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1. Anàlisi 

La producció científica de la Universitat queda recollida, en gran mesura, en el curriculum vitae (CV) del seu 
personal docent i investigador (PDI). Aquests CV s'ubiquen en un Current Research Information System 
(CRIS), que en el cas de la UOC s'anomena GIR. 

El PDI necessita tenir el CV actualitzat per a presentar-se en les convocatòries d'acreditacions, projectes 
competitius, verificació de programes de doctorat, etc. Per tant, és responsabilitat del PDI tenir introduïda de 
manera acurada i actualitzada la seva activitat científica al CRIS. 

La Universitat necessita la informació actualitzada de la producció científica del PDI per a informar 
l'administració pública, per a gestionar les sol•licituds de projectes, per a analitzar i avaluar la producció 
científica i establir polítiques de recerca, i també per a fer difusió de la seva activitat científica tant 
internament com externament. Atesa aquesta necessitat es fa necessària l'aprovació d'una política de 
revisió de la producció científica.  

Les agències de qualitat (AQU, ANECA) estableixen els criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de 
recerca del PDI i és per això que aquesta política té en compte les seves directrius i resolucions vigents en 
aquesta matèria. 

 

2. Objectiu  

Aquest document estableix quins són els criteris de revisió i validació de la producció científica de la UOC 
introduïda al CRIS, independentment de l'eina que es faci servir per a recollir les publicacions resultants de 
l'activitat de recerca del PDI. D'aquesta manera, es vol garantir la qualitat de les dades sobre producció 
científica de la Universitat. 
 

3. Criteris de revisió de les dades  

El procés de revisió consta de dues etapes, una primera de revisió de dades de caire bibliogràfic, i una 
segona segons el tipus d'activitat científica.  

Aquest procés de revisió té els objectius següents: 

 Visualitzar les dades bibliogràfiques correctes. 
 Detectar i corregir errades bibliogràfiques. 
 Evitar duplicitats. 
 Mantenir normalitzades i sense duplicats les taules mestres (revistes, autors, etc.). 
 Normalitzar el contingut de les activitats. 
 Revisar els camps necessaris per a obtenir una extracció correcta del currículum en els diferents 

formats (AQU, CVN, etc.) o per al càlcul d'indicadors. 
 Disposar de les dades correctes per a poder facilitar-les als diversos agents, tant finançadors com a 

l'administració.  
 Disposar de les dades correctes per a poder fer-ne difusió en el Portal UOC i altres espais de difusió 

científica. 
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3.1. Revisió de dades bibliogràfiques 

 

En aquesta primera etapa, els bibliotecaris de Serveis de Biblioteca de Suport a la Recerca duran a terme 
una revisió sistemàtica de les dades bibliogràfiques introduïdes pel PDI a l'eina de gestió del currículum. 

En l'aspecte bibliogràfic, es revisen les dades clau per a la identificació d'una publicació: autors (ordre de 
signatura de publicació), títol, ISSN/ISBN, títol de la publicació, editorial, pàgines, DOI, any de publicació, 
col•lecció. Aquesta revisió es farà a partir de la consulta del document original en paper o electrònic i, en cas 
de no disposar de l'original, de la informació recollida a les bases de dades (vegeu Annex 2).  

En cas de falta d'informació es contacta amb l'autor per a poder completar les dades. 

 

3.2. Revisió de tipus d’activitat 

En aquesta segona etapa, els bibliotecaris de Serveis de Biblioteca de Suport a la Recerca revisen les 
tipologies documentals definides pel PDI.  

Pel seu contingut científic, es consideren com a tipologies de documents per a revisar les següents: 

 Article de recerca científica  
 Article de revisió 
 Comunicacions publicades en actes de congressos (proceeding paper)1  
 Llibre 
 Capítol de llibre 
 Ressenya 
 Carta 
 Document de treball (working paper) 
 Editorial 
 Informe tècnic 

 
Per a dur a terme aquesta valoració de l'activitat científica es té en compte, en primer lloc, el tipus de 
document que indica la mateixa editorial, revista o base de dades que la indexa (original, revisió, carta, 
editorial, etc.) i, en segon lloc, el tipus de mitjà de difusió emprat (revista científica, tècnica, divulgativa, book 
series, etc.). El criteri emprat per a la valoració de l'activitat científica es fonamenta en el glossari de termes 
de recerca que inclou aquest document (Annex 1).  

