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1. ABAST I PROPÒSIT

El Pla d’indexació vol ser un full de ruta per indexar les revistes científiques de la 
UAB en bases de dades i índexs de qualitat de revistes acadèmiques. Es pretén 
aconseguir el màxim nombre de citacions dels articles inclosos en aquestes publi-
cacions, per poder estar millor posicionades en els rànquings nacionals i internacio-
nals. Els motius que l’han impulsat són els següents:

· Contribuir al posicionament i internacionalització de les publicacions de la UAB

· Atraure més i millors contribucions per a poder aplicar criteris de qualitat més 
exigents

· Aconseguir una bona puntuació de les revistes amb vistes a facilitar les acredi-
tacions i avaluacions de trams docents i de recerca dels autors que hi publiquin

· Establir uns criteris clars que permetin a una publicació millorar la seva qualitat 
i establir quina és la fase d’indexació que s’adequa als seus objectius, temàtica 
o pressupost

El document està estructurat en tres seccions: la primera conté els conceptes 
genèrics (concepte de bases de dades, indexació, indicadors, factor d’impacte, etc.) 
i les descripcions; la segona, els criteris genèrics de qualitat d’una revista científica 
i la darrera és el full de ruta que ha de seguir una publicació, dividida en diferents 
fases d’indexació que inclou una descripció dels recursos amb els criteris d’inclusió, 
sempre que ha estat possible, i en cas contrari, les adreces de contacte.  
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2. CONCEPTES

2.1. BASES DE DADES I ALTRES RECURSOS 

Una base de dades és un conjunt d’informació estructurada de manera coherent, 
emmagatzemada en un suport electrònic llegible des d’un ordinador i que permet 
la seva recuperació. A una base de dades s’accedeix de manera gratuïta o bé mit-
jançant subscripció. Hi ha diferents tipus:

· Bases de dades documentals: recull de registres de tot tipus de documents. Se-
gons l’àmbit temàtic poden ser multidisciplinars o especialitzades

· Bases de dades de text complet: permeten l’accés al contingut de les revistes

· Bases de dades de sumaris: buiden les taules de contingut de les revistes

· Directoris: llista que permet identificar i accedir a publicacions periòdiques

Altres recursos:

· Repertoris: registres on es poden trobar dades de publicacions periòdiques

· Repositoris: serveis que recopilen i gestionen la documentació produïda per una 
o vàries institucions, o sobre un àmbit temàtic concret

· Catàlegs de biblioteques: recullen els fons bibliogràfics d’una o vàries bibliote-
ques

· Llistes bibliogràfiques: llistes de publicacions periòdiques, que poden incloure o 
no indicadors de qualitat

· Recol·lectors (harvesters).

2.2. INDICADORS

A partir del nombre de citacions rebudes per una publicació científica obtenim di-
ferents indicadors per valorar la revista. El més conegut és el factor d’impacte, però 
n’hi ha d’altres com l’índex d’immediatesa, el quartil o l’Eigenfactor.

El nombre de citacions també ens serveix per obtenir indicadors per valorar 
l’investigador. El més conegut és l’índex H, que mesura la trajectòria científica d’un 
investigador a partir de les citacions que han rebut els seus articles.

A continuació us presentem la llista d’indicadors que avaluen les publicacions 
i/o autors. De cada indicador trobareu una breu descripció, els recursos on el podeu 
localitzar, i una explicació de com fer la consulta i de com es calcula. 

· Cites per article: indicador que permet saber la quantitat de cites que ha rebut 
un article en  concret.
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· Eigenfactor: indicador de la influència o repercussió global de les revistes que es 
basa en el càlcul del nombre de cites prenent com a referència els darrers cinc 
anys de la publicació. Elimina autocites i cites dins de la mateixa revista. Dóna 
més valor a les cites aparegudes en revistes més influents (amb més cites i con-
sultes). Té un caire més qualitatiu que quantitatiu. 

  Es pot consultar a http://eigenfactor.com/

· Factor d’Impacte: mesura la repercussió que ha obtingut una revista en la co-
munitat científica. El càlcul es realitza dividint el nombre de citacions de l’any 
en curs d’articles publicats en els dos anys anteriors, pel nombre total d’articles 
publicats en aquests dos anys Per exemple: una revista té a l’any 2014 un total de 
1267 cites, que corresponen als anys 2012 (735) i 2013 (532), i els articles publi-
cats aquests dos anys sumen un total de 398; si dividim les cites per els articles 
publicats tenim un índex de 3’18.

  És 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.

· ICDS: l’Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS) és el resultat d’un projecte 
elaborat pel grup de recerca de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació 
de la Universitat de Barcelona encapçalat pel Dr. Cristóbal Urbano. L’ICDS és un 
indicador que mesura la difusió de les revistes en bases de dades científiques.

· Index 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. Es pot analitzar a WOK, Scopus o Google Scholar.

· Índex H: indica el nivell de qualitat de la producció científica dels autors. L’any 
2005, Jorge E. Hirsch va proposar aquest indicador per facilitar l’avaluació de la 
publicació de la recerca dels autors. Es pot consultar a WOK i Scopus i les dades 
poden variar d’una base de dades a l’altra.

· SJR: el SCImago Journal & Country Rank (SJR) expressa el nombre mitjà pon-
derat de les citacions rebudes un any determinat pels documents publicats a la 
revista seleccionada en els tres anys anteriors. Elaborat a partir de la base de 
dades Scopus. 

· SNIP: l’SNIP (Source Normalized Impact per Paper) mesura l’impacte de citaci-
ons d’una publicació tenint en compte el nombre de citacions de la seva àrea 
temàtica. Es pot consultar a Scopus.

Per més informació, consulteu els enllaços següents:

· Guia Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca  
 https://ddd.uab.cat/record/29875

· Pàgina de Suport a l’acreditació i avaluació de la recerca  
http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio

https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Indicadors%20bibliom%C3%A8trics%20per%20a%20l%27avaluaci%C3%B3%20de%20la%20recerca&sc=1&ln=ca
http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio
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2.3 VALORACIÓ DE LA QUALITAT D’UNA REVISTA

Indexar una publicació periòdica és incloure-la en una llista de revistes assignant-li 
un valor qualitatiu que estableixi un rànquing amb altres revistes de la mateixa àrea 
temàtica. Aquest valor normalment deriva del nombre de citacions que reben els 
articles publicats en aquesta revista. La inclusió d’una revista en un índex, sigui naci-
onal o internacional, augmenta la visibilitat i l’impacte de la revista, dels seus autors 
i de la institució editora.

El fet que, a nivell qualitatiu, el valor d’una revista sovint depengui del número de 
citacions que reben els seus articles, fa que aquesta necessiti un recorregut mínim 
d’entre dos i tres anys per poder ser inclosa en algun d’aquests índexs.

Altres índexs no es basen en les citacions sinó en la difusió i inclusió d’una revista 
en determinades bases de dades. Els criteris establerts per cada índex depenen dels 
seus objectius. Cadascun d’aquests índexs estableix els seus propis indicadors de 
qualitat.

Així, en termes de qualitat, és important que una revista aparegui a:

· Llistes de revistes: la inclusió dins d’una determinada llista o base de dades és la 
que atorga el valor a la revista (per exemple: que aparegui a la llista de revistes 
indexades a Arts & humanities citation index o a les de Francis)

· Índexs amb valor qualitatiu: aquelles llistes que donen un valor qualitatiu en 
funció d’uns criteris determinats. Aquest valor pot ser numèric o alfabètic (p.e.: 
ERIH aplica un valor INT1, INT2 o NAT en funció de la difusió nacional o interna-
cional d’una revista, o SJR atorga un de numèric en funció de les citacions que 
reben els seus articles)

El resultat d’una bona difusió i indexació d’una publicació periòdica està directa-
ment relacionat amb l’acreditació de docents i l’avaluació de trams de docència i 
recerca, i això repercuteix en el finançament de projectes i grups de recerca, etc.

Cada revista ha d’escollir quin és el grau de professionalització de la publica-
ció que vol assolir, no és imprescindible que s’arribi a la tercera de les fases que es 
detallen en aquest document per tant no podem pretendre que totes les revistes 
publicades per la UAB arribin a tenir factor d’impacte, a més, segurament n’hi haurà 
moltes que tampoc ho desitjarien o no ho podrien assumir per la limitació de recur-
sos humans i econòmics. Però sí que hi ha uns criteris mínims per tal de poder ser 
considerada revista científica, que detallem a continuació:

1.  Demanar un codi ISSN per a la revista. Si s’edita en paper i en format digital cal 
tenir un ISSN diferenciat per a cada versió.

2.  Identificar la publicació amb el logotip de la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Podeu consultar el manual d’identitat corporativa. http://ddd.uab.cat/
record/53030

3.  Fer esment del consell editorial, o del responsable científic a la pàgina web de 
la revista.

4.  Incloure una adreça de contacte on adreçar-se per fer consultes, suggeri-
ments o enviament de manuscrits. És recomanable publicar les normes per 
autors per a l’enviament d’originals.
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5.  En el contingut de la revista ha de prevaldre la publicació d’articles originals, 
de caire científic, acadèmic o de divulgació. Per exemple, si els articles són 
massa curts es considerarà un butlletí.

6.  Tots els articles han d’estar signats per un o més d’un autor.

7.  Identificar la publicació (ISSN, títol i numeració de la revista) a tots els articles. 
Cal tenir en compte que moltes vegades el pdf es troba disponible a través de 
grans cercadors i si no hi ha aquesta identificació no es faran les citacions de 
manera correcta.

8.  Fer esment de la periodicitat de la publicació a la web de la revista i respec-
tar-la estrictament.

9.  Mencionar l’objectiu i cobertura temàtica de la revista.

10.  Incloure els criteris de selecció d’articles i explicitar que la publicació fa revisió 
per parells amb avaluadors externs.

11.  Es recomana que en un mateix número no hi hagi més d’un 20% d’articles sig-
nats per autors de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquests criteris mínims s’haurien de complir necessàriament per a poder continuar 
amb l’aplicació d’aquest document i iniciar les fases d’indexació. 

En molts casos s’aconsella també que en el cas de les revistes digitals hi hagi una 
url identificativa clara i directe, requisit que ja es compleix tant en el cas de REDI 
com en el DDD.

També hi hauria d’altres accions a fer molt recomanables:

· títol, resum (150-200 paraules) i paraules clau en l’idioma de l’article i la traduc-
ció a l’anglès.

· fer constar la filiació dels autors (entitat, universitat, grup de recerca…)

· data de recepció, acceptació i publicació de l’article

· citacions bibliogràfiques correctes i en cas que hi hagi enllaços a les referències, 
que s’hagin comprovat

· sumari del volum i/o número

Si voleu més informació sobre els criteris de qualitat, podeu consultar el document 
Criteris mínims amb què ha de comptar una revista científica elaborat pel profes-
sor de la UB Amadeu Pons i la Guía de evaluación de la Fecyt (http://evaluacionar-
ce.fecyt.es/documentos/GuiaEval2015-firmaDG.pdf).
http://raco.cat/documents/QualitatRevistesCriterisMinims.pdf

http://raco.cat/documents/QualitatRevistesCriterisMinims.pdf
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2.4. FASES D’INDEXACIÓ

Per tal d’orientar a aquelles persones de la UAB interessades en dur a terme la in-
dexació d’una publicació periòdica, cal establir un full de ruta definint determinades 
fases de treball que descriguin quines són les primeres bases de dades que cal tenir 
en compte, quines es poden tractar posteriorment i també quines són les més relle-
vants en funció de la matèria principal de la revista.

No es pot pretendre que una base de dades d’avaluació de la qualitat (fase 3) 
accepti la inclusió d’una revista si aquesta prèviament no ha estat indexada a unes 
determinades bases de dades i és demostrable, doncs, que té certa visibilitat i una 
determinada presència. Per tant és important fer les passes prèvies que es descri-
uen en la primera i segona fase.

Recordem que el procés d’indexació d’una revista no sempre és tant àgil com 
es voldria. Com que cada base de dades té la seva pròpia política cal conèixer els 
requisits que s’exigeixen. 
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2.4.1. PRIMERA FASE

Les primeres passes a seguir serien:

· Sol·licitar un número ISSN per tal que la nova revista aparegui en aquest reper-
tori i sigui fàcilment identificable. En el cas de revistes editades o coeditades per 
la Universitat Autònoma de Barcelona, podeu fer el tràmit adreçant-vos al ReDi 
del Servei de Publicacions (sp.revistes.digitals@uab.cat)

· Allotjar el contingut de la revista al Dipòsit Digital de la UAB (DDD ddd.uab.cat) i 
al repositori consorciat Revistes catalanes en accés obert (RACO  www.raco.cat)

· Establir polítiques d’accés obert per a la revista, contactant amb Dulcinea i Sher-
pa/Romeo. Es recomana l’ús de llicències Creative Commons, concretament la 
de Reconeixement (cc-by)

· Demanar la inclusió del nostre títol a l’Ulrich’s periodicals directory

· Oferir la revista a diferents catàlegs tant nacionals com internacionals

· Direccionar la revista des de diferents portals d’accés obert, com ara DOAJ, RE-
DIB, OAIster i Dialnet

CATÀLEGS I DIRECTORIS    

Nom Àrea temàtica Accés Criteris públics

Catàleg Col·lectiu de les Universitat de Catalunya (CCUC) Multidisciplinarw Lliure

Catàleg de les Biblioteques UAB Multidisciplinar Lliure  

Catàleg col·lectiu COPAC Multidisciplinar Lliure  

Catàleg Library or Congress (LOC) Multidisciplinar Lliure  

Catalog SUDOC (Système Universitaire de Documentation) Multidisciplinar Lliure  

Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN Multidisciplinar Lliure  

Dulcinea Multidisciplinar Lliure  

ISSN (International Standard Serial Number) Multidisciplinar Lliure  

REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina  
y el Caribe, España y Portugal)

Ciències socials i 
humanitats Lliure Sí

REDIB Multidisciplinar Lliure Sí

SciELO España Medicina Lliure Sí

Sherpa/Romeo Multidisciplinar Lliure Sí

Ulrich’s Periodicals Directory Multidisciplinar Tancat  

Worldcat (OCLC) Multidisciplinar Lliure  

http://portal.issn.org/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
mailto:ulrichs@proquest.com
http://doaj.org/
http://www.oaister.org/
http://dialnet.unirioja.es/
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REPOSITORIS I BASES DE DADES D’ACCÉS OBERT

Nom Àrea temàtica Tipus d’accés Criteris públics

DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB) Multidisciplinar Lliure Sí

Dialnet Multidisciplinar Lliure Sí

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Multidisciplinar Lliure Sí

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) Multidisciplinar Lliure Sí

Catàleg de les Biblioteques UAB i 
Catàleg Col·lectiu de les Universitat de Catalunya (CCUC)

URL d’accés a la UAB: http://cataleg.uab.cat/
URL d’accés al CCUC: http://puc.cbuc.cat/

Descripció i contingut: el catàleg col·lectiu reuneix els fons bibliogràfics de les bibliote-
ques de les universitats catalanes, el de la UAB referència els fons propis. Per incloure 
una publicació als catàlegs s’ha d’haver publicat almenys un número.

