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Introducció

Aquesta sessió té com a objectiu presentar una sèrie de fonts d'informació que han
estat seleccionades pensant en els investigadors de la Facultat de Dret de la Universitat
de Barcelona que han de presentar sol·licitud d'avaluació de l'activitat investigadora
davant la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) o davant
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

Abans de tot...

Cal reflexionar sobre tres coses:

1ª Sobre quines contribucions volem escollir per al procés d’avaluació

2ª Sobre els indicis de qualitat de les contribucions escollides 

3ª Sobre la nostra redacció presentant les contribucions que ha de justificar i raonar la 
selecció feta en relació al nostre currículum  



Fonts d’informació

Us presentem una sèrie de fonts d’informació que teniu disponibles a la xarxa
gratuitament o bé mitjançant el CRAI que us serviran.

Per trobar evidències de qualitat

- del mitjà a on publiqueu – revistes; llibres i capítols de llibre (editorials)
- del treball concret que publiqueu

De creació de perfils: d’identitat: ORCID, WoS Research ID…
de visibilitat: Google Scholar Citations,  ResearchGate…
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Prèvia...

Recordem 
d’accedir a 
part d’aquests 
recursos des 
del CRAI i
Introduir la 
identificació 
UB

Ex. 
Web of science
Scopus

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1620185?lang=cat

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1900118?lang=cat

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1620185?lang=cat
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1900118?lang=cat
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https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy/boto

El botó SIRE és una miniaplicació enllaçada (bookmarklet) que permet activar l’accés a 
través del Servei Intermediari d’accés als Recursos Electrònics (SIRE) de manera 
automàtica en qualsevol moment de la navegació web.

S’ha d’instal·lar al navegador 

Prèvia...

https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy/boto


1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes

1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

a) Journal Citation Reports (JCR)
b) Revistes indexades en WOS fora de JCR/ESCI
c) Journalmetrics de Scopus
d) Scimago Journal Rank (SJR)
e) Google Scholar metrics
f) Journal Scholar metrics
g) Scielo Citation index

1.2 Fonts que no fan servir l’anàlisi de cites

a) DOAJ
b) Catálogo LATINDEX
c ) CARHUS Plus+
d) CIRC
e) FECYT Segell de qualitat i Ranking
f) MIAR

2. Evidències del mitjà a on publiquem: llibres i capítols de llibre

a) SPI (Scholarly Publishers Indicators)
b) Sello Calidad Edición Academica
c) Worldcat
d) Catálogo colectivo Rebiun



3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

a) Wos
b) Scopus
c) Google Scholar
d) Aranzadi
e) Vlex
f) Tirant on line
g) Biblioteca virtual Tirant 
h) Google acadèmic/ Books
i) Dialnet plus



1. Evidències del mitjà a on publiquem. Revistes
1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

a) Journal Citation Reports (JCR)

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB 

Eina per a avaluar les principals revistes del món. Mesura l'impacte d'una revista en funció de les 
cites rebudes pels articles publicats i recollits en el Science Citation Index (SCI) i el Social Sciences
Citation Index (SSCI) de la Web of Science (WOS). El principal indicador que ofereix és el Factor 
d'impacte (nombre de cites que ha rebut una revista en un any donat per als dos anys anteriors 
per la quantitat d'articles publicats durant aquests dos anys) però també són importants els 
indicadors de posició en el rang de la seva categoria: posició/quartil. El quartil és un indicador 
que serveix per saber la importància relativa d'una revista dins la totalitat de revistes de la seva 
matèria. Si un llistat de revistes s'ordena de major a menor factor d'impacte i es divideix en 
quatre parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el factor 
d'impacte més alt se situen en el primer quartil.
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Categories vinculades a DRET: 
- Criminology & Penology
- Industrial Relations & Labor
- International Relations
- Law
- Medicine, Legal
- Political Science
- Public Administration
- Social Sciences
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Però...
Contingut del Web of Science al del JCR: LAW
Total revistes de Dret any 2019: 154
85 son de USA, 45 d’Anglaterra, 12 Països Baixos. Cap de França o Italia o Alemania
Espanya: 3 



1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

b) Revistes indexades en Web of Science (WOS) fora de Journal Citations Reports (JCR)

Si la revista que busquem no està inclosa en el JCR, el primer que hem de fer és buscar-la 
en la Master Journal List de la base de dades Web Of Science Col·lecció Principal, per a 
comprovar si aquesta revista forma part de qualsevol dels índexs de cites de WOS: 
https://mjl.clarivate.com/home

SCI:  
Science Citation Index Expanded: es un índice multidisciplinar de la literatura de revistas de 
ciencias.  

