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CIDOB, com a entitat editora de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals, així com el Consell editorial d’aquesta 
revista, assumeixen la supervisió de les tasques de tot el procés d’edició i publicació i les responsabilitats que 
d’aquest procés se’n puguin derivar. Així mateix, es comprometen a vetllar per l’ètica i la qualitat científica i 
acadèmica de la revista.

OBLIGACIONS DELS AUTORS

Els autors dels articles, de la seva part, han de complir amb les normes de la revista publicades a la pàgina 
web de la Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, així com amb les presents normes ètiques i declaració de 
bones pràctiques. 

Els articles enviats per publicar a la revista han de respectar la condició d’originalitat, és a dir, que la propietat 
intel·lectual de l’article correspon únicament a l’autor(s), qui assumeix la responsabilitat del seu contingut, 
i que la utilització de material ja existent apareixerà degudament referenciat. Així mateix, l’autor garanteix 
l’exclusivitat de l’article, això és, que no ha estat publicat prèviament i que, un cop remès, no serà enviat a cap 
altra publicació, llevat que sigui rebutjat pel Consell editorial de la Revista CIDOB d’ Afers Internacionals.

OBLIGACIONS DELS EDITORS

Els editors, en compliment de la seva missió de vetllar per l’ètica i la qualitat científica i acadèmica de la 
publicació, comparteixen amb els autors i revisors la responsabilitat sobre el compliment de les condicions 
més amunt esmentades i de la legalitat existent en matèria de difamació, drets d’autor, infracció i plagi.

La decisió última sobre la publicació o no d’un article correspon al Consell editorial de la Revista CIDOB d’ Afers 
Internacionals, que es guiarà en últim terme pels criteris de qualitat i interès per a la comunitat científica. Els 
articles, per tant, es valoraran únicament en base al seu contingut, amb independència d’interessos comercials 
i sense discriminació de tipus ètnic, racial, ideològic, religiós, de gènere o qualsevol altra, vers l’autor.

Els editors garantiran l’anonimat en el procés de revisió per parells (els revisors seran anònims per a l’autor, i 
viceversa) i es comprometran a no divulgar la informació vinculada a aquest procés. Així mateix, d’acord amb 
el criteri de confidencialitat, els articles que no siguin acceptats no seran divulgats ni utilitzats com a font en 
futures investigacions portades a terme per CIDOB.

OBLIGACIONS DELS REVISORS

Els revisors també vetllaran per l’originalitat de l’article, i obligatòriament han d’informar si detecten un 
incompliment d’aquesta condició. 

L’acceptació de la tasca de revisió ha de ser acceptada amb honestedat, reconeixent la pròpia capacitat per 
dur a terme aquesta tasca en temps i forma. La revisió tindrà com a objectiu últim la millora de l’article en 
termes de qualitat científica i els revisors s’abstindran de crítiques personals a l’autor.

Finalment, els revisors es comprometen a mantenir l’anonimat i la confidencialitat.

 

NORMES ÈTIQUES I DECLARACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES

http://www.cidob.org/es/publicaciones/revistas/revista_cidob_d_afers_internacionals

