
Guia per a autors 
 
Format 
 
Cada text haurà d’anar precedit d’una pàgina que contingui: 
 
- el títol del treball,  
- el nom de l’autor o autors, les seves filiacions, direcció, telèfon i e-mail.  
- un mínim de 3 paraules clau  
- JEL codes (Pel cas d’articles d’Economia Aplicada). 
- Un resum d’un màxim de 200 paraules on consti: 

- Per què és important l’estudi realitzat per a la Política Pública 
- Quines implicacions per a la Política Pública tenen els resultats que s’han 

obtingut   en l’article 
 
El format dels articles i la seva extensió es lliure. La Càtedra situarà com a pàgina inicial
una portada de la Col·lecció de Documents de Treball. 
 
Idioma 
La Col·lecció de Documents de Treball accepta articles en els següents idiomes: català, 
castellà i anglès. 
 
Procés d’enviament i avaluació 
 
Els autors hauran d’enviar el treball per correu electrònic a la direcció: 
 
 catedramaragall@ub.edu  
 
La Direcció de la Càtedra decidirà en el termini d’una setmana la conveniència de l’article per a la
revista i determinarà si l’article és enviat per a l’avaluació externa o si es retornat al seu autor.
En caso de ser seleccionat per a l’avaluació externa la Càtedra intentarà prendre una decisió
sobre la seva acceptació i publicació en un termini màxim de 3 mesos després d’obtenir els
informes corresponents, tot i que això dependrà en gran mesura del procés d’avaluació. 
   
 
Remuneració 
 
La Càtedra dota una remuneració de 200 euros (bruts) per article acceptat per a la seva
publicació a la Col·lecció de Documents de Treball. La remuneració es realitzarà mitjançant
transferència bancària. Per a articles en coautoria la distribució del pagament entre els
diferents autors es realitzarà d’acord amb la proposta de l’equip investigador. 
 
 
Nota: Els autors mantenen els drets sobre els seus documents de treball publicats a la 
Col·lecció de Documents de Treball de la Càtedra Pasqual Maragall. 
 