Adreça de contacte per a la inclusió: adreceu-vos a la vostra biblioteca de referència 
a la UAB.

Catàleg col·lectiu COPAC

URL d’accés: http://copac.ac.uk/

Descripció i contingut: reuneix els fons bibliogràfics de les biblioteques nacionals d’An-
glaterra (inclosa la British Library), moltes de les biblioteques universitàries i especia-
litzades d’aquest país.

Adreça de contacte per a la inclusió: copac@mimas.ac.uk       

Catàleg Library of Congress (LOC)

URL d’accés: http://catalog.loc.gov/

Descripció i contingut: catàleg de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units d’Amè-
rica. Conté 18 milions de registres de llibres, publicacions seriades, manuscrits, mapes, 
música, imatges, recursos electrònics, etc. 

Adreça de contacte: http://www.loc.gov/contact/

http://portal.issn.org/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
mailto:ulrichs@proquest.com
http://doaj.org/
http://www.oaister.org/
http://dialnet.unirioja.es/
mailto:copac@mimas.ac.uk
http://catalog.loc.gov/
http://www.loc.gov/contact/
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Catalog SUDOC (Système Universitaire de Documentation)

URL d’accés: http://www.sudoc.abes.fr/

Descripció i contingut: catàleg col·lectiu de les biblioteques universitàries franceses. 

Pàgina de contacte per a la inclusió: contacteu a través de la pàgina https://stp.abes.
fr/node/add/assistance

Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale SBN

URL d’accés: http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/

Descripció i contingut: catàleg col·lectiu de la xarxa de biblioteques estatals, universi-
tàries, acadèmiques d’institucions públiques i privades d’Itàlia.

Adreça de contacte: enviar un correu indicant l’adreça digital de la revista i demanant 
la seva introducció al catàleg a l’adreça ic-cu@beniculturali.it

DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB)

URL d’accés: http://ddd.uab.cat/

Descripció i contingut: és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva 
la producció científica, docent i administrativa de la universitat alhora que recull 
documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o 
que les completen.

El DDD inclou el text complet de totes les publicacions editades per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, garanteix la preservació dels documents i el seu accés públic 
al llarg del temps amb una URL persistent .

Criteris d’inclusió: Cal que la publicació sigui editada per una persona o entitat vin-
culada a la UAB. Les tasques de catalogació i descripció dels articles, sempre en text 
complet, seran assumides pel Servei de Biblioteques de la UAB.

Enviar correu de contacte a l’adreça ddd.bib@uab.cat

Dialnet 

URL d’accés: http://dialnet.unirioja.es/  

Descripció i contingut: cercador de llibres, tesis doctorals, revistes i articles publicats 
preferentment a Espanya i Amèrica Llatina. Els usuaris registrats poden rebre alertes 
electròniques amb el sumari de les revistes a mesura que es publiquin nous números. 

Criteris d’inclusió: cal que la publicació sigui editada per una persona o entitat vincu-
lada a la UAB. Les tasques de catalogació i descripció dels articles seran assumides pel 
Servei de Biblioteques de la UAB.

Enviar correu de contacte a l’adreça ddd.bib@uab.cat

mailto:ic-cu@beniculturali.it
http://dialnet.unirioja.es/
mailto:ddd.bib@uab.cat
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DOAJ 

URL d’accés: http://www.doaj.org/  

Descripció i contingut: DOAJ és un directori, l’objectiu del qual és augmentar la visibili-
tat i la facilitat d’ús de les revistes científiques i acadèmiques d’accés obert de totes les 
especialitats i idiomes de manera que es promogui l’increment del seu ús i impacte. El 
Directori pretén ser exhaustiu i cobrir, així, totes les revistes d’accés obert que utilitzin 
un sistema de control de qualitat que garanteixi el seu contingut. Actualment inclou 
gairebé 10.000 títols de revistes. 

Criteris d’inclusió: http://doaj.org/faq#procedure

Les sol·licituds d’inclusió de revistes https://doaj.org/application/new contenen 54 
punts que es distribueixen en 5 grans apartats:
1. Informació bàsica
2. Qualitat i transparència del procés editorial
3. Accés obert
4. Llicències 
5. Copyright i permisos

1. Informació bàsica

· Títol complet

· URL

· ISSN (imprès i/o electrònic) 

· Editor/s

· Contacte (nom, email)

· País de publicació

· Aplicació o no de quota econòmica als autors per part de la revista respecte el 
processament d’articles (Article processing charge) i posterior publicació. Això 
ha d’estar indicat clarament al web.

· Nombre d’articles científics publicats el darrer any

· Polítiques d’ajuda o exempció per autors de països en vies de desenvolupament 
(Waiver policy)

· Polítiques de preservació i arxiu (LOCKSS, CLOCKSS, Portico, PMC/Europe PMC/
PMC Canada, altres).

· Programari per rastrejar de forma automàtica el contingut de la revista (“text 
mining” o “mineria de dades”)

· Identificador d’articles (DOI, Handles, ARK, altres)

· Nivell de metadades dels articles

· Estadístiques de consulta i enregistrament d’articles

· Primer any d’accés al text complert de la revista

· Format dels articles (pdf, html, xml)

· Paraules clau (descriptors de la revista)

· Idiomes acceptats per la revista

http://www.doaj.org/
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2. Qualitat i transparència del procés editorial

· Equip editorial (informació de filiació). Cal disposar d’un director editorial i un 
consell editorial amb un mínim de 5 persones clarament identificades amb da-
des de contacte. En el cas de les revistes d’humanitats no caldrà consell editorial 
però sí dos editors.

· Procés de revisió/avaluació d’experts:
 - Editorial review
 - Peer review
 - Blind peer review
 - Double blind peer review
 - Open peer review

· Objectiu, enfocament i abast.

· Instruccions per als autors.

· Política de detecció de plagis (si en té).

· Promig de setmanes entre el lliurament dels articles i la publicació final (impor-
tant!).

3. Accés Obert

· Declaració explícita d’accés obert, no confondre amb els drets d’autor (explota-
ció), ni amb la declaració de privacitat (ús de les dades). Llicència CC encriptada, 
llegible per màquina simple als articles. Tipus de llicència: http://creativecom-
mons.org/licenses/

· Permisos de lectura, enregistrament, còpia, distribució, impressió, cerca i en-
llaços del text complert dels articles segons Budapest Open Access Initiative’s 
definition of Open Access (“free availability on the public internet, permitting 
any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts 
of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use 
them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers 
other than those inseparable from gaining access to the internet itself”).

· Dipòsits de les polítiques editorials de la revista registrades a: Sherpa-Romeo, 
Dulcinea, OAKlist, Héloïse, Diadorim, etc.

4. Copyright i permisos

· Cessió o no de drets d’autor (en cas afirmatiu quin/s)

· Tipus de restriccions.

ATENCIÓ!
El contingut de les revistes ha d’estar accessible en català, castellà i anglès, amb les 
seves respectives traduccions.
Cal garantir que els enllaços del web no estiguin trencats.

Formulari a emplenar per a demanar la inclusió d’una revista: l’entrada de revistes 
a DOAJ es gestiona a través del Servei de Biblioteques de la UAB, en el moment en 
que la revista compleix en els requisits que es demanen. Si teniu cap dubte podeu 
enviar un correu a l’adreça ddd.bib@uab.cat 
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DULCINEA 

URL d’accés: http://www.accesoabierto.net/dulcinea/  

Descripció i contingut: el repertori Dulcinea té com a objectiu conèixer les polítiques 
editorials de les revistes espanyoles respecte als drets d’autor i com aquests poden 
afectar al seu posterior auto-arxiu en repositoris institucionals o temàtics.  

Criteris d’inclusió: les dades que es troben a Dulcinea provenen de les pàgines web de 
les revistes i de les sol·licituds que fan bibliotecaris o els propis editors. 

Formulari per donar d’alta la revista: http://www.accesoabierto.net/dulcinea/nueva.
php?directorio=dulcinea

ISSN 

URL d’accés: http://www.issn.org/

Descripció i contingut: base de dades que serveix per identificar publicacions periò-
diques. L’ISSN (International Standard Serial Number) és el codi internacional d’iden-
tificació de les publicacions seriades (revistes, diaris, butlletins, series de monografies, 
etc.). 

La Biblioteca de Catalunya gestiona l’assignació del número ISSN per a publicacions 
en sèrie editades per empreses i entitats radicades a Catalunya des de gener de 2008.

L’ISSN permet identificar a tot el món, de forma unívoca i sense ambigüitats, una 
publicació seriada, qualsevol que sigui el país d’edició o la llengua de la mateixa i sense 
importar que altres publicacions seriades portin un títol igual o semblant. El codi garan-
teix un medi d’identificació precís i immediat quan es fa en una comanda i permet un 
mètode de comunicació ràpida i eficaç entre editors, distribuïdors, llibreters i agències 
de subscripció, millorant els seus circuits de venda.

Adreça de contacte: per sol·licitar-lo adreceu-vos al ReDi del Servei de Publicacions de 
la UAB, sp.revistes.digitals@uab.cat

RACO 

URL d’accés: http://www.raco.cat/  

Descripció i contingut: RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori 
cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet 
de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

Criteris d’inclusió: http://www.raco.cat/index.php/raco/pages/view/CriterisInclusio     
Cal que la publicació sigui editada per una persona o entitat vinculada a la UAB. 
Les tasques de catalogació i descripció dels articles seran assumides pel Servei de 
Biblioteques de la UAB.

Periòdicament es reuneix el Comitè Editorial de RACO i aprova la incorporació 
de les revistes atenent als següents criteris:

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/nueva.php?directorio=dulcinea
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/nueva.php?directorio=dulcinea
http://www.raco.cat/
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· Contenen un sumari

· Els articles estan signats i tenen més de 3/4 pàgines

· Estan editades per una institució científica, cultural i/o erudita catalana o publi-
cades en català o relacionades per història o per temàtica amb la cultura cata-
lana

Adreça d’inclusió: l’entrada de revistes a RACO es gestiona a través del Servei de Bibli-
oteques de la UAB, enviar correu de contacte a l’adreça ddd.bib@uab.cat

REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina  
         y el Caribe, España y Portugal 

URL d’accés: http://www.redalyc.org/home.oa

Descripció i contingut: Redalyc és un projecte impulsat per la Universitat Autònoma de 
l’Estat de Mèxic (UNAM) amb l’objectiu de contribuir a la difusió de l’activitat científica 
editorial que es produeix, sobretot, a Amèrica Llatina. La proposta es materialitza en la 
creació, disseny i manteniment d’una hemeroteca científica en línia d’accés lliure.  

Criteris d’inclusió: http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=/politica-editorial/guia-
postulacion.html 
Les revistes son admeses sempre que reuneixin el 82% de 39 criteris establerts.

Criteris bàsics (mòdul A) d’admissió que cal complir obligatòriament. Si una revista 
no acredita satisfactòriament aquests criteris, el procés d’avaluació es suspèn en 
aquesta etapa i es posposa l’avaluació de la revista per quan millori els seus proce-
diments editorials, per al qual haurà d’iniciar novament la seva sol·licitud.

1. Antiguitat. Les revistes amb periodicitat inferior a la semestral han de presen-
tar els fascicles editats al llarg de tot l’any anterior a la data de la sol·licitud. 
Les revistes amb periodicitat semestral, anual o bianual han de presentar, com 
a mínim, els tres fascicles editats més recentment. En tots dos casos es consi-
deren números editats amb periodicitat regular i sense retard.

2. Contingut científic. Com a mínim el 75% de les col·laboracions publicades a 
cada fascicle han de ser resultats originals producte d’investigacions científi-
ques, així com altres contribucions originals significatives per a l’àrea especí-
fica de la revista.

3.  Revisió per parells. La revista ha de practicar un procés de revisió, dictamen 
o arbitratge dels articles presentats per a publicació. Per avaluar aquest seg-
ment es recomana remetre el formulari de dictamen utilitzat per la revista. 
L’equip de Redalyc verificarà que en algun apartat de la revista – preferent-
ment en les instruccions per autors- s’esmentin explícitament els tres aspectes 
següents:
a.  Que tot original serà sotmès al procés de avaluació per parells acadèmics 

(especialistes), preferentment sota la modalitat doble cec (peer review 
double blind). 

b.  Que el procés de avaluació exigeixi anonimat, com a mínim, per part dels 
avaluadors.
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c.  La descripció detallada del procés d’avaluació (fases del procés, possibles 
resultats, com es dirimeixen casos de controvèrsia, etc.). 

4. Exigència d’originalitat. En algun apartat de la revista, preferentment en les 
instruccions per autors, s’ha d’exigir explícitament. Es recomana remetre el 
format de la carta d’exigència d’originalitat que es dona a signar als autors).  
a. Tot article presentat per a ser publicat ha de ser original o inèdit, i 
b. No estar presentat per a ser publicat simultàniament a altres revistes o 

òrgans editorials.

5. Compliment de la periodicitat. Els fascicles presentats han d’estar editats 
puntualment d’acord amb la periodicitat expressada per la revista. Per a això 
s’analitzaran els fascicles editats més recentment. Els números dobles son 
considerats de facto com edició amb retard.  

