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INDICADORS DE LES REVISTES  (CRITERIS QUANTITATIUS) 
 

1. Factor d’impacte 

El factor de impacte (o índex d’impacte) d’una revista és el número de vegades que és citat de mitjana un 

article publicat en una revista determinada. És un instrument per comparar revistes i avaluar la 
importància relativa d’una revista dintre d’un mateix camp científic. (No es calcula el factor d’impacte d’un 
article, només el de la revista on s’ha publicat). 

 Eines per conèixer el factor d’impacte 

 JCR (Journal Citation Reports)  

 

 SJR (SCImago Journal and Country Rank)   

Segon índex bibliomètric internacional d’importància basat en la base de dades Scopus 

(Elsevier), competència de WoS (Thomson Reuters). Es diferencia de WoS en què conté més 

revistes, és menys selectiu i que el SJR es calcula amb les cites dels 3 anys anteriors (no de 2, 

com JCR).  

 

 

http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


 

 SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 

Indicador dissenyat  a la Universitat de Leiden per comparar l’impacte de revistes de diferents 
camps temàtics, corregint les diferències en la probabilitat de ser citat que existeix entre revistes 

de distintes matèries o entre revistes de la mateixa àrea de coneixement. Pot consultar-se a: 
Journal Metrics 

 

Les àrees d’humanitats i ciències socials i per a les publicacions no anglosaxones, estan escassament 
representades a JCR, per aquest motiu, han aparegut eines alternatives per mesurar el factor d'impacte de 
les revistes: 

 IN-RECJ INdice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas. 
Elaborado por la Universidad de Granada. No s’actualitza des de gener 2014.  

 IN-RECS INdice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales.  
Elaborado por la Universidad de Granada. No s’actualitza des de gener 2014. 

 RESH - Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Elaborado por el CINDOC (CSIC).  

2. Índex d’immediatesa 

Mesura la rapidesa amb què es cita un article d'una revista i indica amb quina freqüència són citats els 

articles d'una revista en un mateix any. Un factor d'immediatesa alt significa que la revista publica articles 
punters en investigació.    

 Eines per conèixer l’índex d’immediatesa 

 JCR (Journal Citation Reports)  

 

http://www.journalmetrics.com/display2.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://resh.cindoc.csic.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr


 

 

3. 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 en el 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 100 títols el primer quartil contindrà els 25 primers títols, amb la qual cosa, aquests seran els més 
valorats pels investigadors.  

 Eines per conèixer el quartil d’una revista 

 JCR (Journal Citation Reports)  

 
 

 
 

http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr


 

 

INDICADORS DELS ARTICLES 
 

4. Índex de citacions 

Els índexs de citacions ofereixen informació bibliogràfica estàndard (títol del article, autor, etc.) i també les 
referències citades dels registres indexats. 

 Eines per conèixer l’índex de citacions  

 
 ISI Web of Science 

Conté les bases de dades de citacions: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, 
Arts and Humanities Citation Index, etc. 

 

Cal escriure el cognom de l’autor de qui volem saber quantes citacions ha obtingut i el títol de la publicació 

en la què apareix l’article del què volem conèixer les citacions. A continuació, dintre de la llista de 
resultats, cal clicar a "Ver registros" per veure les citacions que ha rebut un treball determinat. 

 

http://www.accesowok.fecyt.es/wos/
http://www.accesowok.fecyt.es/wos/


 

 

 Scopus 

 

 

 

 Google Scholar 

 

 

 

 

 IN-RECS: (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales). Índex de citacions que 
permet conèixer de manera individualitzada les cites bibliogràfiques que reben els treballs 
publicats en aquestes revistes. No s’actualitza des de gener 2014. 

 IN-RECJ: (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas). Índex de citacions que 
permet conèixer de manera individualitzada les cites bibliogràfiques que reben els treballs 
publicats en aquestes revistes. No s’actualitza des de gener 2014. 

http://www.scopus.com/
https://scholar.google.es/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recj/


 

INDICADORS DELS AUTORS 

5. Índex H (de Hirsch) 

Índex H (de Hirsch) és un sistema de mesura que permet detectar als investigadors més destacats dins 

una àrea de coneixement proposat per Jorge Hirsch. Per conèixer aquest indicador es tenen en compte dos 
elements: el nombre d’articles publicats i el nombre de cites de cada un dels articles. P.ex: Un investigador 
té un índex h de 25 quan els seus documents han rebut com a mínim 25 citacions cadascú. 

 

 



 

ALTRES INDICADORS DE QUALITAT 

 
 

6. Revistes 

 

 DICE* (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales). Analitza la qualitat editorial d’aquestes revistes i la seva difusió en bases de dades 
multidisciplinars i  especialitzades de prestigi internacional o el tipus de presència a Internet. 

 LATINDEX* (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal). L’objectiu de LATINDEX és difondre, fer visible i 

augmentar la qualitat de les publicacions científiques de l’àrea que cobreix. Per aconseguir 
aquest objectiu ha desenvolupat els seus 33 criteris de qualitat. 

