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1. ENVIAMENT DE MANUSCRITS
L'investigador que desitge presentar un original per a la seua publicació en Tirant, haurà
de fer-ho a través de la plataforma OJS. Una vegada donat d'alta, ja podrà efectuar
l'enviament de l'original. Podrà fer-ho també trametent el seu treball a l’adreça de la
revista, des d’on se li podrà donar d’alta.
En el moment de realitzar l'enviament, el sistema d'OJS demanarà a l'autor l'acceptació
dels següents punts:
-Declaració d'originalitat: l'autor accepta que el contingut de l'article no ha estat
publicat; que tampoc no figura en un altre treball que estiga a punt de publicar-se.
El signant accepta ser l'únic responsable del contingut de l'original: el text no és
producte de plagi de manera total ni parcial, i no contravé drets de propietat intel·lectual
ni de copyright d'altres persones.
-Declaració de no enviament simultani a d'altres publicacions: l'autor accepta que només
envia el seu manuscrit a Tirant, i no simultàniament a cap altra publicació, per no fer
perdre temps ni recursos a la revista.
-L'autor declara que, cara a la revisió anònima, el document no conté marques
d'identificació.
-L'autor accepta la introducció de canvis en el contingut i estil del manuscrit per part de
l'equip editor, el qual podrà fer modificacions menors de redacció per eliminar
ocasionals errors gramaticals o tipogràfics, o expressions poc clares, però no podrà
introduir-n'hi canvis en el contingut substancial.

2. PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ I D'ACCEPTACIÓ DE MANUSCRITS
Una vegada rebut l'original, la plataforma envia a l'autor per correu electrònic una
confirmació automàtica de recepció i de registre, amb l'agraïment de l'equip de la
revista. A partir d'ací, l'article passa per una revisió editorial i per una posterior revisió
científica.
Terminis:
En enviar l'original, l'autor rebrà un missatge automàtic de recepció. L'autor entendrà
que l'original ha passat la primera revisió i que és enviat a revisió científica, si en el
termini de quinze dies no rep notificació del contrari. A partir d'aquest punt, en el
termini màxim de 90 dies l'autor rebrà notícies sobre el resultat de la revisió científica.
Primera revisió, o revisió editorial:
El primer procés de revisió és la revisió editorial, a càrrec de l'equip editor. La no
acceptació de l'article en aquesta fase seria notificada a l'autor en un termini màxim
d’un mes. Si l'article no és conforme a la temàtica de la revista, o no arriba a la qualitat
formal i lingüística exigida, és rebutjat. En cas afirmatiu, passa a la segona revisió, o
revisió científica.
Aquesta primera revisió editorial s'adequarà al següent formulari:
-És correcta la presentació material de l'original? S'ajusta a les instruccions de
presentació d'originals de Tirant?
-És correcta la presentació lingüística de l'original? Presenta descurança en la redacció,
errors gramaticals o faltes d'ortografia?
-Encaixa l'original en l'àmbit temàtic que cobreix Tirant? Pot resultar d'interès per als
seus lectors?
Segona revisió, o revisió científica:
La segona revisió és el procés d'arbitratge científic en sistema doble cec per part, en
principi, de dos revisors externs a l'equip editorial; ocasionalment s'emprarà un tercer
revisor, per exemple si apareixen discrepàncies substancials entre els informes dels dos
primers. El director, amb consulta a l'equip editor i l'assessorament de membres de
l'equip científic, escull els revisors, que seran totalment externs a l'equip editorial. Als
revisors es proposa l'acceptació d'aquesta tasca a partir del títol, paraules clau i resum de
l'article a revisar. També accedeixen a les instruccions, i al formulari de revisió. Només
després de realitzada l'acceptació, accedeixen els revisors a l'article complet. Termini:
Els revisors tenen dos mesos per emetre el seu informe.
Base de revisors:
Els revisors que han col·laborat amb Tirant es registren en una base de dades interna de
la revista, i reben, quan així ho demanen, una certificació per la seua tasca cara a
sexennis i acreditacions. Sobre aquesta base de dades es farà pública una llista
d'avaluadors, tal com demanen els índexs de qualitat de revistes; però sols a la llarga,
quan Tirant haja publicat almenys trenta-cinc articles, amb l'objectiu de respectar la