6. Dades bàsiques d’identificació de la revista en la seva portada i pàgina de 
presentació:
a. Títol complet
b. ISSN imprès i/o electrònic (segons el suport de la revista)
c. Volum i número
d.  Període que cobreix l’edició indicant mes(os) i any(s)

Criteris generals (mòdul B) de qualitat editorial: si la revista acredita satisfactòria-
ment tots els criteris del mòdul A, es procedeix a analitzar els vint-i-set criteris vin-
culats amb la qualitat dels procediments editorials.

1. Generalitats de la revista  
a.  Existència d’un consell editorial indicant el nom complet de cada membre. 
b.  Indicar clara i explícitament l’objectiu de la revista
c.  Indicar explícitament l’abast temàtic de la revista
d.  Indicar explícitament la periodicitat de la revista
e.  Indicar detalladament les normes d’elaboració de les referències bibliogrà-

fiques i la norma de citació a la que es recorre.
f.  Indicar si la revista està inclosa en: directoris, bases de dades i indexadors
g.  Menció explícita de les condicions sota les que la revista o institució edi-

tora es reserva els drets d’autor o difusió dels continguts; en el seu cas, 
remetre els formats que signen els autors per a cedir els drets de la distri-
bució i reproducció dels materials. La incorporació de llicències Creative 
Commons és recomanable per a complir aquest requisit.

2.  Dades de la institució editora a la presentació
a. Nom complet de la institució o organisme editor (sense abreujaments) 
b. Ciutat i país d’edició (sense abreujaments)
c. Adreça postal
d. Correu electrònic
e. Telèfon i/o fax

3.  Sumari
a. Títol complet en l’idioma original de cada un dels articles
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b. Traducció a l’anglès del títol de cada article
c. Nom(s) complet(s) de tots i cada un dels autors de cada article (preferent-

ment sense abreujaments i amb cognoms units per un guió)
d. Pàgina d’inici de l’article (excepte revistes exclusivament electròniques que 

poden o no indicar-la o bé esmentar el DOI)

4. Identificació dels autors en tots i cada un dels articles.
a. Nom(s) complet(s) d’autors
b. Indicar la institució d’adscripció de cada autor, no es considera vàlid l’ús 

exclusiu d’acrònims.
c. Indicar el país de la institució d’adscripció de cada autor (no es consideren 

vàlids els abreujaments)
d. Correu electrònic de com a mínim un dels autors de cada article

5. Identificació del contingut de tots i cada un dels articles. 
a. Resum de cada article en l’idioma original del treball
b. Resum en anglès (abstract) de cada article
c. Paraules clau de l’article en la llengua original del treball
d. Paraules clau en anglès (keywords) de cada article
e.  Identificació de l’article mitjançant capçalera bibliogràfica en pàgina inici-

al, que inclogui necessàriament: nom de la revista o ISSN, volum i número. 
Preferentment que també especifiqui el període que cobreix l’edició indi-
cant mes(os) i any(s) i pàgines que comprèn l’article.

f.  Indicar la data de recepció de cada article publicat
g.  Indicar la data d’acceptació/publicació de cada article

Gestió editorial (mòdul C): s’analitzen vint-i-un criteris qualitatius amb la finalitat 
d’identificar pràctiques editorials de les revistes. El seu compliment és fonamental 
per a la consolidació de tot òrgan científic de difusió.

1. Administració de processos editorials: 
a.  Menció del directori complet de la revista (director, editor, editors adjunts, 

corrector, traductor, dissenyador, desenvolupador de sistemes, etc.)
b.  Indicar la filiació institucional dels membres del consell editorial, indicant 

el país (és indispensable no utilitzar acrònims)
c.  Indicar explícitament el públic a qui va adreçada la revista
d.  Incloure les instruccions als autors en anglès
e.  Identificar cada article mitjançant capçalera bibliogràfica en pàgines in-

teriors on s’inclogui: nom de la revista o ISSN (indispensable), volum i nú-
mero (indispensable), període que abasta l’edició indicant mesos i anys 
(desitjable), nom(s) dels autor(s)

f.  Verificar que les referències bibliogràfiques estiguin d’acord amb les indi-
cacions a les instruccions als autors

2. Consolidació com a òrgan de comunicació científica. 
a.  Homogeneïtat dels fascicles pel que fa a nombre d’articles publicats
b.  Presència constant de seccions fixes en la revista
c.  Esment explícit de la participació d’avaluadors externs en el procés de dic-

tamen
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d.  Com a mínim el 75% dels integrants del consell editorial han de ser aliens a 
l’entitat editora

e.  Com a mínim 75% dels autors de cada fascicle han d’estar adscrits a ins-
titucions externes a l’entitat editora, o als òrgans directius de la pròpia 
revista

f.  Es posarà especial atenció en els casos on l’editor –o algun altre membre 
del consell editorial- publiqui amb freqüència en la revista que gestionen 
(perquè vulnera el principi d’anonimat del procés d’arbitratge)

g.  Es posarà especial atenció en els casos on un mateix autor publiqui més 
d’un article per fascicle, o constantment en números consecutius

h.  Es posarà especial atenció en els casos de fascicles publicats sense contin-
gut científic o documents publicats

i.  Es valora positivament quan la revista es subscriu a algun codi d’ètic i bo-
nes pràctiques editorials científiques

j.  Qualifica positivament si les indexacions declarades per la revista són vi-
gents i això està constatat en el moment de l’avaluació

3. Gestió de revistes electròniques
a.  En el cas de revistes electròniques qualifica positivament si utilitzen més 

d’un format en el desplegament dels articles publicats: pdf, html, xml
b.  Quan es tracta d’una revista electrònica que té també una versió impresa, 

es valora positivament que els dos suports siguin homogenis
c.  Utilització de gestors electrònics: gestor que utilitza i versió, l’utilitza no-

més com a plataforma de publicació electrònica, l’utilitza com a eina de 
gestió del procés d’avaluació...?

d.  Qualifica positivament si la revista compta amb protocols d’interoperabili-
tat (OAI-PMH: Open Archives Initiatives – Protocol for Metadata Harvestig)

e.  Es valora positivament quan la pàgina digital de la revista compta amb 
navegació adient, usabilitat i que estigui constantment actualitzada.

Adreça de contacte: redalyc@redalyc.org  Cal enviar el formulari degudament com-
plimentat
http://www.redalyc.org/redalyc/media/redalyc_n/politica-editorial/inc/doc/For-
mato_postulaci%C3%B3n_2014.docx

    REDIB

URL d’accés: https://www.redib.org  

Descripció i contingut: REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Ci-
entífico) és una plataforma d’agregació de continguts científics i acadèmics en format 
electrònic produits en l’àmbit iberoamericà. REDIB compta amb una clara vocació de 
promoció de la innovació tecnològica de les eines de producció editorial. Aquestes fa-
ciliten l’accés, la difusió i posada en valor de la producció científica generada en els pa-
ïsos del seu àmbit d’actuació, especialment en els diversos idiomes que els són propis. 
Els destinataris d’aquesta informació són tant la comunitat acadèmica com la societat 
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en general, així com els responsables, gestors i analistes de polítiques científiques. In-
ternet assegura l’abast global d’aquesta informació.  

Criteris d’inclusió: https://www.redib.org/criterios-calidad/ 

Pàgina per donar d’alta la revista: l’entrada de revistes a REDIB es gestiona a través del 
Servei de Biblioteques de la UAB, en el moment en que la revista compleix els requisits 
que es demanen. Si teniu cap dubte podeu enviar un correu a l’adreça ddd.bib@uab.cat 

SciELO España

URL d’accés: http://www.scielo.org/

Descripció i contingut: La col·lecció SciELO España inclou revistes científiques de l’àrea 
de les Ciències de la Salut editades a Espanya que publiquen predominantment resul-
tats inèdits d’investigacions científiques originals. Demana procés de revisió per pa-
rells. La col·lecció de cada títol individual a SciELO España s’iniciarà a partir de la seva 
aprovació d’entrada, amb la possibilitat de que s’afegeixin els números retrospectius a 
partir del primer número de la revista. Les contribucions poden ser escrites en anglès, 
portuguès i/o castellà.  

Criteris d’inclusió: http://scielo.isciii.es/avaliacao/criterios_scielo.htm
El Comité Consultivo SciELO España decideix la inclusió i exclusió de títols de re-
vista a la col·lecció SciELO España.

Els indicadors utilitzats per prendre la decisió són els següents:

1. Caràcter científic: les contribucions han de ser predominantment articles ori-
ginals, tot i que les revistes també poden incloure altre tipus de contribucions: 
articles de revisió, comunicacions, ressenyes i estudis de casos clínics.

2. Revisió per parells: la revista ha de fer explícit el procediment d’acceptació 
d’articles. És obligatori indicar les dates de recepció, revisió i acceptació.

3. Consell editorial i autors: la composició del consell editorial ha de ser pública. 
Els seus integrants han de ser especialistes coneguts i degudament identifi-
cats a la publicació. Si més del 50% del consell està format per membres d’una 
sola institució i/o si més del 50% dels articles són d’autors d’una única regió 
geogràfica, la revista pot ser rebutjada.

4. Periodicitat: segons les àrees temàtiques la periodicitat mínima i el nombre 
mínim d’articles per any serà:
·  Psicologia, Infermeria, Història de la Medicina i Atenció Primària: periodici-

tat mínima quadrimestral o entre 12-24 treballs l’any.
·  Medicina: periodicitat mínima trimestral i entre 30-60 treballs l’any.

5. Durada: la revista ha de tenir com a mínim quatre números publicats.

6. Puntualitat: la revista ha de ser publicada d’acord amb la seva periodicitat.

7. Resum, paraules clau i títols en anglès: es valorarà l’ús dels tesaurus DeCS o 
MeSH per escollir les paraules clau.

http://scielo.isciii.es/avaliacao/criterios_scielo.htm
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8. Normalització: cal que la revista especifiqui les normes adoptades per a pre-
sentació i estructuració dels textos, cites bibliogràfiques i descriptors. Es re-
comana per a les cites bibliogràfiques ISO, Vancouver, APA, etc.

9. Filiació dels autors: cal fer constar la filiació completat dels autors: nom, cog-
noms, institució d’origen, ciutat, país i adreça de correu electrònic per a cor-
respondència.

Procediments del procés d’admissió: l’admissió d’una revista a la col·lecció SciE-
LO España requereix un informe positiu del Comité Consultivo de SciELO España. 
L’avaluació comprèn tres aspectes: 

1. Format (adequació a les normes). Es farà una anàlisi d’un conjunt de caracte-
rístiques basades en estudis i normes internacionals sobre l’edició de revistes 
científiques. Hi ha punts obligatoris i cal complir un mínim del 80% de les ca-
racterístiques.

2. Endogàmia: concentració institucional i geogràfica del consell editorial i dels 
autors. S’analitzarà a partir de la filiació declarada del consell editorial, de les 
persones que avalúen els treballs i dels autors.

3. Contingut: assegurar la qualitat científica. Per tal d’avaluar el contingut es mi-
rarà:
·  Representativitat del consell editorial, revisors i autors.
·  Caràcter científic dels articles de revista.
·  Procediment d’arbitratge per parells.
·  Importància per al desenvolupament de la col·lecció SciELO España. 

L’informe emès pel Comité Consultivo de SciELO España pot contenir recomanaci-
ons de millores que caldrà aplicar en un període de temps especificat.

Les revistes admeses es coprometran a enviar puntualment els arxius html, pdf 
i imatges per a cada un dels números publicats, conforme a els especificacions 
tècniques: http://scielo.isciii.es/avaliacao/requisitos_revistas_SciELO.doc

Per a mantenir la permanència a SciELO cal complir els següents indicadors:

·  Puntualitat en l’enviament d’arxius.

   Sherpa/Romeo 

URL d’accés: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Descripció i contingut: té com a objectiu conèixer les polítiques editorials de les re-
vistes a nivell internacional (i sobretot anglosaxó) respecte als seus articles, els drets 
d’autor sobre els mateixos i com aquests poden afectar al seu posterior auto-arxiu en 
repositoris institucionals o temàtics.  

Inclusió: en aquest formulari es pot suggerir la inclusió d’una revista: http://www.sher-
pa.ac.uk/romeo/feedback.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple&type=jpnew 
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   Ulrich’s Periodicals Directory  

URL d’accés: http://www.proquest.com/products-services/Ulrichsweb.html

Descripció i contingut: és una font autoritzada d’informació bibliogràfica i d’editorial 
de més de 300.000 revistes acadèmiques i científiques de tot tipus. La inclusió és gra-
tuïta i ajuda a identificar la publicació a biblioteques i investigadors de tot el món. És 
un directori de reconegut prestigi. 

Adreça de contacte: http://www.serialssolutions.com/en/about/contact/   

Dades per a la inclusió: http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/Ulrichs_Outreach.pdf

·  Títol i subtítol

·  ISSN

·  Cos editorial identificable

·  Avaluació per parells

·  Antiguitat mínima d’un any

·  Periodicitat

·  Abast de la publicació

·  Preu de la subscripció anual

·  Nom oficial de l’editor

·  Adreça i telèfon

·  URL i correu electrònic de contacte

Adreça d’inclusió: cal enviar un correu a Ulrichs@serialssolutions.com  
El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest de 
manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei de 
Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

   Worldcat (OCLC)

URL d’accés: https://www.worldcat.org/

Descripció i contingut: catàleg en línia gestionat per OCLC (Online Computer Library 
Center) i considerat el més gran catàleg en línia del món.
No cal fer res per donar-se d’alta, la revista ja hi apareixerà recollida en formar part 
de la col·lecció del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD).

http://www.hvm.bioflux.com.ro/docs/Ulrichs_Outreach.pdf
https://www.worldcat.org/
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2.4.2. SEGONA FASE

Un cop la revista assoleix un mínim de dos anys publicats, cal donar visibilitat al seu 
contingut sol·licitant la seva indexació a diferents bases de dades especialitzades. El 
tipus d’accés de la majoria d’aquestes bases de dades està restringit als subscriptors. 

