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U
L’avaluació de la producció científica en 

l’àmbit de les Humanitats:
índexs de qualitat i bases de dades
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Qui avalua la producció científica?

AQU

ANECA

CNEAI

Índexs de qualitat de revistes

Journal Citation Reports, Scimago Journal & Country Rank, Scopus, Carhus Plus, 

ERIH Plus, Latindex, MIAR, Resh, CIRC, FECYT, DICE, Google Scholar Metric

Índexs de qualitat de llibres

Scholarly Publishers Indicators, Publishers Scholar Metrics, Bibliometric Indicadors 
for Publishers, Book Publishers Library Metrics

Sumari
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L’avaluació de la producció científica

Número  d’articles publicats en revistes indexades Número de professors altament citats

Academic Ranking of World Universities (ARWU) - Rànquing de Shanghai

L’activitat científica s’ha convertit en una eina indispensable per avaluar la recerca de

docents, grups de recerca i institucions.
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Qui avalua l’activitat científica?

Agència d'àmbit estatal que dóna suport a les universitats en tots els
processos relacionats amb l'assegurament de la qualitat i la millora de
competitivitat del sistema universitari.

L‘ AQU, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat
en el sistema universitari català. Té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la
certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres
d'ensenyament superior.

La CNEAI duu a terme l'avaluació de l'activitat investigadora del
professorat universitari i del personal de les escales científiques del CSIC
amb l'objectiu que els siguin reconeguts els complements de
productivitat.
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Qui avalua l’activitat científica?

Utilitzen indicadors de qualitat (factor d’impacte, quartil…) 
per avaluar l’activitat investigadora

Els investigadors han de conèixer les revistes on publicar
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En la valoració dels articles s'atendrà al mitjà de difusió utilitzat i s'acceptarà com a indici de qualitat la publicació

en revistes de vàlua reconeguda. La inclusió de les revistes en bases de dades internacionals com l'Arts and

Humanities Citation Index o el Social Sciences Citation Index (del Journal Citation Reports, JCR), o en les llistes del

European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus) de l'European Science Foundation, es considerarà una

referència de qualitat. Quan una revista aparegui llistada en més d'un subàmbit, es considerarà sempre la situació

relativa de la revista en el subàmbit més favorable per al sol·licitant.

Es consideraran també els articles publicats en revistes llistades en altres bases de dades nacionals o

internacionals (per exemple, SCOPUS, DICE-CINDOC, Ulrichsweb, CAPES, MIAR, etc.) o en les revistes acreditades

per la FECYT (Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia).

Qui avalua l’activitat científica?
Resolució ECO/3012/2015, de 21 de desembre de 2015. DOGC el 31.12.2015 per la qual es dóna publicitat

als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les

universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de

recerca.

http://www.aqu.cat/doc/doc_95554780_1.pdf
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“Se valoran preferentemente los artículos publicados en revistas de carácter internacional, cuya inclusión en las

siguientes bases de datos se considera como una referencia de calidad: por ejemplo, FRANCIS, International

Bibliography of the Social Sciences, Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, Bibliography

of the History of Arts (RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS

Abstracts of Music Literature, Philosopher’s, Répertoire Bibliographique, International Bibliography of Periodical

Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography (BL), Library

and Information Science Abstracts”.

“En este campo también se utiliza como referencia de calidad para las publicaciones españolas la base de datos

DICE”

… En el caso de revistas no incluidas en estas bases de datos, se consideran como indicios de calidad: la existencia

de evaluación externa por pares; disponer de un comité científico internacional…

Qui avalua l’activitat científica?

Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
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Qui avalua l’activitat científica?

