
 

  

CNEAI - CAMP 11. FILOSOFIA, FILOLOGIA I LINGÜÍSTICA 
 
Síntesi de la RESOLUCIÓ https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf#page=19 (12/11/2019) 
 

REQUERIMENTS MÍNIMS 
NOMBRE D’APORTACIONS 5 

PUBLICACIONS 

1 llibre monogràfic de recerca amb difusió i referències internacionals 
 
o bé 
 
2 articles en revistes que compleixin criteris 
 
o bé 
 
1 article en revista internacional d'impacte + 1 capítol de llibre en un volum internacional que compleixi requisits 

CONDICIONS 

Número d'autors 
Llevat que estigués plenament justificat per la complexitat del tema, les exigències metodològiques i l'extensió de 
la feina, un nombre major de 2 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, o en aquelles 
dels comitès de redacció on formi part. 
 
No es consideren 
a) Llibres de text o manuals. 
b) Obres de divulgació. 
c) Enciclopèdies (entrades o edició). 
d) Articles d'opinió, de divulgació, antologies o diccionaris comuns. 
e) Actes de congressos i volums d'homenatge, que no responguin a criteris de qualitat equiparables als exigits per 
a les revistes científiques, és a dir, els assenyalats al punt 3, i per a llibres i capítols de llibre assenyalats al punt 4 
i, en tot cas, els inclosos en l'apèndix d'aquesta Resolució. 
f) Ressenyes i recensions. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-A-2019-17008.pdf#page=19


 

  

CRITERIS DE QUALITAT 

ARTICLES DE REVISTA 

Es considerarà una referència de qualitat: 
 

▪ Nivell mitjà en classificacions a Ulrich's web, CAPES, ERIH Plus, MIAR, CARHUS i el rànquing de revistes 
científiques espanyoles amb segells de qualitat FECYT. 

▪ Inclusió en bases de dades internacionals com AHCI o ESCI (Web of Science), JCR (Social Sciences Edition i 
Science Edition) i SJR. 

▪ No es tindran en compte les publicacions on l’autor formi part del comitè de redacció. En tot cas, per ser 
considerades d’impacte hauran de complir els requisits assenyalats en l'apèndix de la Resolució. 

LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRES 

Han de reflectir clarament que són fruit d’investigació o reflexió documentada. 
 
Es valoraran especialment editorials de reconegut prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació 
d'originals (segons Scholarly Publishers Indicators o IE-CSIC) i tenint en compte si cal la seva situació destacada 
en la categoria corresponent. 
 
Es tindran en compte també: 

▪ Nombre i caràcter de les cites rebudes 
▪ Ressenyes i crítiques en revistes especialitzades 
▪ Col·lecció 
▪ Traducció a altres llengües 
▪ Aportacions de recerca, edicions crítiques que presentin un estudi raonat de la fixació del text, amb la 

corresponent menció de fonts, variants textuals i que portin un estudi introductori que suposi una aportació 
al coneixement. Aquest mateix criteri s'aplicarà a les traduccions. Per contra, les simples revisions de 
textos per a la seva publicació no mereixeran aquesta consideració. 

 
No es consideraran com a noves aportacions o diferents: 

▪ Traduccions de la pròpia obra a altres llengües 
▪ Capítols d’una obra amb el mateix ISBN 

PATENTS -- 

ACTES DE CONGRESSOS I ALTRES 

En el camp de l’Estètica i la Teoria de les Arts: 
S’estimarà el comissariat d'exposicions on els seus catàlegs aportin novetats rellevants de recerca amb 
repercussió en mitjans especialitzats nacionals i internacionals ajustant-se, si és el cas, al que s’estableix per 
aquestes activitats en els criteris propis del camp 10 inclosos en aquesta mateixa Resolució. 



 

  

 

Font: https://www.uab.cat/web/trams-de-recerca/trams-cneai/filosofia-filologia-i-linguistica-1345810306446.html 
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