BASES DE DADES ESPECIALITZADES

Nom Àrea temàtica Accés Criteris públics

ABI/Inform Economia Tancat  Sí

Bibliographie Linguistique/ Linguistic Bibliography Lingüística, literatura Tancat  

Bibliografía de Interpretación y Traducción (BITRA) Traducció Interpretació Lliure

Biosis Previews Biologia Tancat Sí

Chemical Abstracts Service Química Tancat Sí

Communication and Mass Media Complete (CMMC) Ciències de la comunicació Tancat Sí

EconLit Economia Tancat  

ERIC (Education Resources Information Center) Educació Tancat Sí

Francis Humanitats i ciències socials Tancat  

Historical Abstracts Història Tancat Sí

Human Relations Area Files (HRAF) Antropologia Tancat  

Index Islamicus Humanitats Tancat Sí

Infobase Index Multidisciplinar Lliure Sí

International Bibliography of Art (IBA) Art Tancat

International Bibliography of the Social Sciences (IBBS) Ciències socials Tancat Sí

International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) Humanitats i ciències socials Tancat  

International Development Abstracts Enginyeria Tancat

International Medieval Bibliography (IMB) Humanitats Tancat Sí

ISOC/ICYT/IME Multidisciplinar Tancat Sí

Latindex Multidiscilinar Lliure Sí

Library and Information Science Abstracts (LISA) Documentació Tancat Sí

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) Lingüística, literatura Tancat Sí

Modern Language Association Database. MLA Lingüística, literatura Tancat Sí

Philosopher’s Índex Filosofia Tancat Sí

Psicodoc Psicologia Tancat Sí

PsycInfo Psicologia Tancat Sí

PubMed Medicina Tancat  Sí

Répertoire bibliographique de la philosophie Filosofia Tancat  

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) Musicologia Tancat

SciFinder Ciències Tancat  

Sociological abstracts Sociologia Tancat Sí

TRID Enginyeria Lliure  

vLex Dret Lliure
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ABI/Inform 

URL d’accés: http://search.proquest.com/abicomplete

Descripció i contingut:  base de dades a text complet sobre economia i empresa: estra-
tègies corporatives, tècniques de gestió, màrqueting, desenvolupament de productes, 
comptabilitat, finances, etc. Els títols es recullen a la base de dades per mitjà d’acords 
amb editors (entre ells. Cambridge University Press, Dow Jones & Company, Emerald 
Group Publishing…).

Criteris d’inclusió: per a que una revista acadèmica sigui indexada a ABI/INFORM cal 
que els responsables de la base de dades confirmin que la matèria sigui rellevant a 
l’àmbit de l’economia i l’empresa o altres àmbits adjacents. 

Facilita i accelera la indexació si l’editor pot facilitar un “metadata feed” en els 
cas que produeixi els seus propis registres de abstract, o donar accés a la publicació 
de manera que els editors de ABI/INFORM puguin indexar-la manualment (donant 
accés en línia). Si la publicació està publicada en un idioma que no sigui l’anglès, pot 
ser que l’equip editorial no el pugui indexar, dependrà de l’idioma.

Caldrà enviar detalls de la publicació: títol, editor, ISSN/eISSN, idioma, etc. En 
prevenció dels “predatory publishers” cal donar informació transparent sobre l’edi-
tor i la publicació: lloc web professional amb informació de contacte, membres del 
comitè editorial, informació sobre pràctiques editorials (directrius d’enviament de 
treballs, avaluació per parells, percentatges d’acceptacions i refusaments, política 
referent a plagi, etc.).

Adreça de contacte per a la inclusió: http://www.proquest.com/contact/general-con-
tact.html 

El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 
de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

No demaneu en cap cas la inclusió del text complet.
 

Bibliographie Linguistique/ Linguistic Bibliography

URL d’accés: http://bibliographies.brillonline.com/browse/linguistic-bibliography

Descripció i contingut: base de dades amb referències bibliogràfiques de publicacions 
de totes les branques de la lingüística i de totes les llengües del món, amb èmfasi en 
les no indoeuropees. Se centra en els treballs sobre lingüística publicats fora de l’Euro-
pa occidental i Nord-Amèrica. Publicada per la Permanent International Committee of 
Linguists i el International Council of Philosophy and Humanistic Studies de la UNESCO. 
Uns 40 especialistes de tot el món treballen per mantenir la informació actualitzada 
(http://bibliographies.brillonline.com/pages/lb/contributors). Alguns d’aquests especi-
alistes són responsables de un camp específic de la lingüística, altres cobreixen tota la 
producció del seu país.  

Criteris d’inclusió: la base de dades inclou principalment publicacions sobre lingüísti-
ca teòrica que apliquen l’avaluació per parells, però consideren tots els suggeriments 

http://bibliographies.brillonline.com/browse/linguistic-bibliography
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d’inclusió de publicacions: revistes, monografies, ponències, etc. Cal enviar un missatge 
amb detalls de la publicació (URL si és possible) a l’adreça de contacte.

Adreça de contacte: bl@brill.com enviar un correu amb els detalls de la publicació, 
sobretot la URL.

Bibliografía de Interpretación y Traducción (BITRA)

URL d’accés: https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp

Descripció i contingut: base de dades on es poden trobar referències (llibres, capítols, 
articles, tesis, revistes, etc), sobre bibliografia relacionada directament amb la traduc-
ció o la interpretació.

Criteris d’inclusió: hi ha criteris per a la introducció de documents sols, pels que cal 
omplir una fitxa que es troba a: http://dti.ua.es/es/bitra/contribuciones.html

Adreça de contacte: Javier.Franco@ua.es, cal enviar una petició per a que la revista 
sigui buidada a la base de dades donant clarament la informació i sobretot la URL.

Biosis Previews

URL d’accés: http://thomsonreuters.com/biosis-previews/

Descripció i contingut: BIOSIS Previews conté informació sobre ciències biològiques 
i aplega el contingut de revistes de Biological Abstracts i altres tipus de documents 
provinents de Biological Abstracts/RRM (Reports, Reviews, Meetings)

Criteris d’inclusió: http://wokinfo.com/essays/journal-evaluation-biosis/
Els criteris mínims són:

·  El contingut hauria d’estar avaluat per parells.

·  La publicació hauria de ser regular i tenir un ISSN confirmat pel ISSN Internatio-
nal Centre.

·  Títols i abstracts en anglès.

·  Els títols hauria de tenir referències en alfabet romà.

A més, Biosis avalua tres aspectes d’una revista: 

·  Àmbit temàtic: principalment s’inclouen publicacions que tracten temes 
de biologia però també de zoologia, botànica, microbiologia i altres àrees 
relacionades: agricultura, biomedicina, bioquímica, farmacologia, biotecnologia, 
veterinària, etc.

·  Contingut editorial i característiques de la publicació: cal que hi hagi avaluació 
per parells i que el comitè editorial sigui representatiu dins del seu àmbit i que 
entre els seus membres hi hagi diversitat de filiacions. La publicació ha de com-
plir amb la seva periodicitat expressada. Es valorarà l’existència d’abstracts en 
anglès.

mailto:bl@brill.com
http://dti.ua.es/es/bitra/contribuciones.html
mailto:Javier.Franco@ua.es
http://thomsonreuters.com/biosis-previews/
http://wokinfo.com/essays/journal-evaluation-biosis/
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·  Origen geogràfic i abast: les revistes d’àmbit internacional tenen preferència so-
bre les revistes nacionals o regionals

Una vegada s’accepti la revista per a ser indexada no necessàriament s’indexarà tot 
el seu contingut. Biosis només indexa aquells articles que queden dins del seu àmbit 
temàtic.

Adreça de contacte: http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/

Chemical Abstracts Service

URL d’accés: http://www.cas.org/

Descripció i contingut: Chemical Abstracts Service és una divisió de American Chemi-
cal Society. L’objectiu de CAS és trobar, reunir i organitzar tota la información pública 
disponible sobre Química. 

Criteris d’inclusió: Per demanar la indexació d’una revista a CAS cal enviar un exemplar 
de la revista (si és una publicació nova) o tres exemplars diferents i recents  si porta ja 
un temps publicant-se a:

Chemical Abstracts Service - CAS 
Acquisitions / Evaluation Dept. 
P.O. Box 3012 
Columbus, OH 43210 
U.S.A.

Formulari de contacte:  Si la revista és electrònica cal completar el següent formulari: 
http://web.cas.org/forms/journalform.html

Communication & Mass Media Complete (CMMC)

URL d’accés: http://www.ebscohost.com/academic/communication-mass-media-com-
plete  

Descripció i contingut: base de dades especialitzada en comunicació, mitjans de co-
municació de massa i matèries afins. Conté referències bibliogràfiques d’articles, arti-
cles a text complet i monografies. El seu abast geogràfic és internacional amb especial 
incidència al món anglosaxó. L’abast cronològic és variable, depèn de cada publicació 
i les més antigues són de 1915.

Criteris d’inclusió i adreça de contacte: http://www.ebsco.com/contact 
http://www.ebscohost.com/for-publishers/submit-a-request-to-partner-with-ebsco

El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 
de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

El procediment seguit per EBSCO és el següent:

·  L’editor ha d’enviar els dos números més recents de la publicació a: Av. Benja-
mín Hill #188 Col. Hipódromo Condesa  C.P. 06170 México D.F. Si es tracta d’una 

http://www.ebscohost.com/academic/communication-mass-media-complete
http://www.ebscohost.com/academic/communication-mass-media-complete
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publicació electrònica caldrà proporcionar la URL i els articles en pdf dels dos 
números més recents.

·  L’editor haurà d’enviar la informació bàsica de la revista: títol i subtítol, ISSN, pe-
riodicitat, idioma/es del contingut, números per any, volums per any, mesos de 
publicació, avaluació per parells (indicant la institució que fa l›avaluació), indicar 
si la revisat està indexada a alguna base de dades, preu, data d›inici de la publi-
cació, editorial, responsable, adreça, país, telèfon, fax, correu electrònic, pàgina 
web, indicar si té resums i paraules clau.

·  Un comitè d’experts avaluarà la revista per comprovar que compleix els següents 
criteris: 

- Característiques bàsiques: entitat editora identificada, lloc d’edició, anti-
guitat mínima d’un any, periodicitat i puntualitat, comitè editorial format 
per investigadors, professors, especialistes i fent constar la filiació dels 
membres del comitè, ISSN, menció d’inclusió de la publicació a serveis 
d’informació (índexs, abstracts, etc.) rellevants a la seva especialitat (no és 
requisit indispensable), altres elements (portada, contraportada, índex o 
taula de contingut, dades de contacte).

- Característiques de política editorial: definició de la revista (explicitació 
dels seus objectius, temàtica, públic a qui s’adreça), política editorial (com 
es decideix l’admissió dels articles, instruccions als autors, avaluació per 
parells), abstracts (preferentment en castellà i anglès), metodologia/des-
envolupament de l’article (generalment s’exigeix una introducció, planteja-
ment del tema, hipòtesi, desenvolupament i conclusions), cites, bibliogra-
fia consultada, identificació i filiació dels autors.

- Característiques del contingut: originalitat dels articles (mínim de 40% 
d’articles originals); el contingut pot incloure ponències, cartes a l’editor, 
articles de revisió; paraules clau (conforme les instruccions als autors); re-
sums o abstracts (conforme les instruccions als autors).

·  Si la revista es aprovada pel comitè avaluador, el darrer pas és signar un acord 
(“Conveni de llicenciament de continguts”) entre l’entitat editora i EBSCO.

EconLit 

URL d’accés: http://www.aeaweb.org/econlit/

Descripció i contingut: base de dades publicada per l’American Economic Association. 
Inclou referències bibliogràfiques de revistes, llibres i tesis sobre l’economia en general, 
la metodologia i la història del pensament econòmic; matemàtiques i mètodes quanti-
tatius; microeconomia, macroeconomia i economia monetària, economia internacional, 
economia financera, economia pública, salut, l’educació i el benestar de l’economia la-
boral i demogràfica; el dret i l’economia; organització industrial, economia empresarial 
i comptabilitat; història econòmica, el desenvolupament econòmic, el canvi tecnològic, 
el creixement econòmic, els sistemes agrícoles i l’economia dels recursos naturals, zo-
nes urbanes i rurals i l’economia regional.
Econlit inclou sis tipus de documents: articles de revista, llibres, articles en obres 
col·lectives, dissertacions, working papers i ressenyes de llibres.
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Criteris d’inclusió: les revistes es seleccionen en base a l’avaluació per parells del seu 
contingut sobre economia. Inclou un petit nombre de revistes en llengües altres que 
l’anglesa.

Adreça de contacte: info@econlit.org; http://www.aeaweb.org/econlit/corr.php 

ERIC (Education Resources Information Center) 

URL d’accés: http://www.eric.ed.gov/  

Descripció i contingut: és la base de dades més gran del món en bibliografia sobre 
educació. Promoguda per l’Institute of Education Sciences del Department of Educa-
tion del Estats Units, conté articles de revista, informes d’investigació, ponències de 
congressos i monografies des del 1966. Cobreix temes com ara els estudis, l›educació 
d›adults, la formació docent, educació dels discapacitats, els desfavorits; educació de 
la primera infància, col·legis i educació superior, la lectura i habilitats de comunicació, 
idiomes i lingüística, la gestió de l›educació, serveis de biblioteca i ciències de la in-
formació; l›educació rural i les petites escoles; la ciència, les matemàtiques i el medi 
ambient, estudis socials i ciències socials, i la mesura de l›avaluació.

Criteris d’inclusió: http://eric.ed.gov/?selection
ERIC té una guia publicada amb la seva política de selecció de nous materials, con-
sultable al següent enllaç: http://eric.ed.gov/pdf/policy.pdf

Alguns dels requeriments són els següents:

·  El text complet ha d’estar en anglès, o cal que hi hagi una traducció del text 
complet en anglès. Només s’accepta material en una altra llengua si ha estat 
publicat o finançat per una agència dels Estats Units.

·  Rellevància per l’àmbit de l’educació.

·  Completesa i integritat.

·  Originalitat, qualitat científica.

·  ERIC pot acceptar material no avaluat per parells però s’avalua la qualitat.

Adreça de contacte: per fer la petició d’inclusió d’una revista a ERIC cal enviar un cor-
reu electrònic a ericpub@csc.com i donar les dades de contacte, inclosos el telèfon i 
l’adreça de correu electrònic, el nom de l’editorial i la URL, el nom de la revista i el seu 
ISSN. Si la revisió és satisfactòria ERIC es posa en contacte amb l’editorial o l’organitza-
ció per demanar permís per indexar els materials a ERIC. Els detalls es concreten amb 
la signatura d’un acord entre les dues parts.

