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Normes de publicació a PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA (setembre de 2009)
Les persones que enviïn treballs per a la seva possible publicació a PAPERS. REVISTA DE
SOCIOLOGIA hauran de verificar prèviament que el text enviat respecti escrupolosament les normes següents:
1. Els treballs enviats estaran escrits en català, castellà o anglès.
2. S’acceptaran quatre tipus de treballs:
— Articles. Seran treballs teòrics o empírics originals, complets i desenvolupats.
— Notes de recerca. Seran breus informacions empíriques o metodològiques que
afegeixin algun coneixement o informació concreta als existents sobre la matèria en treballs ja publicats.
— Notes bibliogràfiques. Seran breus informacions o assajos sobre l’estat de la
qüestió en un camp de recerca o comentaris sobre diferents textos o aportacions d’interès que tractin un mateix tema.
— Recensions o crítiques de llibres. Seran textos breus que comentin i informin críticament sobre un llibre o monografia recentment publicada dins l’àmbit de
les ciències socials.
3. Els treballs s’han d’enviar a través de l’aplicació Open Journal Systems (OJS) al web
http://ojs.uab.cat/index.php/papers. Prèviament cada usuari haurà de donar-se d’alta
com a autor i com a lector. La revista no acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través d’aquesta aplicació.
4. Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es trobin en procés d’avaluació a PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA.
Excepcionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions especialment notòries, l’Equip de Redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja
publicat.
5. Els articles, notes de recerca i notes bibliogràfiques aniran precedits d’un full de
coberta en el qual s’especificarà la informació següent:
— Títol, en català o castellà, i en anglès.
— Nom de l’autor/a. A fi de facilitar la inclusió d’articles i citacions a les bases de
dades científiques, es recomana consultar la «Propuesta de manual de ayuda a
los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas», a l’enllaç «Contenidos de interés»
del web http://ec3.ugr.es/.
— Filiació institucional: universitat o centre, departament o unitat, ciutat i país.
— Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà a aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la
persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
— Breu nota biogràfica (d’un màxim de 60 paraules) que especifiqui les titulacions més altes obtingudes (i per quina universitat), la posició actual i les principals línies de recerca. PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA podrà publicar aquesta nota biogràfica com a complement de la informació dels articles.
— Finalment, s’especificarà si el text es presenta com a article, nota de recerca o nota
bibliogràfica.
6. El text dels articles i notes anirà precedit d’un resum de no més de 250 paraules
(que exposarà de manera clara i concisa els objectius, la metodologia, els principals
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resultats i les conclusions del treball) i d’un màxim de 10 paraules clau (no incloses
en el títol, i que hauran de ser termes acceptats internacionalment en l’àmbit de les
ciències socials i/o expresions habituals de classificació bibliomètrica). Si el text està
escrit en castellà o en català s’hi afegiran el resum (abstract) i les paraules clau (keywords) en anglès. Si el text està originalment escrit en anglès, l’Equip de Redacció
podrà traduir-ne el títol, el resum i les paraules clau al castellà, en el cas que l’autor/a
no hagi lliurat aquesta traducció.
7. El text dels articles i de les notes s’haurà d’enviar anonimitzat: se suprimiran (sota
el rètol de *anonimitzat*) totes les citacions, agraïments, referències i altres al·lusions
que poguessin permetre, directament o indirectament, la identificació de l’autor/a. La
redacció de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA comprovarà que els textos respectin aquesta condició. Si l’article o nota és acceptat per publicar-lo, se n’enviarà la versió no anonimitzada a la revista, en cas que difereixi de la versió inicialment enviada.
8. Els articles tindran una extensió màxima de 9.000 paraules, incloent-hi les notes a
peu de pàgina i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, els gràfics, les taules
i la bibliografia. Només excepcionalment, si l’Equip de Redacció considera que existeixen raons justificades relacionades amb l’interès científic del treball, es podrà depassar aquest límit.
9. Les notes de recerca i notes bibliogràfiques tindran una extensió màxima de 4.500
paraules, incloent-hi les notes a peu de pàgina i excloent-ne el títol, els resums, les
paraules clau, els gràfics, les taules i la bibliografia.
10. Les crítiques de llibres tindran una extensió màxima de 2.500 paraules, i a l’inici s’especificaran les dades següents de l’obra ressenyada: autor/a, títol, lloc de publicació, editorial, any de publicació i nombre de pàgines. S’hi inclourà també el nom i
cognoms, la filiació institucional i l’adreça electrònica de l’autor/a de la ressenya.
11. El format del text haurà de respectar les normes següents:
— Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.
— Text a 1,5 espais, excepte les notes a peu de pàgina, i justificat.
— Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest sigui
explicatiu i mai de citació bibliogràfica.
— Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant
per la número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es numerarà).
— Les seccions o apartats del text es numeraran i es titularan en minúscules i
negreta.
12. Les citacions hauran de respectar les normes següents:
— Les citacions apareixeran en el cos del text, i s’evitaran les notes a peu de pàgina l’única funció de les quals sigui bibliogràfica.
— Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any i la pàgina o pàgines citades; per exemple: (Boudon, 2004: 73).
— Quan a dues obres del mateix autor coincideixi l’any, es distingiran amb lletres minúscules situades darrere de l’any; per exemple: (Boudon, 2004a: 73).
— Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per «i»: (Bowles i Gintis,
2005); quan els autors siguin més de dos, se citarà el cognom del primer autor
seguit de «et al.» (Bowles et al., 2005), encara que a les referències bibliogràfiques finals es facin constar tots els autors.
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— Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent referència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si
depassen les quatre línies, es transcriuran separades del text principal, sense
cometes, amb sagnia més gran i mida de lletra més petita.
13. La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota
l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes
següents:
— Només s’hi inclouran els treballs que hagin estat citats al text, i tots els treballs citats s’hauran de referenciar a la llista final.
— L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En el cas de diferents referències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any. Primer
s’hi inclouran les referències de l’autor/a en solitari, en segon lloc, les obres
compilades per l’autor/a, i en tercer lloc, les de l’autor/a amb altres coautors/es.
— El format de les referències respectarà les normes següents:
– Llibres: cognom de l’autor/a en majúscules, nom de l’autor/a, any entre
parèntesis, títol en cursiva, lloc de publicació i editorial, segons els exemples
següents:
BOUDON, Raymond (2004). The Poverty of Relativism. Oxford: Bardwell
Press.
RYAN, Alan (ed.) (1973). The Philosophy of Social Explanation. Oxford:
Oxford University Press.
KING, Gary; KEOHANE, Robert O. i VERBA, Sidney (1994). Designing
Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton
(N.J.): Princeton University Press.
– Capítols de llibre: cognom de l’autor en majúscules, nom de l’autor/a, any
entre parèntesis, títol del capítol entre cometes, «A:», autor/a del llibre, títol
del llibre en cursiva, lloc de publicació, editorial i pàgines. Per exemple:
OSTROM, Elinor (2005). “Policies that Crowd out Reciprocity and
Collective Action”. A: GINTIS, Herbert; BOWLES, Samuel; BOYD,
Richard i FEHR, Ernst (eds.). Moral Sentiments and Material Interests.
Cambridge (MA): MIT Press, 253-275.
– Articles de revista: cognom de l’autor/a en majúscules, nom de l’autor/a, any
entre parèntesis, títol de l’article entre cometes, títol de la revista en cursiva, volum, número entre parèntesis i pàgines, segons l’exemple següent:
GRANOVETTER, Mark (1973). “The Strenght of Weak Ties”. American
Journal of Sociology, 78 (6), 1360-1380.
– Edicions originals: quan l’any de l’edició original no coincideixi amb el de
l’edició que s’està citant, se citarà en el text per l’any original i es consignarà l’any de l’edició al final de la referència. Per exemple:
WEBER, Max (1922). Economía y sociedad. Mèxic: Fondo de Cultura
Económica, 1964.
— S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.
14. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que
contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui, i es lliuraran
també per separat en format Word, RTF, PDF, JPEG o TIFF. Tots aniran numerats i
amb títol, se n’especificarà la font a peu de pàgina, i se’n farà referència explícita al
text.
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Normes del procés de selecció i publicació
1. PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA publica treballs acadèmics d’investigació teòrica
i empírica rigorosa dins els àmbits de la sociologia i de les ciències socials en general.
2. Els errors de format i presentació, l’incompliment de les normes de la revista o la
incorrecció ortogràfica i sintàctica podran motivar el rebuig del treball sense que passi
a avaluació.
3. L’avaluació serà per parells i pel mètode de «doble cec» (double blind). Tots els treballs enviats a PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.
4. Una vegada s’hagi rebut un text que compleixi tots els requisits formals, se’n justificarà la recepció i s’iniciarà el procés d’avaluació.
5. En una primera fase, l’Equip de Redacció portarà a terme una revisió general de la
qualitat i adequació temàtica del treball, i podrà rebutjar directament, sense fer-los passar a avaluació externa, aquells treballs la qualitat dels quals sigui ostensiblement baixa
o que no realitzin cap contribució als àmbits temàtics de la revista. A fi de portar a
terme aquesta primera revisió, l’Equip de Redacció podrà requerir l’assistència, en cas
que la consideri necessària, dels membres del Consell de Redacció o del Consell Assessor.