Per a les activitats introduïdes al CRIS on el PDI hagi especificat un tipus de document científic però que 
durant el procés de revisió es valora que és de temàtica divulgativa o docent, se li proposarà un canvi 
d'activitat per a poder modificar les dades.  

En cas de desacord d'ambdues parts, Serveis de Biblioteca de Suport a la Recerca derivarà el cas a la 
Comissió de Recerca i aquesta emetrà una resolució i es notificarà a l'autor o autora.  

En el cas del PDI que ja no treballi a la UOC, el Servei de Biblioteca de Suport a la Recerca farà la revisió 
de les activitats introduïdes a partir de la consulta del document original en paper o electrònic únicament. 

 

                                                      
1
Cal tenir en compte que els proceeding papers poden publicar-se a les següents publicacions:  

- Book series o números especials de revistes científiques que publiquen anualment els proceedings d'un congrés 
(ISBN/ISSN).  

  - Actes d'un congrés (ISBN).  
 - Revistes científiques (ISSN). 

 En els dos primers casos, es consideren capítols de llibre i, només en el darrer cas, es consideren articles científics. 
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4. Documents de suport  

Aquest document presenta com a instruments per a implantar la política de revisió de la producció científica 
els tres annexos següents:  

 

Annex 1. Glossari de termes de recerca que inclou tots els tecnicismes necessaris per a una revisió correcta 
de les dades, amb el seu equivalent en anglès: 

 Definicions de tipologies documentals 
 Definicions relacionades amb els components d'una cita bibliogràfica 
 Definicions de termes relacionats amb l'avaluació de la qualitat de la recerca 
 Definicions relacionades amb els processos editorials 

 

Annex 2. Llista de les bases de dades bibliogràfiques i d'avaluació de la qualitat de les revistes científiques, 
que inclou títol i tipus de la base de dades, indicis de qualitat que ofereix, definició, enllaç al recurs i àrea 
temàtica. 

Annex 3: Descripció i procediment de revisió de les dades de producció científica al GIR. 
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5. Annexos 

5.1. Annex 1. Glossari de termes de recerca 

 

accés obert a la informació científica 

en. open access to scientific information 

Lliure disponibilitat de la informació científica a internet, de manera que qualsevol usuari pugui llegir, copiar, 
distribuir, imprimir, cercar o enllaçar el text complet per a qualsevol altre ús legal, sense barreres financeres, 
legals o tècniques. 

  

afiliació dels autors 

en. affiliation  

Institució o organisme al qual està adscrit o afiliat un autor. És generalment formada pel nom complet de la 
institució, ciutat, país, adreça postal i adreça electrònica. 

 

altmetrics 

en altmetrics  

Noves mètriques basades en la web social per analitzar i informar l’impacte acadèmic. 

 

àmbit científic 

en. scientific area 

Cadascun dels sis àmbits en què s'organitza la recerca a Catalunya: ciències, ciències de la vida, ciències 
mèdiques, enginyeria i arquitectura, ciències socials i humanitats. 

  

àrea de coneixement 

en. area of knowledge 

Camp diferenciat del saber, que es caracteritza per un objecte d'estudi homogeni compartit per una 
comunitat estable d'investigadors. 

  

article d'investigació científica 

en. original article 

Text independent amb contingut científic original, que forma part d'una publicació periòdica i que ha estat 
seleccionat amb criteris de qualitat. És una font primària, inclou la metodologia i el resultat d'un estudi 
original dut a terme pels autors. 

  

article de divulgació científica i cultural 

en. Scientific and cultural dissemination article 

Text publicat en una revista de divulgació científica i cultural (vegeu revista de divulgació científica o 
cultural). 
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 article de revisió 

en. review 

L'article de revisió és un estudi bibliogràfic en el qual es recopila, s'analitza, se sintetitza i es debat la 
informació publicada sobre un tema, que pot incloure un examen crític de l'estat del coneixement. Un article 
de revisió tant pot ser una revisió de la literatura, com una revisió sistemàtica o una metaanàlisi.  

 

avaluació d'experts o revisió d'experts 

en. peer review 

Revisió i avaluació externa de qualsevol acció o proposta, generalment de naturalesa científica, que duu a 
terme un equip d'avaluadors externs especialitzats en el camp, que es revisa d'acord amb els criteris 
prèviament establerts. 

  

base de dades  

en. database 

Estructura que permet rebre dades, emmagatzemar-les i extreure-les a petició d'usuaris múltiples i 
independents entre ells.  