FRANCIS 

URL d’accés: http://www.inist.fr/?FRANCIS

Descripció i contingut: és una base de dades bibliogràfica creada per l›Institut de 
l›Information Scientifique et Technique of the Centre National de la Recherche Scienti-

http://www.eric.ed.gov/
http://eric.ed.gov/pdf/policy.pdf
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fique (INIST-CNRS). Conté més d›un milió de noticies. És multilingüe i multidisciplinària. 
Cobreix les àrees clau de les humanitats i les ciències socials amb resums d›articles, 
llibres i altres documents. 

No explicita de forma clara quins són els criteris per a que una revista sigui se-
leccionada.

Pàgina de contacte: http://www.inist.fr/?_communication_

Historical Abstracts 

URL d’accés: http://www.ebscohost.com/academic/historical-abstracts  

Descripció i contingut: base de dades internacional que recull articles relacionats amb 
la història, les ciències socials i les humanitats. Té dues parts: Historical Abstracts: Part 
A, Modern History Abstracts (1450-1914) i Historical Abstracts: Part B, Twentieth Cen-
tury Abstracts (1914 to the Present). Cobreix informació històrica de tot el món des de 
1450 fins al present excepte els EUA i el Canadà, que és cobert per Amèrica: Història i 
Vida.

Criteris d’inclusió i adreça de contacte: http://www.ebsco.com/contact 
http://www.ebscohost.com/for-publishers/submit-a-request-to-partner-with-ebsco

El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 
de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

El procediment seguit per EBSCO és el següent:

·  L’editor ha d’enviar els dos números més recents de la publicació a: Av. Benja-
mín Hill #188 Col. Hipódromo Condesa  C.P. 06170 México D.F. Si es tracta d’una 
publicació electrònica caldrà proporcionar la URL i els articles en pdf dels dos 
números més recents.

·  L’editor haurà d’enviar la informació bàsica de la revista: títol i subtítol, ISSN, pe-
riodicitat, idioma/es del contingut, números per any, volums per any, mesos de 
publicació, avaluació per parells (indicant la institució que fa l›avaluació), indicar 
si la revisat està indexada a alguna base de dades, preu, data d›inici de la publi-
cació, editorial, responsable, adreça, país, telèfon, fax, correu electrònic, pàgina 
web, indicar si té resums i paraules clau.

·  Un comitè d’experts avaluarà la revista per comprovar que compleix els següents 
criteris: 

- Característiques bàsiques: entitat editora identificada, lloc d’edició, anti-
guitat mínima d’un any, periodicitat i puntualitat, editorial format per in-
vestigadors, professors, especialistes i fent constar la filiació dels membres 
del comitè, ISSN, menció d’inclusió de la publicació a serveis d’informació 
(índexs, abstracts, etc.) rellevants a la seva especialitat (no és requisit in-
dispensable), altres elements (portada, contraportada, índex o taula de 
contingut, dades de contacte).

- Característiques de política editorial: definició de la revista (explicitació 
dels seus objectius, temàtica, públic a qui s’adreça), política editorial (com 

http://www.ebscohost.com/academic/historical-abstracts


PLA D’INDEXACIÓ  REVISTES CIENTÍFIQUES DE LA UAB32

es decideix l’admissió dels articles, instruccions als autors, avaluació per 
parells), abstracts (preferentment en castellà i anglès), metodologia/des-
envolupament de l’article (generalment s’exigeix una introducció, planteja-
ment del tema, hipòtesi, desenvolupament i conclusions), cites, bibliogra-
fia consultada, identificació i filiació dels autors.

- Característiques del contingut: originalitat dels articles (mínim de 40% 
d’articles originals); el contingut pot incloure ponències, cartes a l’editor, 
articles de revisió; paraules clau (conforme les instruccions als autors); re-
sums o abstracts (conforme les instruccions als autors).

·  Si la revista es aprovada pel comitè avaluador, el darrer pas és signar un acord 
(“Conveni de llicenciament de continguts”) entre l’entitat editora i EBSCO.

Human Relations Area Files (HRAF)

URL d’accés: http://hraf.yale.edu/

Descripció i contingut: la Human Relations Area Files és una base de dades sobre tots 
els aspectes de la vida cultural i social arreu del món. Conté citacions bibliogràfiques, 
resums i text complet de documentació relacionada amb l’etnografia, especialment en 
cultures pre-industrials internacionals i grups immigrants nord-americans. 

No explicita de forma clara quins són els criteris per a que una revista sigui seleccio-
nada.

Adreça de contacte: http://hraf.yale.edu/contact/ o hraf@yale.edu

Index Islamicus

URL d’accés: http://www.brill.com/publications/online-resources/index-islamicus-onli-
ne

Descripció i contingut: base de dades que indexa literatura sobre l’Islam, l’Orient Mitjà 
i el món musulmà en general. Cobertura cronològica: des de 1906 fins l’actualitat. Index 
Islamicus cobreix la  temàtica musulmana d’Àfrica i Àsia i altres regions, història, cre-
ences, societats, cultures, idiomes i literatures. Inclou material publicat per acadèmics 
occidentals en els camps de les humanitats i les ciències socials. 

Criteris d’inclusió:

1. L’idioma dels articles ha de ser anglès, francès, castellà, alemany, italià o una 
altra llengua europea, no s’inclouen articles en turc, persa, àrab, etc.

2. El contingut de l’article ha de ser sobre religió islàmica, pensament islàmic, 
estudis islàmics, història islàmica, art i arquitectura islàmics, ciència islàmica o 
sobre la vida i l’activitat de musulmans, antics o moderns. S’inclouen articles 
sobre tots els països amb població musulmana majoritària, com Indonèsia, 
Malàisia, Iran, Turquia, Pakistan, Bangladesh, tots els països àrabs, Mali, Sene-
gal, Somàlia, etc. i sobre minories musulmanes a Índia, França, Xipre, Etiòpia i 
qualsevol lloc del món. S’inclouen articles sobre els idiomes àrab, persa, turc i 

http://hraf.yale.edu/contact/
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sobre literatures escrites en aquestes llengües. També incloem articles sobre 
novel·les, poesia escrites per musulmans en qualsevol llengua i lloc.

3. Es dóna prioritat a revistes acadèmiques, tot i que es mira d’incloure tot el ma-
terial rellevant possible, sempre que les publicacions en sèrie no acadèmiques 
no es publiquin més de 12 vegades a l’any.

4. El text complet dels articles de revista ha d’estar disponible, ja que els sumaris 
i llistats en línia no són acurats i no sempre són prou aclaridors sobre el tema 
que tracten.

Adreça de contacte: Pablo García (contacte a Espanya): PABGARSUAR@telefonica.net 

Infobase Index

URL d’accés: http://www.infobaseindex.com/

Descripció i contingut: InfoBase Index és una base de dades multitemàtica que ofereix 
literatura acadèmica de revistes de tot el món.

Criteris d’inclusió: http://www.infobaseindex.com/about-us.php

Criteris de selecció d’una revista perquè sigui indexada:

·  Ha de ser publicada en accés obert.

·  Ha de tenir un bon control de qualitat editorial.

·  Ha de tenir un bon control de qualitat de l’avaluació d’experts.

·  Ha de tenir ISSN.

A les revistes indexades a InfoBase Index se’ls assignarà un IBI Factor que anirà del 0 al 
5 i tindrà en compte els factors següents:

1.  Qualitat dels articles (10 punts)

 (nombre total d’articles de recerca originals + nombre total d’articles revisats) 
x 10 (nombre total d’articles del darrer any)

2.  Estabilitat de la revista (10 punts)
·  Data en què va ser publicat el primer exemplar.
·  Total d’exemplars publicats el darrer any.
·  Hi ha hagut retard en la publicació d’algun número?
·  Si és així, mitjana de durada del retard de l’exemplar o dels exemplars.

3.  Qualitat tècnica de la revista (10 punts)
·  La revista té ISSN.
·  La revista és al web.
·  Els articles estan disponibles en línia amb text complet.
·  Els resums estan disponibles en anglès (en cas que la revista es publiqui en 

una altra llengua).
·  Formats dels articles al web (XML, PDF, HTML).
·  Eines disponibles per als autors al web per gestionar la informació biblio-

gràfica (Ref Works, End Note, Bibe Text, Ref Man, altres).

http://www.infobaseindex.com/
http://www.infobaseindex.com/about-us.php
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·  La revista assigna DOI als articles.
·  El web de la revista permet descarregar estadístiques.
·  La revista té versió impresa i versió electrònica.

4.  Internacionalització (10 punts)
·  Percentatge d’editors internacionals al comitè editorial.
·  Percentatge de revisors internacionals.
·  Percentatge d’autors internacionals.

5.  Normalització i transparència de la revista (10 punts)
·  Procediment de revisió: cegament doble, cegament simple...
·  Originalitat.
·  L’autor declara font de finançament.
·  La revista mostra el format de citació (com se cita aquest article).
·  La revista té una llicència CC.
·  La revista dóna facilitats per a la preservació digital (CLOCKSS, LOCKSS, 

PMC, etc.). Si és així, cal esmentar el proveïdor del servei per a l’emmagat-
zematge digital.

·  La revista publica una llista dels revisors amb les seves adreces electròni-
ques.

·  La revista dóna els detalls de contacte dels editors.
·  La revista té una política per prevenir el plagi? Sí/No. Si la resposta és sí, 

cal donar l’enllaç de la pàgina web on hi ha l’explicació.
·  La revista pren mesures per prevenir «l’escriptura fantasma»? Sí/No. Si la 

resposta és sí, cal donar l’enllaç de la pàgina web on hi ha l’explicació.

Factor IBI = A + B + C + D + E / 10

Els criteris de mesurament es troben detallats a: http://www.infobaseindex.com/ibifac-
tor.php

Pàgina de contacte: http://www.infobaseindex.com/contacts.php

International Bibliography of Art (IBA)

URL d’accés: http://www.proquest.com/products-services/iba.html

Descripció i contingut: base de dades que recull articles relacionats tant amb les belles 
arts com amb les arts decoratives i aplicades. IBA és la successora de la Bibliografia de 
la Història de l’Art (BHA). 

No explicita de forma clara quins són els criteris per a que una revista sigui se-
leccionada

Adreça de contacte: http://www.proquest.com/contact/general-contact.html
El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 

de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

http://www.infobaseindex.com/ibifactor.php
http://www.infobaseindex.com/ibifactor.php
http://www.infobaseindex.com/contacts.php
http://www.proquest.com/contact/general-contact.html


PLA D’INDEXACIÓ  REVISTES CIENTÍFIQUES DE LA UAB 35

International Bibliography of the Social Sciences (IBBS)

URL d’accés: http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ibss-set-c.html

Descripció i contingut: base de dades bibliogràfica de l’àmbit de les ciències socials. 
Creada per la British Library of Political & Economic Science (London School of Eco-
nomics & Political Science). Cobreix la següents temàtiques: ciències socials, incloent 
l’antropologia, arqueologia, empreses, delinqüència, cultura, demografia, economia, 
educació, relacions exteriors, història, les relacions internacionals, el dret, ciències po-
lítiques, psicologia, administració pública, els assumptes públics, religió, les qüestions 
socials, i sociologia. La informació té una cobertura geogràfica internacional i cobreix 
el període de 1951 fins a l’actualitat.

Criteris d’inclusió: http://www.proquest.com/documents/IBSS-Editorial-Policies-
and-Principles.html?docID=251405221   

Normes mínimes:

·  Les revistes haurien de ser acadèmiques i contenir articles analítics, idealment 
avaluades per parells i amb un comitè editorial format per acadèmics respectats. 
Només en casos excepcionals s’admetran diaris, informes, butlletins d’informa-
ció, informes estadístics o publicacions professionals.

·  Els idiomes principals són anglès, francès, alemany, italià, portuguès, rus i cas-
tellà, es pot considerar la inclusió de revistes en altres idiomes però haurien de 
portar abstracts i traduccions de títols en un dels idiomes principals.

·  Només s’inclouran revistes que quedin dins de l’abast temàtic de IBSS.

·  Per tal de mantenir el caràcter internacional del seu contingut, IBSS inclourà 
revistes amb un comitè editorial internacional, revistes d’enfocament internaci-
onal i comparatiu o amb enfocament regional fora dels Estats Units d’Amèrica 
o el Regne Unit. Es donarà prioritat a revistes publicades fora dels Estats Units 
d’Amèrica o del Regne Unit.

Formulari de contacte: http://www.clicktools.com/app/survey/response.jsp
El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 

de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

International Bibliography of Periodical Literature (IBZ) 

URL d’accés: http://www.degruyter.com/db/ibz

Descripció i contingut: base de dades que conté bibliografia internacional i interdisci-
plinària de revistes acadèmiques, principalment en l’àmbit de les humanitats, les cièn-
cies socials i l’art. Es prenen en consideració publicacions de 40 països en més de 40 
idiomes. La base de dades s’actualitza mensualment. 

No explicita de forma clara quins són els criteris per a que una revista sigui se-
leccionada

Adreça de contacte: thorsten.zeller@degruyter.com
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International Development Abstracts

URL d’accés: http://www.journals.elsevier.com/international-development-abstracts/

Descripció i contingut: repertori bibliogràfic dedicat a temes referents a països en vies 
de desenvolupament. Recull abstracts. Cobreix les àrees següents: agricultura i desen-
volupament rural, medi ambient i desenvolupament, política industrial, polítiques soci-
als sobre salut, habitatge i educació, relacions internacionals i política.

No explicita de forma clara quins són els criteris per a que una revista sigui se-
leccionada.

Adreça de contacte: http://help.elsevier.com/app/ask_gcs/c/7496,7502/p/8045

International Medieval Bibliography (IMB)

URL d’accés: http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125136/international_medieval_biblio-
graphy

Descripció i contingut: Base de dades bibliogràfica internacional i multidisciplinària 
especialitzada en l’Edat Mitjana europea (c.450-1500). Editor: University of Leeds.