confidencialitat d'aquests revisors, que es veuria compromesa en cas contrari en una
revista que, pel seu particular format, publicarà pocs articles per número.
Resultat de la revisió científica:
-Si els dos informes resulten negatius, l'article és rebutjat.
-Si un dels informes resulta negatiu i l'altre suggereix canvis majors, l'article és
igualment rebutjat.
-Si un dels informes és negatiu i l'altre positiu o suggereix només canvis menors, l'equip
editor recorre a l'arbitratge d'un tercer revisor, en les mateixes condicions.
-Si un o els dos informes suggereixen canvis menors, aquests es notifiquen a l'autor, que
té vint dies per modificar-lo i enviar-lo; a partir d'ací, l'article passa al procés de
publicació.
-Si els dos informes suggereixen canvis majors, aquests es notifiquen a l'autor, que pot o
bé retirar l'article, o bé efectuar aquests canvis en trenta dies i tornar a presentar-lo.
Aquesta nova versió serà avaluada novament en doble cec. Si la segona avaluació
científica resulta positiva (sense suggeriment de canvis, o bé canvis menors), una
vegada ajustat, l'article passa al procés de publicació en el primer número disponible a
partir de la data de lliurament de la versió final.
Instruccions per als revisors:
El revisor és convidat mitjançant un correu electrònic a efectuar l'avaluació d'un original
en un màxim de dos mesos a partir de la seua acceptació. A través del dit correu
electrònic pot consultar-ne el títol, paraules clau i resum. Si el revisor accepta la tasca,
només ha de clicar en l'enllaç d'acceptació, que el portarà automàticament al text a
avaluar, que sempre haurà de considerar amb absoluta confidencialitat.
A través de la plataforma OJS, se li facilitarà el formulari d'avaluació que haurà
d'emplenar i lliurar per la mateixa via seguint l'enllaç corresponent, i en el qual valorarà
aspectes concrets de contingut, qualitat científica, metodologia i estil, seguint, amb
certes adaptacions, el model de formulari de revisió de les revistes del CSIC, en concret
de la prestigiosa Revista de Literatura, que es reprodueix més avall.
Si el revisor no ha presentat el seu informe en el temps establert, la plataforma OJS li
enviarà un missatge automàtic recordant-li-ho. Si, transcorreguda una setmana més, el
revisor no ha presentat l'informe ni justificat la tardança, s'entendrà que aquell ha decidit
abstenir-se de la tasca, i l'equip editorial en contactarà un altre per a realitzar-la.

3. FORMULARI D'AVALUACIÓ A EMPLENAR PELS REVISORS

TIRANT
FITXA PER ALS AVALUADORS
TÍTOL DE L'ARTICLE:
INFORME:
Pot escriure el seu informe en format lliure

AVALUACIÓ [Subratlleu l'opció triada]:
Originalitat: Excel·lent, bona, acceptable, baixa
Rigor metodològic: Excel·lent, bo, acceptable, baix
Desenvolupament argumentatiu: Excel·lent, bo, acceptable, baix
Rellevància dels resultats: Excel·lent, bona, acceptable, baixa
Bibliografia: Excel·lent, bona, acceptable, baixa
Pulcritud formal i claredat expositiva: Excel·lent, bona, acceptable, baixa

Avaluació del títol (¿reflecteix clarament el seu objectiu?):
Avaluació del resum (abstract):

COMENTARI FINAL:

RECOMANACIÓ FINAL [Subratlla l'opció triada]:
(Només s'han de considerar acceptats els articles que obtinguen, en la valoració dels diferents aspectes, una qualificació mitjana de
bona)