“En la valoración de los artículos se atenderá al medio de difusión empleado, aceptándose como

indicio de calidad la publicación en revistas de reconocida valía. La inclusión de las revistas en bases

de datos internacionales [según el ámbito científico] se considerará como una referencia de calidad”

“Podrán considerarse también los artículos publicados en revistas listadas en otras bases de datos

nacionales o internacionales (por ejemplo ERIH, INRECS, LATINDEX, SCOPUS, DICE-CINDOC, etc.), o

aquellas revistas acreditadas por la FECYT siempre que, a juicio del comité asesor, cuenten con una

calidad científica similar a las incluidas en los índices mencionados y que satisfagan los criterios que

se especifican en el apéndice I.”

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad

Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los

campos de evaluación.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12482


9

El factor d’impacte i altres mesures de qualitat de les revistes

Factor d’impacte Altres mesures de qualitat
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On puc consultar aquests índexs
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On puc consultar aquests índexs
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On puc consultar aquests índexs
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El Factor d’Impacte 
On es consulta?

WOS (Web of Science)

Incites Journal Citation Reports 

Science Citation Index (SCI)
Social Sciences Citation Index (SSCI)
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El Factor d’Impacte (FI)

El FI mesura la repercussió que ha obtingut una revista en la comunitat
científica. Es tracta d’un instrument per comparar revistes i avaluar la
importància relativa d'una revista dins d'un camp científic basant-se en les
citacions que es fan dels seus articles.

FI 2014=   
Cites fetes al 2014 dels articles del 2013 i 2012

Número d’articles publicats en 2013 i 2012
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El Factor d’Impacte
Cerca per Categoria: Anthropology
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El Factor d’Impacte
Cerca per Categoria: Anthropology
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El Factor d’Impacte 
Cerca per revista: Ayer
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El Factor d’Impacte 
Cerca per revista: Ayer
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Informació de la publicació i 

categories

El Factor d’Impacte 
Cerca per revista: Ayer
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Posició de la  revista  

dins la categoria
Quartil

El Factor d’Impacte 
Cerca per revista: Ayer
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El quartil

És un indicador que serveix per avaluar la importància relativa d'una revista dins del total de revistes de la
seva àrea.

Si una llista de revistes ordenades de major a menor factor d'impacte es divideix en 4 parts iguals,
cadascuna és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt es troben al primer quartil, els
quartils de la part central seran el segon i el tercer, i l'últim quartil el quart.

Per exemple, en una llista de 20 títols el primer quartil contindrà els 5 primers títols, amb la qual cosa
aquests seran els més valorats pels investigadors.
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“Impactitis”

Factor d’impacte

Incites Journal Citation Report (JCR)

El 16 de desembre de 2012 l'Associació Nord-
americana de Biologia Cel·lular fa una 
declaració en contra de l'ús del Factor 
d'Impacte a l’hora d’avaluar la recerca 
científica.

La Declaració de Sant Francisco  recomana no 
fer servir el FI en:

• avaluacions relatives al 
finançament

• promocions professionals 
• la contractació d'acadèmics

http://www.ascb.org/dora
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Altres mesures de qualitat de les revistes
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Scimago Journal & Country Rank

Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i païssos extret de la
base de dades Scopus (d’Elsevier).

SCImago és un grup de recerca del Consell Superior d'Investigacions
Científiques (CSIC), Universidad de Granada, de Extremadura, Carlos III
(Madrid) i Alcalá de Henares.

Indicadors de qualitat: Quartil , SJR (SCImago Journal & Country Rank)



25

Scimago Journal & Country Rank



26

Scimago Journal & Country Rank
Cerca per Àrees

SJR / Quartil Índex H 
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Scimago Journal & Country Rank
Cerca per revista: Journal of Social History
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Scopus

Base de dades produïda per Elsevier. Avalua publicacions
d'editorials universals i multidisciplinàries (ciències
experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts
i humanitats). 

Indicadors de revista:
SJR
SNIP
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Scopus
Cerca de revista: Social History - ISSN: 0307-1022
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Scopus
Cerca de revista: Social History - ISSN: 0307-1022
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Scopus
Cerca de revista: Social History - ISSN: 0307-1022
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Carhus plus

És un sistema de classificació de revistes científiques de ciències socials i 
humanitats que es publiquen en els àmbits, local, nacional i 
internacional.

Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR a proposta de la Direcció
General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a 
l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i 
universitari català.

Indicador de la revista: A,B,C,D
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Carhus plus
Cerca per àmbit: Història
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Carhus plus
Cerca per àmbit: Història
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ERIH Plus

Ha estat creat i desenvolupat per investigadors europeus, sota la coordinació del 
Comitè Permanent per a les Humanitats (SCH) de la Fundació Europea de la Ciència 
(ESF).

És un sistema de classificació de revistes europees de Ciències Socials i Humanitats 
elaborat per la Fundació Europea de la Ciència (ESF) però des de 2014 està en procés 
de canvi i s’encarrega del seu manteniment la Norwegian Social Science Data Services 
(NSD). A partir d’aquest moment passa a dir-se ERIH Plus.

Abans tenia un classificació de revistes en categories segons la seva visibilitat 
internacional (INT1, INT2, NAT)

L’indicador de qualitat que ofereix en aquest moment és la inclusió de la revista en 
ERIH PLUS.
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ERIH Plus
Exemple: Pedralbes : revista d'història moderna  ISSN 0211-9587
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ERIH Plus
Exemple: Pedralbes : revista d'història moderna ISSN 0211-9587
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Latindex

És un producte resultant que té l'objectiu de reunir i difondre informació
bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a l'Amèrica
Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-
ne la qualitat.

Mesura la qualitat en funció d’una sèrie de criteris:
33 per a revistes impreses
36 per a revistes electròniques
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Latindex
Exemple: Acta Artis
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Latindex
Exemple: Acta Artis
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MIAR

Elaborat pel Departament de Biblioteconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona, és un sistema per mesurar quantitativament la 
visibilitat de les publicacions periòdiques en funció de la seva presència 
en diferents tipus de bases de dades. 

Fa un rànquing basat en l’índex l’ICDS  (Índex compost de difusió 
secundària)
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MIAR
Exemple: Pyrenae
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MIAR
Exemple: Pyrenae
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Resh (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) 

Sistema d'informació que integra els indicadors de qualitat per a les revistes 
científiques espanyoles en ciències socials i humanitats.

Aglutina els projectes desenvolupats per l'EPUC (Grupo de Investigación de 
Evaluación de Publicaciones Científicas) del CCHS-CSIC i per l'EC3 (Grupo de 
Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de 
Granada, reunint indicadors que han estat desenvolupats, aplicats i actualitzats per 
ambdós grups.



45

Catàleg LatindexQualitat FECYT

Resh (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades)
Cerca: Història Moderna i Contemporània 
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CIRC (Clasificación integrada de revistes científiques) 

Té l'objectiu de crear una classificació de revistes de ciències socials i humanitats 
en funció de la qualitat i visibilitat de les revistes. Per fer-ho és basa en la 
informació procedent de diferents productes d'avaluació considerats per les 
diferents agències d'avaluació nacionals com ara CNEAI i ANECA.

La versió CIRC 2.0 (vigent des del 2016) és responsabilitat del grup EC3metrics (de 
la Universidad de Granada) ha incorporat millores i canvis considerables.

Classificació: A+, A, B ,C ,D
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CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)
Exemple: Anuario de Estudios Medievales 

Anuario de Estudios Medievales
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CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)
Exemple: Anuario de Estudios Medievales 
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CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)
Revistes depredadores 
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CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas)
Revistes depredadores 

• No realitzen cap mena d’avaluació científica

• Dubtós procés editorial

• Gran quantitat d’articles anuals

• Sovint fan servir títols que poden recordar a 

revistes de prestigi
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Segell de qualitat FECYT 

Segell que acredita la Fundació Espanyola per a la Ciència i la 
Tecnologia (FECYT) i que identifica les publicacions científiques
espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització
reconeguts internacionalment (el reconeixement és per a tres anys
des de la resolució definitiva de la convocatòria corresponent).
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Segell de qualitat FECYT 
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Segell de qualitat FECYT 
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DICE

Valora la qualitat de les revistes espanyoles d'humanitats i ciències socials.