Criteris d’inclusió: bona part del material catalogat a IMB prové d’una xarxa de col-
laboradors d’arreu del món, acadèmics, bibliotecaris i arxivers. Segons la quantitat de 
dades aportades als col·laboradors se’ls paga amb diners o amb còpies gratuïtes de 
IMB o altres publicacions. Els interessats en ser col·laboradors han de contactar amb 
l’editor: Dr. Alan V. Murray (a.v.murray@leeds.ac.uk).

Adreça de contacte:
http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125136/international_medieval_biblio-
graphy/2284/contributors

ISOC/ICYT/IME

URL d’accés: http://bddoc.csic.es:8080/isoc.html  

Descripció i contingut: base de dades del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC). Conté registres de la producció científica més important publicada a 
Espanya des dels anys setanta, principalment articles de revistes, però també actes de 
congressos, sèries, compilacions, informes i monografies. Inclou també l’enllaç al text 
complet dels documents en aquells casos en què està disponible digitalment.

Criteris d’inclusió: http://www.investigacion.cchs.csic.es/isoc/es/node/16 

·  Antiguitat mínima d’un any.

·  Dades d’identificació: títol complet de la revista, ISSN, volum, número i any de 
publicació

·  Menció del director o editor.

·  Menció del Comitè Editorial.

mailto:a.v.murray@leeds.ac.uk
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.html
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·  Entitat editora.

·  Direcció postal o electrònica de l’entitat editora.

·  Identificació completa dels autors: els treballs han d’estar signats pels autors 
amb nom i cognoms.

·  Filiació institucional dels autors: institució, ciutat, país.

·  Inclusió d’un sumari o taula de continguts.

·  Inclusió de resum dels articles en, com a mínim, un idioma.

·  Contingut científic: un mínim d’un 40% dels documents publicats estarà format 
per:

a. Articles científics originals.
b. Articles tècnics originals.
c. Comunicacions en congressos.

En tots els casos ha de prevaldre l’interès científic.

Adreça de contacte: escriure a la coordinadora de les bases de dades ISOC teresa.abe-
jon@cchs.csic.es. Un cop rebuda la sol·licitud es realitzarà la valoració i es determinarà 
si s’accepta o no a la base de dades ISOC.

LATINDEX 

URL d’accés: http://www.latindex.unam.mx/  

Descripció i contingut: aquest recurs s’actualitza diàriament i té una cobertura geogrà-
fica que inclou publicacions d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. És producte 
de la cooperació d’una xarxa d’institucions que funcionen de manera coordinada per 
reunir i disseminar informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques seriades 
produïdes a la regió. Latindex és un sistema d’informació sobre les revistes d’investi-
gació científica, tècnic-professionals i de divulgació científica i cultural que s’editen 
als països d’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. Ofereix tres bases de dades 
(Directorio, Catálogo i Enlace a revistas electrónicas) 

-  Directorio, amb dades bibliogràfiques i de contacte de totes les revistes 
registrades

-  Catálogo que inclou únicament les revistes (impreses o digitals) que com-
pleixen els criteris de qualitat editorial dissenyats per Latindex. 

-  Enlace a revistas electrónicas que permet l’accés als textos complets en els 
llocs en què es troben disponibles. 

Criteris d’inclusió: http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
Té 36 criteris de qualitat, per incloure la revista són obligatoris els 8 primers i 17 

dels restants, així que com a mínim s’han de complir 25 criteris de qualitat:

1. Menció del cos editorial. La revista ha d’explicitar clarament el consell o comi-
tè editorial o un responsable científic. A les revistes digitals ha de constar a la 
pàgina inicial o que es pugui accedir amb un clic.

2. El 40% dels articles han de ser articles originals, revisions, informes tècnics, 
estats de la qüestió… En tots els casos ha de ser més important el contingut 
científic que l’acadèmic.

http://www.latindex.unam.mx/
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3. Hi ha d’haver nous continguts publicats en un any.

4. Identificació dels autors amb noms, cognoms i filiació.

5. Visibilitat de la institució editora.

6. Menció del director o responsable editorial.

7. URL de la revista.

8. Adreça de correu postal o adreça de correu electrònic i l’administració de la 
revista.

9. Amb un màxim de tres clics s’ha de poder accedir al sumari o als articles.

10. Declaració de periodicitat.

11. Taula de continguts o sumari.

12. Accés als números anteriors per un temps mínim de tres anys.

13. Cada article ha de tenir el nom i la numeració de la revista.

14. Membres del Consell editorial.

15. Filiació dels membres del Consell editorial.

16. Filiació dels autors.

17. Dates de recepció i acceptació d’originals

18. ISSN.

19. Definició de la revista.

20. Sistema de revisió per parells

21. Avaluadors externs

22. Autors externs (almenys un 50%)

23. Dos terceres parts del Consell editorial han de ser de fora de la institució edi-
tora.

24. És positiu que la revista estigui indexada en alguna base de dades.

25. Compliment de la periodicitat.

26. Un 40% dels continguts han de ser treballs de recerca o comunicació científi-
ca original.

27. Instruccions pels autors.

28. Normes d’elaboració de referències bibliogràfiques.

29. A les instruccions dels autors s’ha de mencionar específicament l’exigència 
d’originalitat.

30. Resum en l’idioma original de l’article

31. Resum en un segon idioma

32. Paraules clau en l’idioma de l’article

33. Paraules clau en un altre idioma

34. Metadades Dublin Core a la pàgina de presentació de la revista

35. Presència en algun motor de cerca

36. Serveis de valor afegir: alertes, enllaços hipertextuals, fòrums…
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Formulari de contacte: has de fer constar les teves dades de contacte que s’envien 
al coordinador de Latindex a cada país, en el cas espanyol està coordinat pel CSIC 
http://www.latindex.unam.mx/editores/forReg.html

Library and Information Science Abstracts (LISA) 

URL d’accés: http://www.proquest.com/products-services/lisa-set-c.html

Descripció i contingut: base de dades bibliogràfica especialitzada en biblioteconomia, 
documentació i matèries afins. Conté més de 279.000 referències relatives a 440 re-
vistes diferents. D’abast internacional abasta més de 68 països en més de 20 llengües 
diferents. Incorpora un tesaurus. 

Criteris d’inclusió: http://proquest.libguides.com/lisa
LISA té una perspectiva internacional i cobreix una gran diversitat de publicaci-

ons. Per considerar la inclusió d’una revista l’editor té en compte una sèrie de crite-
ris normalitzats: estàndards de publicació, cobertura temporal, contingut editorial, 
avaluació per parells, diversitat internacional de l’autoria. L’editor també tindrà en 
compte les tendències actuals i punts de creixement dins de l’àmbit temàtic. LISA 
també està interessada en revistes més “topically-oriented” com “Update” de CILIP 
al Regne Unit o “Bulletin des Bibliotheques de France” a França i en publicacions 
més petites i limitades que tracten àrees especialitzades d’interès per la comunitat 
bibliotecària, per exemple “One-Person Library”.

Adreça de contacte: http://www.proquest.com/contact/general-contact.html
El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 

de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

Linguistics and Language Behaviour Abstracts (LLBA) 

URL d’accés: http://www.proquest.com/products-services/llba-set-c.html

Descripció i contingut: aquesta base de dades conté índexs i resums de publicacions 
internacionals sobre lingüística i disciplines relacionades amb els idiomes. La base de 
dades cobreix tots els aspectes de l’estudi d’un idioma, inclosos la fonètica, la fonolo-
gia, la morfologia, la sintaxi i la semàntica. Els documents catalogats inclouen articles 
de revistes científiques, ressenyes de llibres, llibres, capítols de llibres, tesis i publicaci-
ons de treball procedents de més de 1.500 publicacions seriades.

Criteris d’inclusió: http://proquest.libguides.com/llba
La política de selecció de LLBA classifica les revistes com a “Core”, “Priority” i 

“Selective”
Les revistes “CORE” les publiquen associacions de lingüistes, grups, facultats i 

institucions i/o restringeixen el seu àmbit a temes relacionades amb llenguatge. Tots 
els articles d’aquestes registres s’indexen i inclouen abstracts i es citen les ressenyes 
de llibres que contenen.

Les revistes “PRIORITY” tracten ciències relacionades: antropologia, comunica-

http://proquest.libguides.com/llba


PLA D’INDEXACIÓ  REVISTES CIENTÍFIQUES DE LA UAB40

ció, educació, medicina, ciència política; tracten temes rellevants per a lingüistes i 
inclouen contribucions de lingüistes. Més del 50% dels articles d’aquestes revistes 
s’inclouen a la base de dades.

Les fonts SELECTIVE inclouen revistes de ciències relacionades que ocasional-
ment publiquen obres de sociòlegs. Menys de 50% dels articles d’aquestes revistes 
s’inclouen a la base de dades.
La procedència de les revistes indexades a LLBA és la següent: Nord Amèrica 45%, 
Amèrica del Sud i Amèrica Central 5%, Europa Occidental 40%, Europa Oriental 
4%, Austràlia i Nova Zelanda 2%, Àsia, Orient Mitjà, Àfrica 4%

Adreça de contacte: http://search.proquest.com/llba/contactus?accountid=15292
El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 

de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

Modern Language Association Database (MLA)

URL d’accés: https://www.mla.org/bibliography

Descripció i contingut: aquesta base de dades, produïda per la Modern Language As-
sociation (MLA), s’especialitza en idiomes, literatures, folklore i lingüística. S’actualitza 
nou cops l’any.

Criteris d’inclusió: https://www.mla.org/bib_inclusion
https://www.mla.org/bib_scope
Cal que els documents estiguin dins de l’àmbit temàtic de la base de dades. Només 
s’accepta material publicat i, en general, només publicacions noves.

Adreça de contacte: bibliography@mla.org 

Philosopher’s Index 

URL d’accés: http://philindex.org  

Descripció i contingut: base de dades de Filosofia. Abasta temes relacionats com ara 
l’estètica, epistemologia, ètica, història de la filosofia, lògica, metafísica, filosofia social 
i política, així com la filosofia de camps interdisciplinaris relacionats com ara l’educació, 
història, dret, la religió i la ciència. S’actualitza trimestralment

Criteris d’inclusió: http://philindex.org/submissions/new-journal-submissions/ 
La inclusió d’una nova revista al The Philosopher’s Index (tant les que són en 

paper com les electròniques) ha d’estar aprovada pels editors. Aproximadament la 
meitat dels articles de cada revista han de ser de temàtica filosòfica o afí.

Cal donar les següents dades:

·  Títol complet

·  ISSN

http://search.proquest.com/llba/contactus?accountid=15292
https://www.mla.org/bib_inclusion
https://www.mla.org/bib_scope
http://philindex.org/
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·  Nom del editor, adreça de contacte i URL

·  Periodicitat

·  Revisió per parells

·  Comitè editorial i la seva filiació

Adreça de contacte: info@philinfo.org

Psicodoc 

URL d’accés: http://www.psicodoc.org/acerca.htm  

Descripció i contingut: base de dades bibliogràfica especialitzada en psicologia i dis-
ciplines afins editada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid. S’inclouen els treballs 
publicats en revistes, congressos i llibres, editats a Espanya i Amèrica Llatina. 

Criteris d’inclusió: http://www.psicodoc.org/criterios-revistas.htm 
Els primers 33 estan basats en els criteris de Latindex, del 34 al 39 són criteris 

addicionals per Psicodoc. Cal complir els bàsics, que són vuit i complir el 75% del 
total de criteris.

1.  Menció del cos editorial. La revista ha d’explicitar clarament el consell o comi-
tè editorial o un responsable científic. A les revistes digitals ha de constar a la 
pàgina inicial o que es pugui accedir amb un clic.

2. El 40% dels articles han de ser articles originals, revisions, informes tècnics, 
estats de la qüestió… En tots els casos ha de ser més important el contingut 
científic que l’acadèmic.

3. Hi ha d’haver nous continguts publicats en un any.

4. Identificació dels autors amb noms, cognoms i filiació.

5. Lloc d’edició de la revista

6. Visibilitat de la institució editora.

7. Menció del director o responsable editorial.

8. Adreça de correu postal o adreça de correu electrònic i l’administració de la 
revista.

9. Pàgines de presentació amb les dades de la revista.

10. Declaració de periodicitat.

11. Taula de continguts o sumari.

12. Cada article ha de tenir el nom i la numeració de la revista.

13. Cada article ha de tenir el nom i la numeració de la revista a cada pàgina.

14. Membres del Consell editorial.

15. Filiació dels membres del Consell editorial.

16. Filiació dels autors.

17. Dates de recepció i acceptació d’originals

http://www.psicodoc.org/acerca.htm
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18. ISSN.

19. Definició de la revista.

20. Sistema de revisió per parells

21. Avaluadors externs

22. Autors externs (almenys un 50%)

23. Dos terceres parts del Consell editorial han de ser de fora de la institució editora.

24. És positiu que la revista estigui indexada en alguna base de dades.

25. Compliment de la periodicitat.

26. Un 40% dels continguts han de ser treballs de recerca o comunicació científi-
ca original.

27. Instruccions pels autors.

28. Normes d’elaboració de referències bibliogràfiques.

29. A les instruccions dels autors s’ha de mencionar específicament l’exigència 
d’originalitat.

30. Resum en l’idioma original de l’article

31. Resum en un segon idioma.

32. Paraules clau en l’idioma de l’article

33. Paraules clau en un altre idioma.

Criteris propis

34. Data de la versió definitiva

35. DOI (Digital Object Identifier)

36. Facilitats de cerca dins dels articles de la revista, motor de cerca o índex d’au-
tors, de títols…

Pàgina de contacte: http://www.psicodoc.org/contactar.htm  (sol·licitar prova d’accés)

Psycinfo 

URL d’accés: http://www.ebscohost.com/public/psycinfo  

Descripció i contingut: Base de dades de l’American Psychological Association que 
buida publicacions especialitzades en l’àmbit de la psicologia. S’actualitza setmanal-
ment. Inclou també llibres, capítols de llibre, tesis doctorals, informes tècnics, etc. 