 

base de dades bibliogràfica 

en. bibliophical database 

Base de dades que recull referències bibliogràfiques. (vegeu Annex 1) 

  

bibliometria 

en. bibliometrics 

Disciplina científica que analitza el creixement, la distribució, l'impacte i la visibilitat de la bibliografia en una 
àrea i un període determinats, i estudia també els autors i l'estructura social dels grups que la produeixen i 
la utilitzen. 

  

book series 

en. book series 

Publicació en sèrie amb un títol en sèrie, un ISSN (vegeu ISSN). Cadascun dels volums o números 
d'aquesta sèrie és també un llibre i té un ISBN (vegeu ISBN) 

  

carta 

en. letter 

Contribució breu i informal publicada en una revista científica, que presenta els resultats preliminars d'una 
investigació o fa comentaris sobre un tema d'interès per als lectors de la revista.  

 

citacions rebudes 

en. times cited 

Cerca del nombre de vegades que un document ha estat referenciat en altres obres (articles, llibres, etc.). 
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 comitè científic 

en. scientific committee 

Generalment format per experts en els àmbits científics que cobreix la revista. Exerceixen activitats 
d'assessorament a l'editor, revisió, suggeriments sobre els articles presentats o propostes de temes, entre 
altres. 

  

comitè editorial 

en. editorial committee or editorial board 

És integrat per experts reconeguts en el món de la investigació científica d'interès per a la revista. El seu 
propòsit és atorgar prestigi i reconeixement a la publicació i, a vegades, s'encarreguen de la revisió dels 
treballs enviats a la revista. 

 

comunicació científica 

en. scientific communication 

Conjunt d'accions encaminades a la difusió del coneixement científic i tècnic (presentacions, conferències, 
articles, etc.) adreçades a un públic principalment científic o dins de la comunitat científica. 

  

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

en. Directory of Open Access Journals; DOAJ 

Directori que inclou milers de revistes científiques i acadèmiques d'accés obert, a text complet i amb control 
de qualitat. 

  

divulgació científica 

en. popular science; literature of science; public communications of science 

Interpretació i popularització del coneixement científic sense circumscriure's a àmbits acadèmics específics. 

  

document científico-tècnic 

en. Technical report 

Un document científico-tècnic descriu el procés, el progrés o els resultats de recerca tècnica o científica, o 
l'estat de la recerca d'un problema tècnic o científic. Al contrari de la major part de literatura científica, els 
documents tècnics rarament tenen una revisió completa abans de la seva publicació. 

 

document de treball 

en. Working paper  

Versió preliminar d'un article o capítol de llibre de caràcter científic o tècnic.  

 

DOI 

en. DOI; digital object identifier 

Identificador permanent que es dóna a un objecte electrònic i que, contràriament al que passa amb un URL, 
no depèn de la localització física de l'objecte. 
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editorial 

en. editorial material  

Article que dóna l'opinió d'una persona, d'un grup o d'una organització. Inclou editorials, entrevistes, 
comentaris, discussions, articles d'opinió, simposis, taules rodones, conferències clíniques. De vegades 
també tenen caràcter d'introducció, d'assaig o de reflexió de l'editor d'un monogràfic o número especial 
d'una revista. 

  

estudi de cas 

en. case study 

Tècnica de registre i d'anàlisi de dades etnogràfiques per a obtenir una mostra de fenòmens culturals que es 
localitzen sovint en una classe específica d'unitats d'observació.      
             

factor d'impacte 

en. impact factor 

Indicador que mesura la freqüència amb què una revista ha estat citada en els 2 anys anteriors. S'utilitza per 
a comparar revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un mateix camp científic. 

  

grup de recerca 

en. research group 

Conjunt d'investigadors que s'uneixen per a dur a terme una activitat de recerca o desenvolupar projectes 
en una línia de recerca de caràcter pluridisciplinari, local, nacional o internacional.   

 

índex H o índex de Hirsch 

en. H-index 

Índex o indicador estadístic que quantifica la productivitat científica i l'impacte dels articles d'un investigador. 
L'índex es basa en el conjunt dels treball més citats de l'investigador i en el nombre de cites de cadascun 
d'aquests treballs. Es pot aplicar també a grups de científics, departaments, universitats o països.  

 

indicadors bibliomètrics 

en. bibliometric indicators 

Dades estadístiques deduïdes de les publicacions científiques. Proporcionen informació sobre els resultats 
del procés investigador. Es classifiquen en indicadors de productivitat, visibilitat i impacte. 