És fruit de la col·laboració entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Última actualització (gener 2013), tot i això ANECA encara utilitza aquest recurs en les 
seves actualitzacions.

Informa dels criteris Latindex que compleixen i a vegades també ens indica ERIH, 
CARHUS Plus+.
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DICE
Exemple: Àrea temàtica d’Arqueologia i Prehistòria
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DICE
Exemple: Àrea temàtica d’Arqueologia i Prehistòria
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DICE
Exemple: Anales de Prehistoria y Arqueologia
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Rànquing de revistes científiques que ofereix dos indicadors
bibliomètrics (índex H5 i mitjà H5) de revistes en nou idiomes
diferents.

Per entrar a les mètriques és necessari haver publicat més de 20 
articles anuals (100 articles en cinc anys).

Google Scholar
Google Scholar Metric
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Google Scholar
Google Scholar Metric
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Google Scholar
Google Scholar Metric
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Google Scholar
Google Scholar Metric
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Avaluació de la qualitat de llibres 
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Rànquing que avalua la qualitat de les editorials de llibres científics i 
editorials espanyoles i estrangeres de les humanitats i ciències socials.

Aquesta eina es troba en fase beta i està finançada pel CSIC. Conté un 
rànquing general i un altre per disciplines d'editorials espanyoles i 
estrangeres.

ICEE (Indicador de qualitat de les editorials).

Avaluació de la qualitat de llibres 
Scholarly Publishers Indicators
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Scholarly Publishers Indicators
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Scholarly Publishers Indicators
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Scholarly Publishers Indicators
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Publishers Scholar Metrics

Índex bibliomètric que pretén mesurar l'impacte de les editorials 
de monografies científiques.

Fa el recompte de citacions de llibres publicats per als professors 
i investigadors d'universitats públiques espanyoles indexats a 
Google Scholar fins el 2012.

Àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Publishers Scholar Metrics
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Publishers Scholar Metrics
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Publishers Scholar Metrics
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Rànquing que avalua la qualitat de les editorials de llibres científics i 
editorials espanyoles i estrangeres de les humanitats i ciències socials.

Aquesta eina es troba en fase beta i està finançada pel CSIC. Conté un 
rànquing general i un altre per disciplines d'editorials espanyoles i 
estrangeres.

Cada editorial mostra sis indicadors de qualitats basats en els seus
resultats de recerca i impacte científic en els últims 5 anys.

Avaluació de la qualitat de llibres 
Bibliometric Indicadors for Publishers
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Bipublishers
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Bipublishers
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Bipublishers
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Book Publishers Library Metrics

Mesura la visibilitat i la difusió de les editorials de llibres científics dels àmbits de les ciències socials i humanitats a
partir del recompte de llibres inclosos als catàlegs de biblioteques universitàries i acadèmiques espanyoles que 
integren el catàleg col·lectiu de REBIUN.

• Nombre de documents: nombre de llibres publicats per l’editorial que figuren al catàleg REBIUN.
• Total d’inclusions: suma del número de biblioteques on es troben els llibres publicats d’una editorial 

segons el catàleg de REBIUN.
• Mitjana d’inclusions: número d’inclusions en biblioteques per llibre d’una editorial segons el catàleg 

REBIUN

Índex bibliomètric, realitzat pel Grup d'Investigació EC3
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Book Publishers Library Metrics
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Avaluació de la qualitat de llibres 
Book Publishers Library Metrics
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Difusió de la publicació

Enviar el pdf als autors citats a la bibliografia
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