Criteris d’inclusió: http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/publishers/journals.
aspx

·  Ha d’haver tres números publicats

·  Ha de ser rellevant a la psicologia

·  Tenir qualitat i ser de l’àmbit d’interès a una audiència internacional

·  Estar avaluat per parells: Els parells han de ser coneguts en l’àmbit temàtic i han 
de venir d’una varietat de perspectives i aconsellar l’editor sobre la originalitat i 
rigor científic.

http://www.ebscohost.com/public/psycinfo
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·  Tenir ISSN

·  Seguir les normatives convencionals de revistes acadèmiques:
- Tenir un títol informatiu
- Incloure les adreces dels autors
- Incloure abstracts i paraules clau
- Incloure referències actuals, de revistes de qualitat i en un nombre adequat

·  Abstracts, títols i paraules clau en angles (veure els requeriments de PsycINFO 
Abstracts: http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/publishers/require-
ments.aspx)

·  Demostrar diversitat d’autors i revisors

·  Tots o la majoria d’articles han de ser originals

·  Els articles s’han de basar en dades empíriques o altres mitjans

·  La publicació ha de ser regular i la freqüència establerta s’ha de complir

A més, les revistes electròniques han d’explicitar els seus mètodes d’arxiu i in-
cloure la data d’arxiu d’articles i revisions. Estan millor valorades les publicacions 
ja indexades a altres bases de dades, patrocinades per associacions de psicologia i 
amb accés en línia.

Pàgina de contacte: completar el formulari http://surveys.apa.org/psycinfo/editor/  i 
signar el contracte http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/publishers/journal-
agree.pdf

Poden trigar dos o tres mesos a valorar i acceptar la revista.
El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 

de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

PubMed

URL d’accés: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Descripció i contingut: Base de dades d’àmbit biomèdic, proporciona més de 20 mili-
ons de referències sobre medicina, infermeria, odontologia, veterinària, etc. Creada per 
la National Library of Medicine dels EUA.

Criteris d’inclusió: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/pubinfo/

Pas 1. Inici de la sol·licitud per part de l’editor
La revista ha de tenir ISSN

Els editors que ja tinguin un nombre substancial de registres a PMC o Medline 
han d’haver publicat un mínim de 15 articles de recerca per poder proposar la revis-
ta. Per d’altres editors és un mínim de 30 articles.

Pas 2. Comprovació del compliment de qualitat científica
PMC informarà l’editor sobre si la publicació compleix la normativa de qualitat cien-
tífica de PMC. Si la resposta és afirmativa el procés continua al pas 3, si és negativa 
la revista pot tornar a fer la sol·licitud passats 24 mesos.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/pubinfo/
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Pas 3. Avaluació tècnica
L’editor ha de presentar una mostra representativa d’articles que seran avaluats 
per comprovar que la revista compleix els estàndards de qualitat tècnica de PMC. 
Aquesta mostra ha d’estar formada per aproximadament 50 articles i ser represen-
tatiu del tipus d’articles, estils i formats presents a la revista. Serà decisió de PMC 
avaluar mostres més petites. La mostra ha d’incloure tots els arxius llistats sota “Fi-
les to be deposited for each article” a la secció PMC Technical Requirements.

· Un fitxer xml per a cada article

· Les imatges en alta resolució

· El pdf de l’article

· Arxius de dades suplementaris (vídeos, dades...)

Els arxius de la mostra han de satisfer, com a mínim, tots els requeriments de docu-
ment de criteris mínims per dades de PMC. 

Cada paquet de mostres ha d’estar titulat, organitzat i recollit segons les con-
vencions de la PMC descrites a la secció “File Organization, Packaging, and Deli-
very” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/filespec-delivery/) de les especifica-
cions de PMC per a la presentació d’arxius (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/
filespec/).

Si en qualsevol estadi la revista presentada no compleix els criteris mínims es re-
fusarà la seva sol·licitud. Si la revista satisfà els criteris mínims, PMC farà una revisió 
més extensiva, específicament pel que fa a que les etiquetes XML estiguin d’acord 
amb el seu DTD, la presentació en línia d’un article, generat des de XML i amb arxius 
d’imatge associats ha de ser acurada, sense errors i mostrar la totalitat de l’article. 
Aquesta comprovació es fa comparant la versió publicada de l’article, amb el pdf o 
article a text complet a la pàgina web de la revista.

Quan l’avaluació de les dades estigui completa, PMC enviarà un informe a l’edi-
tor especificant què cal corregir. L’editor farà les correccions i tornarà a presentar la 
mostra per a ser avaluada. Si la tercera vegada encara hi ha problemes, es refusarà 
la sol·licitud de la revista.

Pas 4. Fase de preproducció
Quan s’hagi satisfet l’avaluació tècnica, PMC demanarà a l’editor complimentar un 
acord de participació amb NLM (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/pub/pubinfo.
html#agree).

Quan s’hagin confirmat els detalls de l’acord, PMC demanarà a l’editor que dipo-
siti una col·lecció completa dels arxius de tots els números que cal incloure a la base 
de dades. Abans d’enviar la col·lecció l’editor haurà de comprovar, com ho va fer al 
pas 2, que les dades compleixen amb els requeriments tècnics.

PMC processarà la col·lecció d’arxius proporcionada per l’editor i farà comprova-
cions de qualitat del contingut. Si cal fer correccions, PMC enviarà un informe a l’edi-
tor demanant aquestes correccions. L’editor proporcionarà informació de presenta-
ció de la revista. Vegeu per més detalls PMC Journal Setup Requirements (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/assets/pubsetup.doc)

Quan s’hagi comprovat que les dades enviades per l’editor no presenten proble-
mes, PMC posarà el contingut a un lloc web de vista prèvia per a que l’editor ho revi-
si. PMC corregirà possibles problemes en aquesta vista prèvia. Si PMC troba proble-
mes importants en la col·lecció proporcionada per l’editor, la revista serà refusada.
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Pas 5. Disponible a PMC
NLM signarà l’acord de participació amb l’editor i amb l’aprovació de l’editor farà 
pública la revista a la web de PMC.

Adreça de contacte i procés de sol·licitud: per començar el procés d’inclusió l’editor 
ha d’enviar un correu electrònic a pmcapplication@ncbi.nlm.nih.gov  indicant la revista 
a incloure a PMC.

Cal donar per cada revista: nom de l’editor, títol complet de la revista, ISSN, 
URL de la revista, URL directe del comitè editorial, de les polítiques editorials i del 
procediment d’avaluació per parells, per polítiques de conflictes d’interessos, per 
polítiques drets humans i dels animals i consentiment informat. 

PMC pot demanar informació addicional sobre l’organisme editor.
No enviar articles o números de publicació com a adjunts.

Model de correu per a contactar amb Pubmed Central:
Dear PubMed Central Team,
As Editor-in-Chief of (nom de la revista) and in order to begin the PMC appli-
cation process, I would appreciate if you consider the possibility to include our 
scientific journal in PubMed Central.
Our content is totally in English, with title, abstract and keywords both in Spa-
nish and English. The journal is also indexed by MEDLINE.
Title: (nom de la revista amb el subtítol, si en té)
ISSNs: (print), (online version)
URL: http://www.xxxxx/xxxxx
Brief presentation: (breu presentació, de 3 línies, per exemple)
Looking forward to hearing from you,
Best wishes,

Répertoire bibliographique de la philosophie

URL d’accés: http://www.uclouvain.be/287804.html

Descripció i contingut: Publicat per l’Institut Supérieur de Philosophie (Université Cat-
holique de Louvain). Aquesta bibliografia es limita a recollir literatura filosòfica en les 
següents llengües: alemany, angles, espanyol, català, francès, italià, llatí, holandes i por-
tuguès. L’objectiu d’aquesta bibliografia és llistar publicacions purament filosòfiques. 
No s’inclouen disciplines i ciències auxiliars relacionades amb la filosofia, només aque-
lles publicacions sobre mètodes o filosofia de diverses ciències o lògica simbòlica, lin-
güística, psicologia, estètica i teologia.

Criteris d’inclusió: no s’han trobat

Adreça de contacte: pob@peeters-leuven.be

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

URL d’accés: http://www.rilm.org/
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Descripció i contingut: base de dades de música creada pel Repertoire International de 
Litterature Musicale. Cobreix totes les àrees de la música, com ara musicologia històri-
ca, etnomusicologia, instruments i veu, representacions i notació, teoria i anàlisi, peda-
gogia, litúrgia, dansa, crítica i teràpia musical. Així mateix, RILM també inclou estudis 
interdisciplinaris de música i altres camps. 

Criteris d’inclusió: http://www.rilm.org/scope/coverage.php
RILM inclou publicacions de caire acadèmic, divideixen les publicacions en tres 

tipologies, les que formen pròpiament el cor de la base de dades i les secundàries o 
terciàries. Segons la tipologia es buiden o no de forma més exhaustiva.

Sembla pensat per a fer contribucions a nivell individual.

Adreça de contacte: questions@rilm.org

SciFinder 

URL d’accés: http://www.cas.org/products/scifinder

Descripció i contingut: és una eina per a cercar informació a les bases de dades quí-
miques produïdes per Chemical Abstracts Service (CAS) i que es pot complementar 
amb la base de dades Medline. Destaca per la possibilitat de buscar informació sobre 
productes químics per estructures i per reaccions.

SciFinder Scholar integra un ampli ventall d’informació de química, enginyeria 
química, bioquímica i ciències de materials. S’estén també a altres àrees de coneixe-
ment com ara biomedicina, farmacologia, toxicologia, biologia molecular, microbio-
logia, genètica, geologia, física, medi ambient, alimentació i agricultura.

Integra diferents bases de dades, entre elles CAPlus, que inclou referències i 
resums bibliogràfics de revistes científiques, patents, informes tècnics, congressos, 
tesis i reviews.

Criteris d’inclusió: Chemical Abstracts Service compta amb un equip de selecció de 
publicacions. 

Pàgina de contacte: per demanar la inclusió d’una revista electrònica cal omplir un formulari a:  
http://web.cas.org/forms/journalform.html

Sociological abstracts  

URL d’accés: http://www.proquest.com/products-services/socioabs-set-c.html

Descripció i contingut: base de dades de cobertura geogràfica internacional. Resums 
sobre literatura en sociologia i disciplines afins a les ciències socials i del comporta-
ment, tals com l’antropologia, economia, educació, salut i la medicina i la psicologia 
social.

Criteris d’inclusió: http://proquest.libguides.com/SocAbs
La política de selecció de Sociological Abstracts classifica les revistes com a 

“Core”, “Priority” i “Selective”.
Les revistes CORE les publiquen associacions de lingüistes, grups, facultats i ins-
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titucions i/o restringeixen el seu àmbit a temes relacionades amb llenguatge. Tots 
els articles d’aquestes revistes s’indexen.

Les revistes PRIORITY tracten ciències relacionades: antropologia, comunicació, 
educació, medicina, ciència política. Més del 50% dels articles d’aquestes revistes 
s’inclouen a la base de dades.

Les fonts SELECTIVE inclouen revistes de ciències relacionades que ocasional-
ment publiquen obres de sociòlegs. Menys de 50% dels articles d’aquestes revistes 
s’inclouen a la base de dades.

Adreça de contacte: http://www.proquest.com/contact/general-contact.html  
El Servei de Biblioteques fa la gestió d’inclusió a les bases de dades de Proquest 

de manera centralitzada. Si us plau, abans de fer cap tràmit contacteu amb el Servei 
de Biblioteques a l’adreça: bib.utp@uab.cat

TRID

URL d’accés: http://trid.trb.org/

Descripció i contingut: Transportation Research Board (TRB) produeix la base de da-
des bibliogràfica  Transportation Research Information Services (TRIS), on es  recullen 
els abstracts de revistes científiques especialitzades en transport.  TRID és el producte 
de la integració de les bases de dades  “TRIS Electronic Bibliography data” i “TRID 
Database”. 

Pàgina d’inclusió: es pot proposar la inclusió d’una publicació a: http://trid.trb.org/
submit.aspx

vLex 

URL d’accés: http://www.vlex.com/  

Descripció i contingut: base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, es-
tatal, comunitària) a text complet. Inclou publicacions jurídiques espanyoles (llibres i 
revistes) a text complet. 

Criteris d’inclusió: http://vlex.com/for_publishers/faq, no especifica criteris però cal 
acreditar ser titular dels drets d’autor.

Adreça de contacte: cal omplir aquest formulari: http://vlex.com/for_publishers/re-
quest_info

http://www.vlex.com/
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2.4.3. TERCERA FASE

Quan la revista té una trajectòria d’uns quatre o cinc anys i els seus articles poden 
haver estat citats, és el moment de sol·licitar que el títol s’incorpori a llistes de revis-
tes científiques amb criteris qualitatius.

BASES DE DADES D’AVALUACIÓ

Nom Àrea temàtica Accés Criteris públics

Arts & Humanities Citation Index (Web of Science-WoS) Humanitats Tancat Sí

Carhus Plus Ciències socials i humanitats Lliure Sí

Citefactor Multidisciplinar Lliure Sí

Emerging Source Citation Index Multidisciplinar Tancat Sí

European Reference Index for the Humanities  

and Social Sciences (ERIH PLUS)
Humanitats, Ciències Socials Lliure Sí

Journal Citation Reports (JCR) Ciències i Ciències socials Tancat  Sí

Listado de revistas FECYT Multidisciplinar Lliure Sí

Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes (MIAR) Ciències socials i humanitats Lliure Sí

Science Citation Index (Web of Science-WoS) Ciències Tancat Sí

Scopus Multidisciplinar Tancat Sí

Social Science Citation Index (Web of Science-WoS) Ciències socials i humanitats Tancat Sí

Arts & Humanities Citation Index (Web of Science - WoS)

URL d’accés: http://thomsonreuters.com/arts-humanities-citation-index/

Descripció i contingut: base de dades bibliogràfica i de citacions que cobreix diferents 
camps dins de les humanitats (art, literatura, arquitectura, teatre, filosofia, música, etc.) 

Criteris d’inclusió: http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf 
Thomson Reuters llista uns criteris mínims per a considerar la inclusió d’una revista:

· Identificació correcta de la revista i de la seva numeració

· Puntualitat en la publicació

· Seguiment de les convencions editorials internacionals: títols de revistes infor-
matius, títols d’articles i resums completament descriptius, informació bibliogrà-
fica completa de totes les referències citades (DOI, per exemple) i informació 
completa de l’autor

· Text complet en anglès, o com a mínim, la informació bibliogràfica en anglès. 
Tot i així, el text en anglès no és un requisit en algunes àrees d’estudis d’art i 
humanitats.

