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Impactes de la recerca

• Impacte Científic producció i publicació científica dels resultats de la investigació,
tenint en compte l’índex de citació dels mateixos, la presentació d’aquests en
congressos o d’altres fòrums acadèmics i les oportunitats que els resultats de la
recerca ofereixen per a la realització d’investigacions posteriors.

• Impacte Polític impacte que es produeix quan els resultats de la recerca tenen una
repercussió dins l’esfera política gràcies a la transferència dels mateixos. Aquest
impacte implica que les i els responsables polítics, així com altres agents socials
elaboren noves polítiques o reformes i/o accions basades en els resultat obtinguts
a través de la investigació científica, les quals contribueixen a la transformació de
cada realitat social sobre la que s’intervé.

• Impacte Social millores socials assolides com a conseqüència de l'aplicació dels
resultats d'un projecte de recerca en particular o estudi. Les nostres societats ja
han definit els reptes socials i metes (com ara els objectius d'Europa 2020,
Objectius del Mil·lenni, etc.) i la necessitat de desenvolupaments de recerca i
innovacions per abordar-los. Sovint, els impactes socials no són immediats, sinó
que es reuneixen en un període a llarg termini.
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SOCIAL IMPACT OPEN REPOSITORY

http://www.ub.edu/sior/sior.php

sior@ub.edu

Per què?
SIOR, el nou repositori, permet establir paràmetres que mesuren les millores socials
generades pels projectes científics. Promou una alternativa necessària a
l'estancament dels resultats científics i permetent generar un veritable impacte social.

En què contribueix SIOR?
• Promou la investigació amb impacte social
• Permet als investigadors i les institucions de recerca que aportin contribucions 

clares a la ciència i a les societats. A part de reconèixer el seu propi treball 
(Vinculat a ORCID)

• Augmenta la internacionalització de les investigacions de manera que s’amplia la 
preocupació per l'impacte social a través de la comunitat investigadora en SSH.
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Estructura general i mesura de l’impacte social

SIOR mostra l’impacte
social dels projectes a nivell
internacional a partir dels
objectius de l’EU2020 i els
Millennium Goals of the 
United Nations entre 
d’altres
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SOCIAL IMPACT PROJECTS

INCLUSIVE CITIES PROJECT
Harvard Kennedy School

Reducing urban poverty from the organizational 
capacities of the working poor
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WIEGO  
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing
Harvard Kennedy School



Employment

75% of the 20-
64 year-olds to 
be employed

EU2020
Social 

Impact

• Creació d’empreses
basades en les 
troballes d’Atapuerca
(20 empreses)
• Creació de nous 
llocs de treball
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SIOR � ORCID is a hub connecting the research 
landscape
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Use your ORCID iD: CV and more…

Linkar l’indentificador d’impacte 
social dels projectes de recerca 
amb l’ORCID ID
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