Generalitats
El Butlletí de la Societat Micològica Valenciana està oberta a tot tipus de treballs
i articles de micologia en qualsevol dels seus àmbits d’estudi, investigació i
divulgació científica.
Els articles i treballs seran enviats en suport informàtic, directament o per correu electrònic al Comitè de Redacció a la següent adreça:
redaccion@somival.org
El Comitè Científic, d’acord amb les normes per a la presentació dels treballs,
podrà retornar als autors els treballs presentats per tal de fer modificacions de
forma o de contingut.
Si els autors no accepten les modificacions proposades, els treballs seran rebutjats. En cas que l’autor raone la seua negativa, el Comitè Científic estudiarà el
motiu i comunicarà a l’autor la seua decisió final.
Tota correspondència, amb la referència «Redacció del Butlletí de la Societat
Micològica Valenciana», es podrà remetre al correu electrònic:
redaccion@somival.org
O al correu postal:
Apartat de Correus núm. 7048, C.P. 46003 València
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Normes per a publicar en la
Revista de la Societat Micològica Valenciana (SOMIVAL)
- Els articles científics passaran pel Comitè Científic de publicacions per tal de
determinar el bon nivell científic que el faça publicable.
- Es presentaran en format Word, amb les fotos que es vulguen incloure en
l’article en un arxiu addicional. També es presentarà un arxiu PDF per tal de
saber com desitja que siga publicat en relació a les fotos i el text, no així el
format.
- El format de tots els articles serà els mateix, que realitzarà la impremta a
criteri d’aquesta societat, SOMIVAL.
- Els idiomes en què poden presentar-se seran: valencià, castellà, anglès, francés o italià. En cas d’emprar un altre idioma, hauria de tractar-se específicament.
- Els autors dels articles cedeixen els drets de publicació a SOMIVAL en qualsevol suport que s’estime.
- La decisió de publicar correspondrà en última instància a SOMIVAL.
- Els articles hauran de presentar-se abans del 31 de març per ser publicats en
la revista que eixirà publicada en el mateix any.
- L’article haurà de portar el títol, nom dels autors així com la seua adreça
electrònica i, optativament, el telèfon mòbil.
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