6. Els treballs que superin aquest primer filtre seran enviats a dos avaluadors/es externs,
especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions
siguin discrepants, o que, per qualsevol altre motiu, ho consideri necessari, l’Equip de
Redacció podrà enviar el text a un tercer avaluador/a.
7. A la vista dels informes dels avaluadors/es, l’Equip de Redacció podrà prendre una
de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor/a:
a) Publicable en el seu estat actual (o amb lleugeres modificacions).
b) Publicable després de revisar-lo. En aquest cas, la publicació estarà condicionada a
la realització, per part de l’autor/a, de tots els canvis requerits per l’Equip de Redacció.
El termini per realitzar aquests canvis serà d’un mes, i s’haurà d’adjuntar una breu
memòria explicativa dels canvis introduïts i de com s’adeqüen als requeriments de
l’Equip de Redacció. Entre els canvis proposats podrà haver-hi la conversió d’una
proposta d’article en nota de recerca/nota bibliogràfica, o a la inversa.
c) No publicable, però amb possibilitat de ser reescrit i reenviat. En aquest cas, el
reenviament d’una nova versió no implicarà cap garantia de publicació, sinó
que el procés d’avaluació tornarà a començar des del seu inici.
d) No publicable.
8. En cas que un treball sigui acceptat perquè sigui publicat, les proves d’impremta
hauran de ser revisades per l’autor/a en el termini màxim de dues setmanes.
9. PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA publicarà anualment la llista de totes les persones que han realitzat avaluacions anònimes, així com les estadístiques d’articles acceptats, revisats i rebutjats, i la duració mitjana del lapse entre la recepció d’un article i la
comunicació de la decisió final a l’autor/a.
10. PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA podrà fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.
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Drets de publicació
11. PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA es publica sota el sistema de llicències Creative
Commons segons la modalitat «Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la
generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials».
12. Així, quan l’autor/a envia la seva col·laboració està acceptant explícitament aquesta cessió de drets d’edició i publicació. També autoritza PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA
a incloure el seu treball en un fascicle de la revista per a la seva distribució i venda.
Aquesta cessió sobre el treball es realitza a fi que sigui publicat a PAPERS. REVISTA DE
SOCIOLOGIA en un termini màxim de dos anys.
13. Amb l’objectiu d’afavorir la difusió del coneixement, PAPERS. REVISTA DE
SOCIOLOGIA s’adhereix al moviment de revistes d’Open Access (DOAJ), i entrega la
totalitat dels seus continguts a diferents repositoris sota aquest protocol; per tant, la
remissió d’un treball perquè sigui publicat a la revista pressuposa l’acceptació explícita, per part de l’autor/a, d’aquest mètode de distribució.

Normas de publicación en PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA (septiembre de 2009)
Las personas que envíen trabajos para su posible publicación en PAPERS. REVISTA DE
SOCIOLOGIA deberán verificar previamente que el texto enviado se atiene escrupulosamente a las siguientes normas.
1. Los trabajos enviados estarán escritos en catalán, castellano o inglés.
2. Se aceptarán cuatro tipos de trabajos:
— Artículos. Serán trabajos teóricos o empíricos originales, completos y desarrollados.
— Notas de investigación. Serán breves informaciones empíricas o metodológicas que añadan algún conocimiento o información concreta a los existentes
sobre la materia en trabajos ya publicados.
— Notas bibliográficas. Serán breves informaciones o ensayos sobre el estado de la
cuestión en algún campo de investigación o comentarios sobre varios textos o
aportaciones de interés que aborden un mismo tema.
— Recensiones o críticas de libros. Serán textos breves que comenten e informen
críticamente sobre un libro o monografía recientemente publicada en el ámbito de las ciencias sociales.
3. Los trabajos deben enviarse a través de la aplicación Open Journal Systems (OJS)
en el web http://ojs.uab.cat/index.php/papers. Previamente, cada usuario deberá darse
de alta como autor y como lector. La revista no aceptará ningún otro medio de envío ni
mantendrá correspondencia sobre los originales no enviados a través de esta aplicación.
4. Los trabajos enviados serán inéditos y no se podrán someter a la consideración de
otras revistas mientras se encuentren en proceso de evaluación en PAPERS. REVISTA DE
SOCIOLOGIA. Excepcionalmente, y por razones de interés científico y/o de divulgación
de aportaciones especialmente notorias, el Equipo de Redacción podrá decidir la publicación y/o traducción de un texto ya publicado.