SSCI: 
Social Sciences Citation Index es un índice multidisciplinar de la literatura de revistas de 
ciencias sociales.

*Law: 457 revistes

A&HCI: 
Arts & Humanities Citation Index es un índice multidisciplinar de la literatura de revistas de 
artes y humanidades

https://mjl.clarivate.com/home


1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

b) Revistes indexades en Web of science fora de JCR: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
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Terme de cerca “Derecho” com a paraula dintre del títol de la revista: 
43 Títols
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Web of Science (WOS) conté la base de dades Emerging Sources Citation Index (ESCI)
ESCI sorgeix per a donar visibilitat a noves revistes revisades per parells que tenen 
importància regional i en camps científics emergents que compleixen amb els criteris per 
a la seva indexació. 
Totes les revistes incloses en ESCI comptaran amb índex de cites encara que no tindran 
índex d'impacte en JCR.

Amb factor d'impacte Sense factor d’impacte però cites indexades



1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

c) Journalmetrics de Scopus

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB

Ranking en 
funció del 
nombre de cites.

Es interessant la 
combinació
d’àrea temàtica i 
quartil, per a 
poder trobar les 
revistes millor
posicionades
dintre d’una
determinada 
àrea.



1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

c) Scopus Sources [abans Scopus Journalmetrics]
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

d) Scimago Journal Rank (SJR)
https://www.scimagojr.com/

https://www.scimagojr.com/


20



21



22

1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

e) Google Scholar Metrics

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es

Eina que estableix l'índex d'impacte de les revistes científiques a partir de les cites 
recollides a Google Scholar. Analitza les revistes que han publicat a el menys 100 
articles en els darrers 5 anys i compten amb alguna cita.

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es
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Versió en anglès te 
classificació per categories

LAW
Totes son norteamericanes
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Si es vol cercar una revista que no està en cap de les 100 d’alguna categoria, o 
llengua, es pot fer una cerca pel nom de la revista amb la lupa que hi ha al 
cantó superior dret
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes

1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

f) Journal Scholar mètrics

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home

Desenvolupat pel grup de recerca EC3 de la Universitat de Granada, el portal Journal
Scholar Metrics identifica i classifica revistes de l'àmbit de les ciències socials i les 
humanitats presents en Google Scholar Metrics (GSM). Com hem vist, GSM només 
classifica les revistes en llengua anglesa, per la qual cosa aquest projecte tracta amb 
molt més detalli cada revista, agregant informació de presència en bases de dades i 
consolidant les dades de citació de GSM corresponents

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.1 Fonts basades en l’anàlisi de cites 

g) Scielo Citation index

https://scielo.org/es

SciELO Citation Index (SCCI) és una base de dades i una plataforma de 
recerca de literatura acadèmica sobre totes les àrees de la ciència i les 
humanitats que cobreix la biblioteca electrònica Scielo. 

El SCCI està integrat a la plataforma de la Web of Science (WoS)

https://scielo.org/es
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Scielo és el portal de revistes 
d'accés obert més important
de Llatinoamèrica (amb
presència d'alguns títols
d'Espanya i Portugal)
És especialment important la 
presència de revistes de 
medicina i ciències de la 
salut

https://scielo.org/es

https://scielo.org/es
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Dades 
bibliomètriques
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.2 Fonts que no fan servir l’anàlisi de cites

a) DOAJ (Directory of Open Access Journals)
https://doaj.org/

https://doaj.org/
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.2 Fonts que no fan servir l’anàlisi de cites

b) Catálogo LATINDEX
https://www.latindex.org/latindex/gCatalogo

https://www.latindex.org/latindex/gCatalogo
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.2 Fonts que no fan servir l’anàlisi de cites

c) CARHUS Plus+
https://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/

Carhus Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de 
les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell 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 amb la 
màxima objectivitat. 

El 27 de març del 2019 es va publicar la versió de Carhus Plus+ 2018.
Tanmateix quan es tracti de valorar les publicacions anteriors al 2019, la versió de 
referència és Carhus Plus+ 2014.

https://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/
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Carhus Plus+ 2018 
té un total de 6233 
publicacions. 