 

Indicis de qualitat d'una publicació 

en. quality indicators 

Criteris que es tenen en compte per a valorar la qualitat científica d'una publicació (revista, article de revista, 
llibre, acta de congrés). 

 

informe tècnic 

en. report 

Publicació que descriu el procés, el desenvolupament o els resultats d'una recerca.  
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ISBN 

en. ISBN 

Número que identifica internacionalment una edició d'una obra publicada per un editor específic i que és 
únic per a aquesta edició.            
             

ISI Web of Science 

en. ISI Web of Science 

Base de dades bibliogràfica multidisciplinària produïda per Thomson Reuters amb referències a cites 
bibliogràfiques. 

  

ISSN 

en. ISSN 

Número que identifica internacionalment el títol clau d'una publicació en sèrie.     
              

Journal Citation Reports (JCR) 

en.  Journal Citation Reports (JCR) 

Base de dades produïda per Thomson Reuters, amb dos índexs, el Science Citation Index i el Social 
Science Citation Index. Permet saber quines són les publicacions que se citen més ràpidament, quines 
tenen més impacte (vegeu factor d'impacte) en la comunitat científica i els quartils on es troben 
posicionades les revistes respecte a la seva categoria. 

  

llibre cientificotècnic 

en. technical scientific book 

Llibre que tracta una matèria amb un alt nivell tècnic i d'especialització, generalment monogràfic i sense 
estar sotmès a cap curs programat prèviament. L'autor en decideix, lliurement i sense condicionants 
vinculats a l'estudi reglat, el sumari i el contingut. 

 

llibre d'actes 

en. proceedings  

Document que aplega els textos íntegres de les comunicacions i les ponències d'un congrés i que pot donar 
compte dels debats que hi han tingut lloc o contenir-ne la transcripció. Normalment té ISBN. 

 

memòria de recerca 

en. research report 

Document que resumeix detalladament tota l'activitat de recerca desenvolupada per una entitat, una 
persona o un grup de persones durant un període determinat de temps, generalment elaborat com a resultat 
d'un ajut o projecte. 

  

monografia 

en. monograph 

Llibre, en format electrònic o en paper, que recull un estudi fet sobre un aspecte concret d'una matèria. 
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 obra de referència 

en. reference book; reference work 

Publicació que es pren com a referent en un determinat àmbit de coneixement i que serveix per a aprofundir 
en els conceptes de la matèria i aclarir-ne aspectes objecte d'estudi. 

 

ORCID 

en. ORCID 

Identificador únic, digital i permanent per a investigadors. Permet als investigadors ser reconeguts no 
solament dins de la seva institució, sinó en qualsevol altra plataforma externa amb informació científica, i 
també elimina l'ambigüitat dels noms i les signatures d'autors de publicacions científiques. El codi únic 
ORCID està normalitzat seguint la norma ISO 27729:2012.  

 

paraula clau 

en. keyword 

Mot o grup de mots seleccionats del títol o del text d'un document, els quals caracteritzen el contingut d'una 
obra i permeten de fer cerques documentals. 

  

patent 

en. patent 

Conjunt de drets exclusius garantits per un govern o una autoritat a l'inventor d'un nou producte o procés 
susceptible de ser explotat industrialment, durant un espai limitat de temps. 

  

pòster 

en. poster 

Aportació científica d'un investigador a un congrés, presentada en un format adequat per a ser afixada. 
Tenen menys importància que les ponències, però poden ser una bona eina per a la presentació d'un nou 
tema de recerca.  No sempre passen per un procés de revisió. 

  

primer autor autora 

en. first-named author; first author 

  

Persona que apareix primer en la llista d'autors d'una referència bibliogràfica, el cognom de la qual s'utilitza 
tot sovint per a ordenar alfabèticament aquesta referència. Pot dependre de criteris d'ordenació diferents 
segons la disciplina. 

 

proceeding paper 

en. proceedings paper 

Article de recerca científica que recull les dades i els resultats de la recerca presentats en una conferència o 
un simposi. Pot estar publicat en una revista de recerca científica (vegeu Revista de recerca científica), en 
un llibre d'actes (vegeu Llibre d'actes) o en un book series (vegeu Book series). 
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producció científica 

en. science production; scientific production 

Conjunt d'aquells elements que ha generat la recerca (publicacions, patents, ponències, etc.), especialment 
articles i llibres científics. 

