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1. Els investigadors elaboren un “paper” 
(article científic) i l’envien a la publicació 
científica corresponent 

2. Un cop acceptat el “paper” per la 
publicació, el cap del grup de recerca ho 
comunica al responsable de publicacions 

3. El responsable de publicacions introdueix 
el “paper” com a in press a la base de 
dades de publicacions de la Intranet del 
GRIB 

 
4. El “paper” es publica en l’edició on-line de 

la publicació científica 
 
5. Un programa de l’IMIM rastreja diàriament 

quan apareixen noves publicacions dels 
seus investigadors, ja sigui on-line o en 
l’edició de paper i aquesta informació es 
recull en el butlletí setmanal de notícies 
“PRBB Actual” que es rep per e-mail. 

 
6. El responsable de publicacions revisa 

setmanalment el recull de noves 
publicacions rebut per e-mail, comprova 
que els “papers” que hi apareixen ja han 
estat introduïts com a in press i si no ha 
estat així, els introdueix a la BD de 
publicacions de la Intranet del GRIB 

 
7. El “paper” surt publicat en l’edició impressa 

de la revista 
 
8. L’autor del “paper” avisa al responsable de 

publicacions que l’article ja ha estat 
definitivament publicat  

 
9. El responsable de publicacions canvia l’in 

press de la citació a la BD pel volum, el 
número de revista i les pagines en què ha 
estat publicat l’article 

 
10. El responsable de publicacions arxiva 

electrònicament el paper en la carpeta 
“Publicacions” del GRIB.  

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
1,2,8 Investigador autor del 

paper 
Elaboració del “paper”. Avís al responsable de publicacions. 

3,6,9,10 Responsable de 
publicacions 

Introducció del “paper” a la BD publicacions com a In press. Revisió setmanal del recull rebut 
amb el PRBB Actual. Introducció del volum, revista, págs a la BD. Arxiu electrònic del paper. 

                                                                          

                                          

 

 

 

 

 
                                      

1. Elaboració del paper i enviament a la revista 
per part de l’investigador o investigadors autor(s) 

BD de publicacions 
IMP-016 

3. Introducció del paper a la BD publicacions 
de la Intranet del GRIB com a In press 

4. Publicació del paper on-line 

7. Publicació del “paper” en l’edició  
de paper de la revista 

8. Avís de l’autor al resp. publicacions

5. Un programa de l’IMIM recull els papers 
publicats. Aquesta info. s’envia setmanalment 

per e-mail mitjançant el PRBB Actual 

6. El resp. publicacions revisa setmanalment el 
recull rebut i introdueix els nous “papers” 

9. El resp. de publicacions introdueix el volum, 
número i pàgines de la revista a la BD 

10. El resp. publ. arxiva electrònicament el paper 

2. Avís del cap de grup al 
responsable de publicacions 
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