
 

  

CNEAI - CAMP 8. CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 
 
Síntesi de la RESOLUCIÓ https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf#page=14 (12/11/2019) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 5 

PUBLICACIONS 
▪ 5 articles amb posicions rellevants JCR 
▪ 2 articles de rellevància molt significativa a JCR + 3 aportacions que compleixin criteris establerts per articles, 

llibres/capítols o patents 

CONDICIONS 

Número d'autors 
Llevat que estigués plenament justificat per la complexitat del tema i l'extensió de la feina, un elevat nombre 
d'autors pot reduir la qualificació assignada a una aportació. 
 
Es valora desfavorablement 

▪ Reiterada publicació en revistes o editorials del mateix organisme on el sol·licitant fa la seva recerca. 
▪ Publicació freqüent d’articles a la mateixa revista quan aquesta no sigui de reconegut prestigi. 
▪ 2 o més aportacions corresponguin a un mateix treball, és a dir, alguna/es siguin versió traduïda, reproduïda 

o modificada lleument d’un altra anterior; només es qualificarà la 1a en el temps i cap puntuació a les 
posteriors. 

 
En tots els casos es valoraran els indicis disponibles sobre les cites rebudes per cada aportació concreta, utilitzant 
l'índex d'impacte de la revista com una referència de caràcter general. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

a) Revistes de reconeguda vàlua: posicions rellevants JCR. 
JCR de referència: any de publicació de l’article. Per articles publicats l’any de la convocatòria serà l’últim JCR 
publicat. 
 
b) Revistes situades en posicions molt rellevants del SJR, sense que necessàriament es valorin per igual. 
 
c) Revistes en posicions rellevants en altres bases de dades internacionals de referència de similar qualitat per al 
comitè assessor o compleixin criteris de l’Apèndix, sense que necessàriament es valorin per igual. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf#page=14


 

  

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Es valoraran especialment editorials de reconegut prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació 
d'originals (segons Scholarly Publishers Indicators): Q1 editorials espanyoles o Q1 i Q2 internacionals. 
 
Es tindran en compte també: 

▪ Nombre i caràcter de les cites rebudes 
▪ Ressenyes i crítiques en revistes especialitzades 
▪ Col·lecció 
▪ Traducció a altres llengües 

PATENTS 

Es valorarà: 
▪ Patents en explotació (demostrada mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència) 
▪ Patents concedides per la Oficina Española de Patentes y Marcas (mitjançant examen previ)  
▪ Extensió de la protecció de la patent: nacional, europea, internacional (es valorarà més la de més extensió) 

 
Les sol·licituds que presentin patents, previ informe del comitè, es traslladaran al Camp 6. 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES -- 

 

Font: https://www.uab.cat/web/trams-de-recerca/trams-cneai/ciencies-economiques-i-empresarials-
1345810304966.html 

 

www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 
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