  

publicació docent 

en. teaching material 

Publicació amb finalitat docent associada als continguts d'una matèria universitària. 

  

quartil 

en. quartile 

Paràmetre que avalua la importància relativa d'una revista dins la totalitat de revistes de la seva mateixa 
matèria. 

Si la llista de revistes d'una mateixa categoria, ordenades de més a menys factor d'impacte, es divideix en 
quatre parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt 
són en el primer quartil. 

  

repositori 

en. repository 

Sistema informàtic on s'emmagatzema la informació d'una organització amb la finalitat de compartir-la. 

  

repositori institucional 

en. institutional repository 

Arxiu digital de la producció intel·lectual produïda pel professorat, el personal de recerca i els estudiants 
d'una institució, accessible per a usuaris finals tant de la mateixa institució com de fora, sense pràcticament 
cap barrera d'accés. El seu contingut està definit institucionalment, i és d'àmbit acadèmic, acumulatiu i 
perpetu, obert i interactiu. 

 

Researcher ID  

en. researcher ID 

Identificador únic, digital i permanent per a investigadors, de Thompson Reuters. 

ressenya 

en. book review 

Text no gaire extens en què es dóna compte d'una obra o un article i se'n fa un examen crític. 

  

resum 

en. abstract 

Text breu on s'exposen les idees principals o més rellevants del contingut d'un article. Preferiblement escrit 
en anglès. 
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resums de congressos 

en. meeting abstracts 

Resums de les comunicacions i les ponències d'un congrés. Es publiquen en les actes de congressos o en 
revistes de recerca científica. 

  

revista de recerca científica 

en. academic journal or scientific research journal 

Publicació periòdica amb ISSN que inclou una proporció elevada d'articles resultants de recerca o d'estudis 
originals que proporcionen noves aportacions a la disciplina de la revista. Se'ls exigeix una revisió d'experts 
per a l'aprovació dels articles. 

  

revista de divulgació científica o cultural 

en. Scientific and cultural dissemination journal 

Revista que vol difondre el coneixement científic perquè pugui ser llegit per tot tipus de públic, més enllà del 
món purament acadèmic o científic. El contingut pot referir-se a descobriments científics del moment, 
investigacions recents, camps específics del coneixement científic, articles resultants de recerca, estudis, 
actualitzacions i altres, com també notícies relacionades amb les ciències. Algunes d'aquestes revistes 
acostumen a ser multidisciplinàries; també poden recórrer a revisors externs per a l'aprovació dels seus 
continguts. 

  

revista electrònica 

en. electronic journal 

Publicació periòdica editada en suport electrònic sobre diverses matèries o sobre una especialitat, que pot 
contenir text, imatge i so, i que requereix mitjans informàtics per tal de visualitzar-ne o d'escoltar-ne el 
contingut. 

  

revista indexada 

en. indexed journal 

Revista inclosa en bases de dades bibliogràfiques. 

 

revista tècnica o professional 

en. Technical-professional journal 

Publicació dirigida principalment al professional de l'especialitat de la revista o públic interessat en el tema. 
Publiquen principalment articles l'objectiu dels quals és solucionar problemes pràctics, contribuir a l'avenç 
tecnològic i comunicar també nou coneixement; generalment són treballs de recerca aplicada o que 
presenten nous mètodes d'ensenyament, sense que necessàriament siguin resultats inèdits. 

  

Scimago Journal Rank (SJR) 

en. Scimago Journal Rank (SJR) 

Indicador bibliomètric que avalua l'impacte d'una publicació en la base de dades Scopus combinant el 
nombre de citacions rebudes amb la influència de les publicacions que la citen. 
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Scopus 

en. Scopus 

Base de dades bibliogràfica de resums i referències d'articles de revistes científiques. 

A partir de les publicacions i de les citacions presents a la base de dades s'elaboren dos indicadors 
bibliomètrics, SJR i SNIP. Aquests indicadors vinculats a les revistes aporten una mesura sobre la seva 
visibilitat, l'impacte, etc. 

 

Scopus Author Identifier (Scopus ID) 

en Scopus ID 

Identificador únic, digital i permanent per a investigadors, de Thompson Reuters. 

 

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 

en. Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 

Indicador bibliomètric de la base de dades Scopus que compara l'impacte de revistes de diferents camps 
temàtics. 