La taula mostra el 
nombre total de 
revistes per àmbit i 
per grup
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.2 Fonts que no fan servir l’anàlisi de cites

d) CIRC
https://www.clasificacioncirc.es/

La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC tiene como objetivo la 
construcción de una clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y 
Humanas en función de su calidad, integrando los productos de evaluación 
existentes considerados positivamente por las diferentes agencias de 
evaluación nacionales como CNEAI, ANECA.

https://www.clasificacioncirc.es/
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.2 Fonts que no fan servir l’anàlisi de cites

e) FECYT Segell de qualitat i Ranking

https://evaluacionarce.fecyt.es/publico/RevistasCertificadas/RevistasCertificadas.aspx

Revistas Certificadas
Las revistas que han superado los procesos de evaluación de la calidad editorial y 
científica llevados a cabo en los periodos de convocatoria bienales son consideradas 
revistas excelentes. Desde el año 2007, en que dio comienzo la primera 
convocatoria de evaluación de revistas científicas, se han analizado más de 1900 
solicitudes de revistas y en la actualidad hay 396 revistas que cuentan con el sello de 
calidad FECYT.

https://evaluacionarce.fecyt.es/publico/RevistasCertificadas/RevistasCertificadas.aspx
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https://evaluacionarce.fecyt.es/publico/Resolucion/__Recursos/2019_listado_revistas_FECYT.pdf

https://evaluacionarce.fecyt.es/publico/Resolucion/__Recursos/2019_listado_revistas_FECYT.pdf
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Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales con sello de calidad FECYT

Edición 11 febrero 2020

https://www.fecyt.es/es/publicacion/ranking-de-visibilidad-e-impacto-de-revistas-cientificas-espanolas-de-humanidades-y
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1. Evidències de qualitat del mitjà a on publiquem. Revistes
1.2 Fonts que no fan servir l’anàlisi de cites

f) MIAR

http://miar.ub.edu/idioma/ca

Què és MIAR?
Actualitzada anualment, la base de dades MIAR reuneix informació clau per a la 
identificació i l'anàlisi de revistes. Aquestes s'agrupen en grans àrees científiques -
subdividides al seu torn en camps acadèmics més específics-. 
El sistema crea una matriu de correspondència entre les revistes, identificades pel 
seu ISSN i les bases de dades i repertoris que les indexen o inclouen i com a resultat 
s’obté el seu ICDS
El ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) és un indicador que mostra la 
visibilitat de la revista en diferents bases de dades científiques d'abast internacional, 
o en defecte d'això en repertoris d'avaluació de publicacions periòdiques. Un ICDS 
elevat significa que la revista és present en diferents fonts d'informació de 
rellevància internacional. 

http://miar.ub.edu/idioma/ca
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2 .Evidències del mitjà a on publiquem: llibres i capítols de llibre
a) SPI (Scholarly Publishers Indicators)

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
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http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2018_2.php?materia=Derecho&tabla_esp=spi_editoriales_derecho&tabla_extr=spi_editoriales_derecho_extr

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2018_2.php?materia=Derecho&tabla_esp=spi_editoriales_derecho&tabla_extr=spi_editoriales_derecho_extr
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2 .Evidències del mitjà a on publiquem: llibres i capítols de llibre
b) Sello Calidad Edición Academica

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Otras-actividades-de-evaluacion/Sello-de-Calidad-en-Edicion-Academica

El Sello tiene como objetivo reconocer las mejores prácticas dentro de la edición
universitaria española y convertirse en un signo distintivo que tanto las agencias de 
evaluación de la actividad investigadora como la comunidad académica e 
investigadora podrán identificar fácilmente. Pretende igualmente ser una vía para 
promover y estimular la calidad en la edición académica.

Está promovido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y avalado
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Colecciones que actualmente disponen del sello

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Otras-actividades-de-evaluacion/Sello-de-Calidad-en-Edicion-Academica
http://www.selloceaapq.es/Documentos/Convocatorias/DocumentacionColeccionesConSello/9_DocumentacionColeccionesConSello_081119100218..pdf
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2 .Evidències del mitjà a on publiquem: llibres i capítols de llibre
c) Worldcat

https://www.worldcat.org/

Reflecteix de forma bastant exhaustiva els fons de les principals 
biblioteques universitàries i d'investigació de USA i Canadà, 
juntament a les d'un bon nombre de les biblioteques nacionals i 
d'investigació més importants del món.
Podem buscar si les nostres obres formen part d'alguna 
biblioteca estrangera

https://www.worldcat.org/
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2 .Evidències del mitjà a on publiquem: llibres i capítols de llibre
d) Catálogo colectivo Rebiun

La Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN) és una comissió sectorial de la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) des de 1998. 
Des de la seva creació, a iniciativa d'un grup de directors de biblioteques en 1988, REBIUN 
constitueix un organisme estable en el qual estan representades totes les biblioteques universitàries
i científiques espanyoles. 
REBIUN està formada per les biblioteques de les 76 universitats membres de la CRUE (50 d'àmbit
universitari públic i 26 d'àmbit universitari privat) i el CSIC (Consell Superior de Recerques
Científiques).
Catàleg: https://rebiun.baratz.es/rebiun/search?q=

https://rebiun.baratz.es/rebiun/search?q=
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

a) Web of Science
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

a) Web of Science
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

b) Scopus
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

b) Scopus
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

c) Google Scholar
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

c) Google Scholar

Citat per 8 
entrades
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB d) Aranzadi Instituciones

Cerca “Campins Eritja”

Resultat 34 referències 
que contenen el terme 
“Campins Eritja”



61

3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB d) Aranzadi Instituciones
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB e) Vlex
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB e) Vlex
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB f) Tirant on line
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB f) Tirant on line
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB g) Biblioteca virtual Tirant 



67

3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB g) Biblioteca virtual Tirant 
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

h) Google Books
https://books.google.es/

CAMPINS ERITJA, Mar
The European Union and the North: Towards 
the Development of an EU Arctic Policy? 
Ocean Yearbook online, 2013

Llibres que citen 
l’article 

http:// https:/books.google.es/
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB i) Dialnet plus
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3 .Evidències sobre el treball concret que publiquem 
Com trobar cites i ressenyes

Atenció! Accedir des del catàleg CRAI UB i) Dialnet plus

Trobem obra pròpia però 
també podem trobar 
ressenyes d’obra nostres



4. Creació de perfils i alertes personals
Hem de pensar en les properes convocatòries d’avaluació i donat l’esforç que suposa la troballa 
d’evidències de qualitat, es molt recomanable treballar amb anticipació. 
En aquest sentit la presencia digital del currículum vitae de l’investigador en determinades plataformes 
pot facilitar als avaluadors una visió de conjunt i per altra banda la visibilitat facilita que els col·legues  
accedeixin a les meves publicacions i puguin arribar a ser citades.  

Fixació clara de la identitat (forma del nom com autor), afiliació i producció de l’investigador
en sistemes de control de noms d’autor com:

- ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0935-6436
- Portal de la Recerca de Catalunya 

(se alimenta de Grec UB):https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-0935-6436
- Researcher ID de Clarivate: http://www.researcherid.com/rid/D-7010-2014
- Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601990505

Presencia del investigador en redes sociales académicas:
- Google Scholar Cites: https://scholar.google.com/citations?user=pAMxT_sAAAAJ&hl=es
- Microsoft Academic: https://academic.microsoft.com/#/profile/CristbalUrbano
- ReserchGate: https://www.researchgate.net/profile/Cristobal_Urbano
- Academia.edu: https://barcelona.academia.edu/CristobalUrbano
- Publons: https://publons.com/author/1221598/cristobal-urbano

Es recomanable configurar i la creació d’alertes en motors de cerca web (p.e. 
https://www.google.es/alerts), o en bases de dades bibliográfiques por autor citat (p.e. 
https://service-elsevier-
com.sire.ub.edu/app/answers/detail/a_id/24063/supporthub/scopus/kw/alerts/)

https://orcid.org/0000-0003-0935-6436
https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-0935-6436
https://publons.com/researcher/1221598/cristobal-urbano/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6601990505
https://scholar.google.com/citations?user=pAMxT_sAAAAJ&hl=es
https://academic.microsoft.com/profile/3ij722j5-2007-45i0-9257-hiehj13716he/CristbalUrbano/no-publications
https://www.researchgate.net/profile/Cristobal_Urbano
https://barcelona.academia.edu/CristobalUrbano
https://publons.com/author/1221598/cristobal-urbano
https://www.google.es/alerts
https://service-elsevier-com.sire.ub.edu/app/answers/detail/a_id/24063/supporthub/scopus/kw/alerts/


Moltes gràcies!
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