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1. Antecedents
Des de la posada en funcionament al 2001 un dels objectius intrínsecs de RACO ha estat el de
contribuir a millorar la qualitat de les revistes incloses. Amb aquesta finalitat, el Comitè Editorial de
RACO1 va acordar establir com objectiu per al 2014 el d’“Oferir RACO com instrument per
modernitzar la gestió dels processos editorials i contribuir a que les revistes millorin la seva qualitat i
visibilitat”.
És per aquest motiu que des de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació (CBUC) del
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya es va encarregar a la Facultat de Biblioteconomia i
Documentació de la Universitat de Barcelona, en concret al Professor Amadeu Pons especialista en la
matèria, l’elaboració d’unes recomanacions sobre els principals criteris amb els què ha de comptar una
revista científica.
Aquests criteris fan referència a la presentació de les revistes i dels seus articles per tal d’augmentar la
seva qualitat formal i conseqüentment els mèrits per ser admeses en bases de dades bibliogràfiques i
tenir així més visibilitat.
En el següent punt es llisten aquests criteris i s’anima a totes les institucions participants a RACO que
els revisin i els apliquin en la mesura del possible en les seves revistes.

1 El Comitè Editorial de RACO està format per:
•

Dr. Ernest Abadal i Falgueras (Degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona)

•

Sr. Lluís M. Anglada i de Ferrer (Director de l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació – CBUC del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)

•

Dra. Laura Borràs i Castanyer (Directora de la Institució de les Lletres Catalanes)

•

Dr. Jaume de Puig i Oliver (Vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans)

•

Dr. Lluís Rovira i Pato (Director de la Institució CERCA)

•

Sra. Eugènia Serra i Aranda (Directora de la Biblioteca de Catalunya)
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2. Criteris mínims amb què ha de comptar una revista científica
La comunitat científica es basa en els següents criteris per jutjar la qualitat de les revistes:
•
•
•
•

L’opinió dels experts de l’àmbit
L’impacte que els treballs aconsegueixen en el conjunt de la bibliografia
La presència en bases de dades
El compliment de les normes de presentació formal de les revistes i dels seus articles.

D’aquests quatre criteris, és el darrer en el que els editors de les revistes poden incidir directament. A
continuació es fa un resum (extret de les principals normes ISO sobre aquest tema2) dels criteris
mínims amb els quals han de comptar les revistes científiques per tal d’augmentar la seva qualitat
formal i els mèrits per ser admeses en bases de dades bibliogràfiques i, en conseqüència, tenir més
visibilitat.
La revista ha de comptar amb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ISSN
Compliment estricte de la periodicitat
Un comitè d’edició explícit
Unes normes de publicació adreçades als autors
Un procediment d’avaluació d’originals
Una política explícita d’accés obert als treballs publicats

Cada volum i/o número ha de comptar amb:
7. Paginació seguida al llarg del volum i/o número
8. Identificació a la coberta de cada volum i/o número (títol, numeració, data, ISSN)
9. El sumari visible a la coberta o a la contracoberta
Cada article ha de comptar amb:
10.
11.
12.
13.

Resum i paraules clau en la llengua de la revista i en anglès
Filiació dels autors
Data de rebuda i d’acceptació de l’article
Bibliografia citada correctament

Cada pàgina ha de comptar amb:
14. Dades bàsiques de l’article

2 ISO 8-1977. Presentation of periodicals http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=3585
ISO 215-1986. Presentation of contributions to periodicals and other serials http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=4086
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