.
4. Les revistes científiques que disposin de versió impresa podran ser comercialitzades mitjançant subscripció o
bé a través de la venda en llibreries. La comercialització de revistes a través de la venda en llibreries es farà
mitjançant el Servei de Publicacions, i el rendiment que se n’obtingui, un cop descomptades les despeses de
gestió, anirà destinat al finançament de la revista. En el cas de les revistes coeditades, el procés de
comercialització, si escau, quedarà regulat pel conveni corresponent.
5. Les revistes científiques produïdes i comercialitzades pel Servei de Publicacions que mantinguin intercanvi a
través del Servei de Biblioteques de la UAB podran rebre, quan no sigui possible l’intercanvi en format electrònic,
un ajut econòmic per cobrir parcialment el cost d’impressió dels exemplars impresos que s’intercanviïn, d’acord
amb la fórmula i els recursos que hi hagi disponibles en cada moment.
6. Les revistes científiques de la UAB podran rebre subvencions públiques i patrocinis privats, sempre que no
comportin com a contrapartida una interferència en la línia editorial de la revista o en el procés de selecció dels
articles. Les revistes que rebin aportacions econòmiques per aquests conceptes podran incorporar a la seva pàgina
web, o a la pàgina de crèdits i a la contracoberta de la versió impresa, fórmules de reconeixement d’aquesta
contribució, com ara la inclusió d’una referència i el logotip de l’entitat.
7. Les revistes coeditades amb altres institucions o entitats hauran de preveure en el corresponent conveni de
coedició el procediment per garantir el seu finançament d’acord amb els apartats anteriors d’aquest article.
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Article 9. Serveis oferts a les revistes
En funció dels recursos disponibles, la UAB oferirà serveis a les revistes científiques amb l’objectiu de facilitar-ne
la gestió i afavorir-ne la difusió i la millora de la qualitat. Entre els serveis oferts hi haurà els següents:
1. La UAB disposarà d’una plataforma d’edició electrònica basada en OJS (o l’aplicació que decideixin els/les
responsables tècnics/ques del Servei de Publicacions) per a la gestió de les seves revistes científiques. Les revistes
podran donar-se d’alta en aquest servei, seguint el procediment establert, i rebre el suport i els serveis addicionals
que s’especifiquin en cada moment.
2. Les revistes científiques que es gestionin a través de la plataforma d’edició electrònica de la UAB i compleixin
els requisits establerts podran sol·licitar l’assignació d’un número de DOI (digital object identifier) institucional
per als seus articles. L’assignació de números de DOI institucionals es farà d’acord amb la fórmula i els recursos
que hi hagi disponibles en cada moment, i la direcció o les gestions de les revistes hauran de seguir en tot
moment les indicacions dels/de les responsables tècnics/ques del Servei de Publicacions per poder fer servir
aquesta funcionalitat.
3. La UAB disposarà d’un pla d’indexació de les revistes científiques per ajudar les revistes a millorar la seva
difusió i projecció. Tanmateix, d’acord amb la fórmula i els recursos que hi hagi disponibles en cada moment, les
revistes tindran l’assessorament del Servei de Publicacions i del Servei de Biblioteques per promoure’n la difusió
i projecció, i per incorporar-se, si escau, al servei d’intercanvi de publicacions de la UAB.
4. Les revistes científiques de la UAB podran proposar, si escau, la signatura de convenis de coedició amb altres
universitats o entitats de reconeguda solvència científica i investigadora. Les propostes hauran de garantir la
qualitat acadèmica i científica de la revista, com també la seva viabilitat econòmica. Els convenis, abans de ser
aprovats, seran revisats i s’hauran d’adaptar, si escau, als protocols establerts per la UAB.
Article 10. Revistes en format electrònic o digital
1. Les revistes científiques hauran de disposar de versió electrònica o digital. Això facilita l’accés, incrementa la
ràpida difusió dels continguts, redueix els costos de producció i contribueix a la preservació del medi ambient.
2. La versió electrònica o digital de les revistes científiques editades o coeditades per la UAB serà incorporada al
Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB i al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb l’objectiu de garantir l’accés perpetu als continguts i
la seva preservació. La UAB dona suport a la difusió de la producció científica en accés obert i, per això, promou
que totes les seves revistes científiques siguin accessibles en línia de forma gratuïta des dels repositoris
institucionals.
3. Les revistes en accés obert es publicaran amb llicència Creative Commons, preferentment sota la modalitat de
«Reconeixement (cc-by)».
Article 11. Revistes en format imprès
1. Les revistes podran disposar d’una edició impresa si ho consideren necessari per a la seva difusió. Les revistes
que disposin d’edició impresa faran arribar dos exemplars de cada número que es publiqui al Servei de
Biblioteques de la UAB, a més dels que siguin necessaris per a l’intercanvi de publicacions.
2. La distribució comercial de les revistes impreses, tret que es tracti d’una coedició i la distribució la gestioni una
de les altres institucions o entitats coeditores, es farà a través del Servei de Publicacions de la UAB, que, un cop
descomptades les despeses de gestió, liquidarà periòdicament a les revistes els possibles rendiments de la seva
comercialització.
3. El Servei de Publicacions reservarà un nombre limitat d’exemplars impresos de cada revista que produeixi o
distribueixi per a protocol, intercanvi de publicacions i distribució comercial, si escau, en funció de les necessitats.
La resta d’exemplars es lliuraran íntegrament al departament, centre, institució de recerca o grup de recerca
reconegut oficialment per la UAB al qual estigui adscrita la revista, o bé al lloc on la direcció de la revista indiqui
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amb l’antelació suficient. El Servei de Publicacions no emmagatzemarà exemplars impresos d’una revista sense
una finalitat prèviament establerta.
Article 12. Interpretació i modificació del Reglament
Qualsevol dubte que es pugui plantejar sobre l’aplicació o interpretació d’aquest reglament serà resolt pel
vicerectorat que tingui la responsabilitat sobre l’àmbit de publicacions després de consultar el Consell de
Publicacions, que, si escau, podrà proposar les modificacions que consideri necessàries.
Disposicions addicionals
1. El vicerectorat que tingui la responsabilitat sobre l’àmbit de publicacions, d’acord amb el Consell de
Publicacions, podrà aprovar de manera excepcional i automàtica el reconeixement com a edicions o coedicions
pròpies de la UAB de totes aquelles revistes científiques que estiguin actives i compleixin els requisits establerts
en els apartats 1, 2, 3 i, si escau, 4 de l’article 4, en el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquest reglament.
2. El vicerectorat que tingui la responsabilitat sobre l’àmbit de publicacions, d’acord amb el Consell de
Publicacions, vetllarà perquè les revistes científiques que no compleixin algun dels requisits establerts en els
apartats 1, 2, 3 i, si escau, 4 de l’article 4 perquè siguin reconegudes com a edicions o coedicions pròpies de la
UAB, després d’un termini de dos anys des de l’aprovació d’aquest reglament, no puguin disposar d’ISSN a nom
de la UAB, fer servir el logotip institucional ni beneficiar-se de la resta de serveis o avantatges previstos en aquest
reglament per a les revistes científiques de la UAB.
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