 

 

 

 

Fonts de procedència d'algunes definicions 

  

Altmetrics: a manifesto AQU [Última consulta: 27 de juny de 2014] 

http://altmetrics.org/manifesto/  

 

Criteris per a l'avaluació del professorat lector (2013). AQU [Última consulta: 11 de juny de 2014] 

http://www.aqu.cat/doc/doc_33065373_1.pdf 

  

Glossari de termes de gestió de la recerca i la innovació (2009). AGAUR. [Última consulta: 11 de juny de 
2014] 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/recursos/cientifica/glossariRDI/glossariRDI.pdf 

  

Glossari de Latindex [Última consulta: 11 de juny de 2014] 

http://www.latindex.unam.mx/documentos/Glosario_Latindex_esp.pdf 

Glossari UPC [Última consulta: 11 de juny de 2014] 

http://drac.upc.edu/info/glossari/classificacio-alfabetica/p/revista-cientifica 

  

ISI Web of Science. Document Types [Última consulta: 11 de juny de 2014] 

http://images.webofknowledge.com/WOKRS5132R4.2/help/WOK/hs_document_types.html 
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Scopus. Document Type [Última consulta: 11 de juny de 2014] 

http://files.sciverse.com/documents/pdf/ContentCoverageGuide-jan-2013.pdf 

  

Termcat - Cercaterm [Última consulta: 11 de juny de 2014] 

http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/  

 

Velasco, B.; Eiros, J. M.; Pinilla, J. M.; San Román, J. A. «La utilización de los indicadores 

bibliométricos para evaluar la actividad investigadora». Aula Abierta, 2012; 40(2): pàg. 75-83  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3920967 
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5.2. Annex 2. Bases de dades d'avaluació de la qualitat de les revistes científiques i criteris de qualitat 

 

 

 

Base de 
dades 

 

Tipus de 
base de 
dades 

Indicador Definició i accés Àrea temàtica 

Arts & 
Humanities 
Citation Index 

Bibliogràfica Indexada / No indexada 

Índex de Thomson Reuters que cobreix les revistes 
principals en aquestes àrees: 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H 

Humanitats i Art 

 Bibliography 
of the History 
of Art 

Bibliogràfica Indexada / No indexada 

Base de dades que recull articles relacionats tant 
amb les belles arts com amb les arts decoratives i 
aplicades: 
http://www.getty.edu/research/tools/bha/journals.pdf 

 

 

CARHUS 
PLUS 

D'avaluació 

Categoria A: revista de qualitat alta 

Categoria B,C: revista de qualitat mitjana 

Categoria D: revista de qualitat baixa 

Sistema d'avaluació de l'AGAUR de les revistes 
científiques que es publiquen en els àmbits local, 
nacional i internacional. Es basa en l'índex ICDS. 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_info
.jsp?contingut=carhus_2010 

Ciències Socials i Humanitats 
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Base de 
dades 

 

Tipus de 
base de 
dades 

Indicador Definició i accés Àrea temàtica 

CIRC - 
Clasificación 
integrada de 
revistas 
científicas 

D'avaluació 

 

Grup d'excel·lència (gEX): revistes de major 
grau científic, Q1 dels rànquings 
internacionals. 

Grupo A (gA): revistes científiques de nivell 
alt. 

Grup B (gB): revistes espanyoles sense 
reconeixement internacional i internacionals 
de menor prestigi. 

Grupo C (gC): revistes espanyoles de segon 
ordre i revistes internacionals de menys 
rellevància. 

Grup D (gD): revistes de dubtós estatus 
científic. 

 

Classificació de revistes científiques de ciències 
socials i humanes segons la qualitat 

http://ec3metrics.com/circ/ 

 

 

Ciències Socials i Humanitats 

Conference 
Proceedings 
Citation Index 

Bibliogràfica Indexada / No indexada 

Índex de conferències, simposis, seminaris, 
col·loquis, tallers i convencions indexades a ISI 
Web of Science, de Thomson Reuters: 

http://thomsonreuters.com/conference-proceedings-
citation-index/ 

Multidisciplinària 



Política de revisió de la producció científica 

Octubre de 2014 

18 

 

 

Base de 
dades 

 

Tipus de 
base de 
dades 

Indicador Definició i accés Àrea temàtica 

DICE-CINDOC D'avaluació 

Visibilitat alta: revistes amb puntuació igual 
o superior a 12 per la seva presència a bases 
de dades internacionals 

Visibilitat mitjana: revistes amb puntuació 
entre 6 i 11 punts per la seva presència a 
bases de dades internacionals 

Visibilitat baixa: revistes amb puntuació 
igual o menor a 5 punts per la seva presència 
a bases de dades internacionals 

Difusió i qualitat editorial de les revistes espanyoles 
d'Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques. 
Elaborat pel CSIC 

http://dice.cindoc.csic.es/. Estableix un índex de 
Valoración de la difusión internacional 

Humanitats, Ciències Socials i 
Jurídiques 

ERIH D'avaluació 

INT1: publicacions internacionals amb una 
alta visibilitat i influència entre els 
investigadors de diferents camps de recerca 
en diferents països, regularment citades a tot 
el món. 