 MIAR* (Modelo de Identificación y Evaluación de Revistas) Plataforma elaborada per la 
Universitat de Barcelona. Conté una selecció de revistes científiques, nacionals e 
internacionals, de Ciències Socials i Humanes. S’analitza, de cada títol, la seva presència en 
bases de dades com a indicador de la seva capacitat de difusió. 

 RESH (Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) és un recurs que integra 
indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de ciències socials i humanitats. 
A RESH es poden trobar 73 indicadors de qualitat editorial agrupats segons l'agència 
avaluadora, de manera que l'usuari podrà saber quins criteris compleix cada revista i quins no 
segons CNEAI (21 criteris), ANECA (22 criteris) i LATINDEX (33 criteris).  

 ERIH.(European Reference Index for the Humanities) Realitzat per l’ESF (European Science 
Foundation) i el consorci HERA (Humanities in the European Research Area), el projecte ERIH 

presenta una classificació de les revistes en funció de la seva visibilitat internacional. 
 CARHUS Plus+. 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. 

(*) Mostren en quines bases de dades està indexada una revista tot i que tampoc estan totes les revistes 
publicades. Si la revista no apareix en aquestes plataformes, pot consultar-se la web de l’editor. 

 
Perquè una revista sigui indexada en bases de dades i en índexs reconeguts en el seu camp d’investigació, 
ha de  complir amb els requisits de qualitat mínims establerts. 

 
 Criteris de categorització del CINDOC (CSIC) Requisits mínims de qualitat establerts pel 

CINDOC que han de complir les revistes per a ser incloses en las bases de dades de l’ISOC. 
 

 Característiques editorials de LATINDEX per a revistes impreses  
 

 Característiques editorials de LATINDEX per a revistes electròniques 
 

 Criteris de qualitat editorial. DICE 
 

 CNEAI (Comisión Nacional para la Evaluación de la Actividad Investigadora) Apéndice I de la 
Resolución 18 de noviembre de 2009, on es recullen els criteris mínims que que ha de complir 
un mitjà de difusió de la informació per a ser considerat d’impacte en el procés d’avaluació de 

l’activitat investigadora del CNEAI.  
 

 FECYT. Criteris d’avaluació 
 

 ISI. (Institute for Scientific Information) Procés de selecció de revistes científiques adoptat per 
l’ISI, per a incorporar publicacions a les seves bases de dades. 

http://dice.cindoc.csic.es/
http://www.latindex.unam.mx/
http://bd.ub.es/miar/que.php
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities.html
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://bddoc.csic.es:8080/informacion.do?tabla=revi&bd=ISOC&estado_formulario=show#info5
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://dice.cindoc.csic.es/metodologia.php
http://www.ucm.es/BUCM/der/doc7060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19218.pdf
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/inforepositorio
http://eprints.rclis.org/archive/00001890/01/sci23100.pdf


 

 

7. Llibres 

 Prestigi de l'editorial:  

o SPI (Scholary Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social Sciences. Es tracta d'un 

rànquing orientatiu d'editorials de llibres en les diferents disciplines de les Humanitats i les 
Ciències Socials en l'àmbit espanyol i estranger. Ofereix el valor ICEE (Indicador de 
Calidad de Editoriales según los Expertos).  Indicador que pretén mesurar el prestigi de 
l'editorial en llibres dels àmbits de ciències socials i humanitats. 

o Book Citation Index. Es pot consultar la Master Book List per conèixer si el nostre llibre 
està o no indexat. 

 

 Nombre de citacions que rep: 

o Google Scholar ofereix dades de citacions d’autors i dels seus treballs. Cerca tant en 

articles de revistes, llibres i capítols de llibres.  
o Google Books  permet trobar els documents que citen el nostre llibre. Es poden buscar les 

citacions a través dels llistats bibliogràfics. 
o Bases de dades especialitzades (ABI/INFORM, ERIC, Mathscinet, ScienceDirect ..). 

 

 Bases de dades que l'indexen. Buscar a Dialnet  i als catàlegs de biblioteques universitàries: 
REBIUN (Espanya), SUDOC (França), COPAC (Regne Unit), Karlsruhe (internacional) 

 

 Ressenyes en revistes científiques especialitzades.  
o Bases de dades multidisciplinars: Scopus, WoS, Dialnet... 
o Bases de dades especialitzades.   
o Portals de revistes electròniques: Wiley, JSTOR… 
o Google Books 

 

 Traduccions a altres idiomes.  

o Consultar els catàlegs de les biblioteques. 
o Worldcat i Índex translationum 

 

 

 

 

 

 

Actualitzat: 09/11/2015 

http://epuc.cchs.csic.es/SPI/
http://wokinfo.com/mbl/
http://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://books.google.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://rebiun.absysnet.com/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://copac.ac.uk/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
https://www.worldcat.org/
http://www.unesco.org/culture/xtrans/
http://www.unesco.org/culture/xtrans/

