
 

  

CNEAI - CAMP 9. DRET I JURISPRUDÈNCIA 
 
Síntesi de la RESOLUCIÓ https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf#page=15 (12/11/2019) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 

NOMBRE D’APORTACIONS 5 

PUBLICACIONS 5 aportacions que compleixin els criteris descrits als apartats corresponents 

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 

▪ Originalitat 
▪ Rigor 
▪ Metodologia 
▪ Repercussió en l’àmbit del Dret 

 
Treballs amb evidències clares d’un grau d’elaboració i estructuració propi de la literatura cientificojurídica valuosa. 
No es valoraran positivament treballs d’acusada concisió excepte si aporten indicis notoris de qualitat i rellevància.  
 
Es valoren preferentment 
a) Si desenvolupen noves perspectives del pensament jurídic.  
b) Investigacions originals sobre l’evolució històrica, social o cultural de les normes.  
c) Estudis i treballs de política jurídica i aquells que introdueixin propostes rellevants de perfeccionament de les 
normes en relació amb el sistema jurídic espanyol o internacional. Aquells que aportin coneixements i eines 
conceptuals i analítics per millorar l’eficàcia de les normes jurídiques i el compliment dels seus objectius, així com 
les anàlisis que ofereixin solucions a problemes d’interpretació, llacunes i contradiccions de l’ordenament jurídic 
espanyol o internacional. 
 d) Anàlisis de jurisprudència que es basen en decisions jurisprudencials sobre un tema o temes connexos, que 
pretenguin aclarir els criteris d’actuació dels tribunals i la seva evolució, així com comentaris sobre sentències 
especialment rellevants per a l’enteniment i aplicació posterior del Dret.  
e) Obres generals que es reconeguin com a referència dins la disciplina o suposin un progrés en l’organització d’un 
camp temàtic poc estructurat. 
 
Indicis de qualitat: 
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▪ Traducció de la pròpia obra a altres idiomes significatius per a la comunitat científica internacional 
▪ Ressenyes en revistes científiques especialitzades i de rellevància acreditada 

 
No compleixen els criteris 
a) Llibres de text, programes, apunts, casos o supòsits pràctics que tinguin com a objectiu prioritari servir de 
material docent. Llibres i articles de divulgació professional, així com articles en revistes d'informació general. 
b) Edicions de textos o traduccions, llevat que es considerin de singular rellevància o estiguin precedides de 
pròlegs o estudis preliminars o acompanyats d'anotacions que siguin fruit d'una investigació personal i suposin una 
aportació apreciable al seu camp temàtic. 
c) Simples recopilacions legislatives, encara que incloguin anotacions sobre disposicions concordants, 
complementàries o derogades. 
d) Dictàmens i projectes. 

 
No es valoren com a aportacions diferents cadascuna de les contribucions en què hagi pogut ser dividida una 
mateixa investigació en el cas que, pel seu contingut i característiques, hauria de constituir una única monografia o 
un únic article de revista. Es valoraran les aportacions de diferent contingut però derivades d'una línia 
d'investigació coherent. 
 
Es valora desfavorablement 

▪ Reiterada publicació en revistes o editorials del mateix organisme on el sol·licitant fa la seva recerca. 

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 
Revistes científiques especialitzades i reconegudes, espanyoles o estrangeres, que preferentment compleixin 
criteris de l'Apèndix i/o estiguin en bases de dades reconegudes (per exemple, rànquing de revistes científiques 
espanyoles amb segell de qualitat FECYT). 



 

  

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). 
 
Es tindran en compte també: 

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

 
Capítols de llibre: acompanyats d’indicis de qualitat rellevants exclusivament de l’aportació (no de l’obra, editor/ 
coordinador o la resta d’autors). En aquest cas s'exclou que sigui en coautoria, excepte prova fefaent de la seva 
rellevància científica i amb clara explicació de la tasca concreta exercida pel coautor sol·licitant. 

PATENTS -- 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES -- 

 

Font: https://www.uab.cat/web/trams-de-recerca/trams-cneai/dret-i-jurisprudencia-1345810305600.html 
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