INT2: publicacions internacionals amb una 
alta visibilitat i influència en els diferents 
camps de recerca de diferents països. 

NAT: revistes amb una reconeguda 
importància acadèmica entre els 
investigadors del camp de la recerca dins 
d'Europa i ocasionalment citades fora del 
país de publicació. 

Sistema d'avaluació de l'European Science 
Foundation 

https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.as
p 

Ciències Socials i Humanitats 

Francis Bibliogràfica 
Indexada / 

 No indexada 

Base de dades bibliogràfica elaborada per l'Institut 
de l'Information Scientifique et Technique i 
distribuïda per Proquest 

http://www.inist.fr/IMG/xls/francis_2010.xls 

Multidisciplinària 
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Base de 
dades 

 

Tipus de 
base de 
dades 

Indicador Definició i accés Àrea temàtica 

Historical 
Abstracts 

Bibliogràfica 
Indexada /  

No indexada 

Complete reference guide to the history of the world 
from 1450 to the present. Elaborat per EBSCO.  

Publicacions: 
http://www.ebscohost.com/titleLists/hah-
coverage.htm 

Història i Geografia 

IN-RECS / IN-
RECJ 

D'avaluació 

Factor d'impacte 

Quartils 

Citacions rebudes 

Sistema d'avaluació de les revistes espanyoles en 
ciències socials elaborat per EC3 (Grupo de 
Investigación sobre Evaluación de la Ciencia y de la 
Comunicación Científica de la Universidad de 
Granada). 

http://ec3.ugr.es/in-recs/ 

Ciències Socials 

IBSS - 
International 
Bibliography 
of the Social 
Sciences 

Bibliogràfica 
Indexada /  

No indexada 

Base de dades bibliogràfica  creada per la British 
Library of Political & Economic Science (London 
School of Economics & Political Science). Indexa i 
proporciona resums d'articles de revista 

http://www.csa.com/factsheets/ibss-set-c.php 

Ciències Socials 

International 
Bibliography 
of Periodical 
Literature 
(IBZ) 

Bibliogràfica 
Indexada /  

No indexada 

Base de dades que conté bibliografia internacional i 
interdisciplinària de revistes acadèmiques. 
http://www.degruyter.com/staticfiles/content/dbsup/I
BZ_01_Quellenliste.pdf 

Ciències Socials i Humanitats 

ISI Book 
Citation Index 

Bibliogràfica 
Citacions rebudes 

Prestigi de l'editorial 

Índex de llibres de Thomson Reuters per a la cerca 
de citacions rebudes, obert l'octubre de 2011. La 
nostra subscripció de Web of Science no dóna 
accés a aquest índex. Però es pot consultar el 
seu  Master Book List per saber si el llibre està 
indexat o no a Book Citation Index. 

Multidisciplinària 
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Base de 
dades 

 

Tipus de 
base de 
dades 

Indicador Definició i accés Àrea temàtica 

Journal 
Citation 
Reports 
(SSCI/SCI) 

D'avaluació 

Factor d'impacte 

Quartils 

Citacions rebudes 

Produït per l'ISI (Institute for Scientific 
Information),distribuït per Thomson Reuters 
(Scientific). Proporciona les dades del factor 
d'impacte, basat en l'anàlisi de les cites que reben 
les publicacions en un període de dos anys. 

www.accesowok.fecyt.es/factor 

Ciències i Ciències Socials 

Latindex Bibliogràfica Acompliment dels criteris 

Reuneix i difon les publicacions científiques 
produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i 
Portugal. La puntuació es refereix al compliment de 
criteris formals de les revistes avaluades, sobre 33 
criteris per a les revistes en paper i 36 criteris per a 
les revistes electròniques. Elaborat per la UNAM. 

http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2 

Multidisciplinària 

LLBA: 
Linguistics 
and 
Language 
Behavior 
Abstracts 

Bibliogràfica 
Indexada /  

No indexada 

Aquesta base de dades conté índexs i resums de 
publicacions internacionals sobre lingüística i 
disciplines relacionades amb els idiomes. 