--Acceptar l'article sense canvis
--Acceptar l'article amb canvis lleus
--Rebutjar l'article

NOM DE L'AVALUADOR/A:

Data de l'avaluació:
AUTORITZACIÓ:
Entre els objectius de Tirant hi ha la publicació d'un llistat dels avaluadors externs que han col·laborat
amb la revista, sempre que hagin passat tres anys des de la seva última revisió i amb el requisit
imprescindible que concedeixin la seva autorització per aparèixer en aquest llistat. El llistat mai inclourà
un enllaç amb l'article revisat. Sol·licitem per tant que autoritzi a la revista Tirant a incloure el seu nom i
cognoms i filiació institucional en aquest llistat, subratllant a continuació la casella que consideri
oportuna:
SÍ autoritze la revista Tirant a incloure les meves dades en l'esmentat llistat.
NO autoritze la revista Tirant a incloure les meves dades en l'esmentat llistat.

SUGGERIMENTS de noms d'avaluadors externs als quals enviar aquest article. Preguem que ens
facilitin, si fos possible, l'adreça de correu electrònic:
1. Nom
2. Nom

4. DESPRÉS DE LA REVISIÓ CIENTÍFICA
La presa de decisions sobre l'original presentat es realitzarà per part de l'equip editor. La
direcció transmetrà a l'autor un clar resum dels informes obtinguts pel seu original, amb
la decisió provisional sobre aquest, i els canvis demanats, si n'hi hagués. En cas
d'acceptació, si n’hi ha canvis sol·licitats, haurà d’enviar en el termini d’un mes la nova
versió incorporant els canvis i localitzant-los clarament al nou text. També quedarien
ben localitzats, en cas necessari, els canvis sol·licitats que no s'haguessen realitzat, amb
les al·legacions que l'autor consideràs oportunes clarament justificades.
La decisió definitiva de rebuig d'un original no podrà ser apel·lada
5. CORRECCIÓ DE PROVES
Per a la correcció de proves, l'autor rebrà un joc de galerades en format electrònic, sobre
el qual realitzarà la correcció de proves a mà. Una vegada efectuada la correcció,
escannejarà el document revisat i el pujarà, en el mateix format pdf, a la plataforma OJS
de Tirant clicant l'enllaç que rebrà. L'autor podrà corregir en les galerades errates, i
errors gramaticals; però ja no podrà introduir en l'article modificacions que n'afecten el
contingut.

Sistema de signes per a la correcció:

Tirant accepta igualment els usos de correcció habituals en l'àmbit de les humanitats.
Termini:
L'autor comptarà amb quinze dies per a la correcció i retorn de les proves.

6. PUBLICACIÓ I POSTPUBLICACIÓ
En ser Tirant una publicació de caire anual, el termini entre l'acceptació definitiva d'un
original i la seua publicació serà d'almenys mig any.
Revisió de postpublicació:
L'equip editorial, que haurà efectuat diverses revisions de tots els textos d'un volum al
llarg del procés de publicació d'aquest, realitzarà també una revisió a posteriori, una
vegada publicats els articles, amb la finalitat de detectar i corregir cap errata
significativa. Així mateix, si és el lector, o el propi autor, qui detecta errates
d'importància, se li prega d'escriure a l’adreça de la revista.
La correcció d'errates en la postpublicació es realitzarà per dues vies: (a) adjuntant-les al
final del propi document en pdf que constitueix l'article electrònic, en un suplement
sense paginació; (b) anunciant immediatament aquesta correcció en l'apartat "Avisos"
de la plataforma OJS de la revista, sense esperar al número següent. Aquesta informació
apareixerà també en el mateix apartat al número següent.
La fe d'errates identificarà clarament l'error, la seua localització al text, i la seua
correcció.
En ser Tirant una revista electrònica, el paper de les antigues separates és ací realitzat
pel document electrònic de l'article en pdf. Els autors, que seran notificats en el moment
que el número siga publicat, podran baixar-se'l des del mateix índex de Tirant, igual que
els lectors.