Humanitats 

MIAR - Matriu 
d'informació 
per a 
l'avaluació de 
revistes  

D'avaluació 
Índex de Difusió (ICDS) 

 

Sistema per a mesurar quantitativament la visibilitat 
de les publicacions periòdiques en Ciències Socials 
segons la seva presència en diferents tipus de 
bases de dades. Elaborat per un Grup de Recerca 
de la UB. 

http://miar.ub.es/que.php 

Ciències Socials i Humanitats 

Philosopher's 
Index 

Bibliogràfica Indexada / No indexada 
Base de dades de Filosofia que buida més de 622 
revistes de més de 40 països. S'actualitza 
trimestralment. 

Humanitats 
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Base de 
dades 

 

Tipus de 
base de 
dades 

Indicador Definició i accés Àrea temàtica 

Répertoire 
bibliographiq
ue de la 
philosophie 

Bibliogràfica Indexada / No indexada 

Publicat per l'Institut Supérieur de Philosophie 
(Universitat Catòlica de Lovaina). Aquesta 
bibliografia es limita a recollir literatura filosòfica en 
les següents llengües: alemany, anglès, espanyol, 
català, francès, italià, llatí, holandès i portuguès. 

Humanitats 

RESH – 
Revistas 
españolas de 
Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 

D'avaluació 

Ofereix diferents indicadors en funció de: 

Criteris de qualitat editorial de la CNEAI, 
ANECA i Latindex. 

Difusió: mesurat per mitjà de la presència de 
les revistes en bases de dades nacionals i 

internacionals. 

Opinió d'experts (2009): dóna a conèixer el 
valor que el conjunt d'especialistes d'una 
àrea atorga a una determinada revista. 

Impacte: mesura la freqüència amb què una 
revista ha estat citada en els últims tres anys 

per a les revistes de ciències socials i cinc 
anys per a les revistes d'humanitats. 

Sistema d'informació que integra indicadors de 
qualitat per a les revistes científiques espanyoles. 
Aglutina els projectes desenvolupats pel EPUC 
(Grupo de Investigación de Evaluación de 
Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC i pel 
EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la 
Comunicación Científica) de la Universitat de 
Granada. 

Ciències Socials i Humanitats 

Revistes 
acreditades 
per la FECYT 

D'avaluació Classificació per categories (A, B, C) 
Sistema d'avaluació de la FECYT d'una selecció de 
revistes d'humanitats. 
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/1946207942.pdf 

Humanitats 

Science 
Citation Index 

Bibliogràfica 
Indexada /  

No indexada 

Índex de Thomson Reuters que cobreix les revistes 
principals en aquestes àrees: 

http:// http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K 

Ciències 
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Base de 
dades 

 

Tipus de 
base de 
dades 

Indicador Definició i accés Àrea temàtica 

SCOPUS D'avaluació 

Es consulta si la revista té Scimago Journal 
Rank (SJR) i, si en té, en quin quartil de les 
categories per llistes està posicionada: 

1r. quartil; 2n. quartil; 3r. quartil, 4t. quartil 

Recull els indicadors científics sobre revistes i 
països extret de la base de dades Scopus, 
d'Elsevier i és desenvolupat per Scimago Research 
Group. 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

Multidisciplinària 

Social 
Science 
Citation Index 

Bibliogràfica 
Indexada /  

No indexada 

Índex de Thomson Reuters que cobreix les revistes 
principals en aquestes àrees: 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J 

Ciències Socials 

SPI- 
Scholarly 
Publishers 
Indicators 

D'avaluació Inclosa / No inclosa 

Rànquing d'editorials nacionals i internacionals 
basat en l'opinió d'experts.  

http://epuc.cchs.csic.es/SPI/index.html 

Ciències Socials i Humanitats 

TRIS 
Electronic 
Bibliography 
Data 

Bibliogràfica 
Indexada /  

No indexada 

Índex elaborat pel National Transporation Library 
(NTL) de l'agència estadística nord-americana 
Bureau of Transportation Statistics (BTS), que 
cobreix les revistes principals en aquestes àrees: 

http://ntlsearch.bts.gov/repository/help.do?topic=tris
_online_journals 

Enginyeria i Construcció 
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5.3. Annex 3. Descripció i procediment de revisió de les dades de producció 
científica al GIR 

 

 