· Avaluació per parells

· Es considerarà el factor d’impacte (anàlisi de cites).

http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
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· Contingut editorial: Thomson Reuters decidirà si el contingut de la revista enri-
queix la base de dades o si la temàtica ja queda coberta per altres publicacions 
ja presents a la base de dades.

· Diversitat internacional dels autors i del comitè editorial.

· Revistes regionals: Thomson Reuters té interès en incloure revistes regionals 
cada any, tot i que en una proporció petita respecte a la resta de revistes 
seleccionades. Tot i així també han de complir uns requisits mínims: puntualitat 
en la publicació, informació bibliogràfica en anglès (títol, abstract, paraules clau) 
i avaluació per parells.

Pàgina de contacte per a la inclusió: 
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/ 
(el criteris estan en castellà, si els compliu cal clicar al botó ‘OK’)

Carhus Plus 

URL d’accés:  
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus  

Descripció i contingut: desenvolupat per l’AGAUR, és un sistema d’avaluació de re-
vistes científiques de ciències socials i humanitats segons el seu impacte i qualitat. Es 
consulta per àrees temàtiques, es revisa periòdicament cada dos anys.

Les revistes incloses provenen de:

· ERIH. European Reference Index for the Humanities (http://erihplus.nsd.no/): 
classificació de revistes europees dels àmbits de les Ciències Socials i Huma-
nitats elaborada per l’European Science Foundation. D’aquesta font d’infor-
mació s’ha inclòs una selecció de totes les revistes que tenen un ICDS superi-
or a 3. Per a una explicació més detallada sobre l’ICDS, vegeu l’apartat “Què 
és l’ICDS?”.

· Grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya dels àmbits de les 
Ciències Socials i Humanitats: D’aquesta font d’informació s’ha inclòs una se-
lecció de les revistes on havien publicat aquests grups entre 2001 i 2005. S’han 
exclòs només aquelles que clarament són d’àrees de coneixement externes a les 
Ciències Socials i Humanitats.

· RESH, Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humana: classificació de re-
vistes elaborada pel CINDOC. D’aquesta font documental s’han inclòs totes les 
revistes font emprades fins al 2003 i les citades en el període 2000-2003.

· Journal Citation Reports (JCR): base de dades elaborada per l’empresa Thom-
son Reuters Scientific. Les revistes de les subject category de Nursing (edició 
2007 i 2009) i Psychiatry (edició 2007) s’han exclòs per no ser d’aquestes àrees 
de coneixement. Les revistes restants s’han ordenat de manera decreixent se-
gons el seu factor d’impacte i segons aquest ordre s’han seleccionat les revistes 
situades en el primer i el segon quartil. En els àmbits de l’Economia i el Dret 
s’apliquen algunes excepcions per fer el llistat més adequat a la realitat de la 
recerca en aquests àmbits a Catalunya. Concretament, en l’àmbit de l’Economia 
s’han exclòs les revistes del tercer i del quart quartil, segons els JCR del 2010. 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus
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En l’àmbit del Dret s’han eliminat totes les revistes on, segons la base de dades 
SSCI, el 70% o més dels autors que hi publiquen són dels EUA.

· Propostes col·lectives adreçades a l’AGAUR des de les universitats i centres de 
recerca, principalment. També propostes dels propis editors.

· Revistes catalanes dels àmbits de llengua, literatura i història segons algunes 
fonts específiques.

Criteris d’inclusió:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_FAQ_2010

Els responsables d’una revista poden enviar a l’AGAUR peticions per a incloure 
una revista. La proposta haurà d’anar acompanyada d’un informe actualitzat ex-
plicant els paràmetres de publicació científica acomplerts per la revista. L’informe 
haurà explicar com es compleixen els paràmetres explicats en l’apartat “Com es 
classifiquen les revistes B, C i D?” fent menció del sistema de revisió dels articles per 
part de la revista i del percentatge d’articles rebutjats.

La proposta haurà d’anar avalada per tres professors de diferents universitats.

Adreça de contacte: Les propostes poden ser enviades al correu electrònic carhus@
agaur.gencat.cat 

CiteFactor

URL d’accés: http://www.citefactor.org/

Descripció i contingut: CiteFactor és un directori de publicacions acadèmiques d’accés 
obert que ofereix accés a les revistes que reuneixen uns requisits de qualitat. L’objectiu 
és augmentar la visibilitat i usabilitat de revistes acadèmiques per tal de promoure el 
seu ús i impacte, a més de donar un Citefactor Index

Criteris d’inclusió: les revistes incloses a CiteFactor han de seguir uns criteris de quali-
tat i presentació descrits a: http://www.citefactor.org/page/publishers

Qualitat de publicació:

· Nombre d’articles citats per any d’aquell revista

· Matèria de la revista

· Importància i rellevància estimada de la revista en el camp de recerca

· Presència de la revista en diversos serveis d’indexació, directoris i llistats

· Regularitat en la publicació (factor important i principal)

· Originalitat dels article: aquest és el factor important per aconseguir Factor 
d’Impacte Universal. Si es detecta plagi el factor d’impacte queda reduït.

Qualitat dels manuscrits:

· Paginació i ortografia correctes

· Sumaris correctes

· Taules, imatges, referències han d’estar situades correctament i citades correc-
tament en el text 



PLA D’INDEXACIÓ  REVISTES CIENTÍFIQUES DE LA UAB 51

· Els hiperlinks de referències han de ser vàlids

· Text revisat pel que fa a ortografia i gramàtica

· Comprovació d’estil, mida i tipus de caràcter d’encapçalaments, títols, etc.

· Inserció apropiada de salts de pàgina

· Justificació consistent de text, advertiments, avisos, etc. 

· Mida i presentació correcta de les pàgines

· Utilització coherent de l’ortografia i de la capitalització de caràcters.

· Utilització d’una numeració apropiada a l’article

· Comprovació del format de les referències bibliogràfiques, han d’estar d’acord 
amb Citation Style

· Utilització coherent de la puntuació  

Qualitat de la presentació: 

· Disseny de la web de la revista: facilitat d’ús i d’accés, mètodes de pagament. En 
el cas de versions impreses, qualitat de la versió impresa, regularitat i vista de 
l’anterior número.

· Nivell d’acceptació i presència de la revista en el mercat internacional i nacional.

· Òrgans de gestió per a l’administració de la revista: comitè editorial, consell edi-
torial, comitè executiu, equip de revisió d›articles, etc.

· La presència internacional d›investigadors en el comitè editorial augmenta la 
puntuació de la revista i crea una oportunitat pel desenvolupament de la revista

· Qualitat d’impressió de la coberta (amb títol, ISSN, periodicitat, numeració del 
volum, mes/any, etc.). En el cas de les versions impreses s›ha d›enviar una còpia 
per a que sigui revisada.

· Estandardització en la presentació de manuscrits. Per exemple, normes clares 
sobre l’estructuració i llargària dels resums, instruccions sobre l›estructuració 
que ha de tenir un article (exposició, metodologia, resultats, conclusió)

· Les referències i índexs s’han de presentar en ordre, tal com estan citats en el 
text. Els primers cinc autors han d›estar indicats.

Qualitat editorial  

· La revista ha d’incloure directrius detallades pels editors i els autors sobre la 
preparació dels manuscrits. 

· La revista hauria d’incloure una llista dels membres del comitè editorial amb 
adreces, nom i adreça de l›editor, ISSN i freqüència de l›edició d›articles (mensu-
al, trimestral, bianual, anual, etc.)

· Llengua de la publicació: preferentment en anglès

· Publicació en línia a Internet amb manteniment constant

Pàgina de contacte per a la inclusió: http://www.citefactor.org/suggest
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Emerging Source Citation Index

URL d’accés: http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/

Descripció i contingut: com a part del Web of Science Core Collection, Emerging 
Source Citation Index inclou publicacions avaluades per experts d’importància re-
gional en camps científics emergents. Inicialment inclou 2.400 revistes de més de 
vuitanta països. Són revistes sotmeses al procediment de selecció perquè siguin 
incloses a SCIE, SSCI o AHCI. L’abast de l’índex comença amb l’any en curs.

Les publicacions indexades a ESCI no estaran mai duplicades a SCIE, SSCI o 
AHCI. La cobertura d’ESCI és completament independent de la de les bases de da-
des de la Core Collection (SCIE, SSCI o AHCI). A les revistes incloses no se’ls assigna 
un factor d’impacte; només les revistes seleccionades per a SCIE o SSCI apareixeran 
en llistes dels Journal Citation Reports i tindran assignat un factor d’impacte i altres 
mètriques relacionades.

El procés de selecció per poder ser inclòs a ESCI està relacionat amb el procés 
que s’ha iniciat a SCIE, SSCI i AHCI. Les revistes acceptades perquè hi siguin inclo-
ses han de tenir revisió d’experts, seguir pràctiques ètiques de publicació, complir 
amb els requeriments tècnics de Thomson Reuters, tenir informació bibliogràfica en 
anglès i ser recomanades o sol·licitades per una audiència acadèmica d’usuaris de 
Web of Science.

Criteris d’inclusió: els criteris d’avaluació per a la inclusió a ESCI estan focalitzats en 
els estàndards de publicació i el contingut editorial. Són els següents:

· Avaluació d’experts.

· Pràctiques ètiques de publicació.

· Format electrònic: només s’acceptaran revistes publicades en formats electrò-
nics (XML, PDF) compatibles amb el sistema on han de ser incloses. No s’accep-
taran revistes que només siguin publicades en versió impresa.

· Informació bibliogràfica en anglès.

· Les recomanacions o sol·licituds d’inclusió per part d’usuaris de Web of Science 
donen la màxima prioritat perquè siguin avaluades i seleccionades per a ESCI.

Thomson Reuters dóna uns criteris generals per acceptar la indexació de revis-
tes electròniques:

· Contingut avaluat per experts.

· La revista ha de tenir un ISSN registrat a l’ISSN International Centre.

· La revista ha de tenir informació bibliogràfica en anglès, incloent-hi títols, re-
sums, paraules clau i referències.

· La revista ha d’incloure referències en alfabet llatí.

Pàgina de contacte per proposar la inclusió d’una revista electrònica:
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/?utm_
source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
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European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

URL d’accés:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

Descripció i contingut: és una iniciativa de la European Science Foundation per pro-
moure les revistes d’Humanitats i de les Ciències Socials dels països membres de la UE. 
Selecciona i classifica les revistes depenent de si la seva repercussió és d’àmbit nacio-
nal o internacional.

ERIH va ser transferit a la Norwegian Social Science Data Services (NSD) el mes 
de juliol de 2014.

Criteris d’inclusió: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_
for_inclusion

Cal que hi hagi procediments establerts per l’avaluació per parells externa. El 
Comitè editorial ha d’estar format per acadèmics universitaris, instituts de recerca, 
etc. La revista ha de tenir un ISSN vàlid. Els articles han de tenir abstracts en anglès 
i informació i adreces dels autors en anglès. L’autoria dels articles ha de ser naci-
onal o internacional. Es considera que la autoria és internacional quan menys de 
dos terços dels autors de la revista són del mateix país. Es considera que l’autoria 
és nacional quan més de dos terços dels autors de la revista són del mateix país. 
Es considera que l’autoria és local quan més de dos terços dels autors de la revista 
pertanyen a la mateixa institució. ERIH no inclou revistes d’autoria local. L’autoria 
nacional és el mínim exigit per a que l’avaluació externa per parells es consideri ade-
quada per a una revista científica

Cal crear un compte d’usuari per a proposar una revista
(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/login) i donar la següent 

informació: ISSN, títol, URL, idioma i matèria de la revista a triar d’aquesta llista:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/discipline/list Es pot indicar 

fins a dues matèries.
Les propostes segueixen un procediment estàndard. NSD (Norwegian Social 

Science Data Services) verifica que la informació sigui correcte i que es compleixen 
els criteris d’inclusió: ISSN correctament registrat, comitè editorial acadèmic i avalu-
ació per parells. L›autoria es determinarà revisant els números dels darrers dos anys. 
També es buscarà informació addicional en diferents fonts, per exemple, índexs de 
recerca.

Totes les propostes rebran una resposta de NSD sigui quina sigui la decisió pre-
sa. Els usuaris poden estar al corrent de la tramitació de la seva proposta.

Adreça de contacte: erihplus@nsd.uib.no

Journal Citation Reports (JCR)

URL d’accés: http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/

Descripció i contingut: Produït per l’Institute for Scientific Information (ISI) i gestionat 
per la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). Avalua les revistes 
de ciència i tecnologia d’una banda, i les de ciències socials de l’altra, en funció del seu 
factor d’impacte (basat en l’anàlisi de les cites que publiquen i que reben les publicaci-
ons), vida mitjana i l’índex d’immediatesa. 
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Criteris d’inclusió:
En castellà: http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
En anglès: http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/

El criteri bàsic és el respecte a la periodicitat de la revista, a més de la revisió 
per parells. El text de la publicació o les seves dades bibliogràfiques han de ser en 
anglès.

Si l’article està publicat gràcies a un ajut de finançament cal fer-ho constar.
En el cas de les revistes electròniques és important que estiguin ben identificats 

tots els elements que permeten realitzar una bona citació de l’article (títol, ISSN, 
numeració, paginació...)

És important que una revista no tingui un percentatge excessivament alt d’au-
tocites. Es reconeix que el 80% de revistes tenen un percentatge d’autocitació de 
fins al 20%. Això es considera normal però si la revista supera excessivament aquest 
percentatge, Thomson Reuters determinarà si amb l’autocitació s’està inflant artifi-
cialment el factor d’impacte i pot decidir deixar de publicar el factor d’impacte de 
la revista.

Formulari per a fer el suggeriment d’avaluació: 
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/
 

Listado de revistas FECYT

URL d’accés: a http://evaluacionarce.fecyt.es

Descripció i contingut: llista de revistes que han obtingut el segell de qualitat que les 
acredita, durant un període de tres anys, com a excel·lents. 

Criteris d’inclusió: http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/guia_evaluacion_ARCE.
pdf

La inscripció s’ha de fer en un termini de deu dies des de l’inici de la presentació 
de sol·licituds i es composa de dues passes: el registre i respondre un qüestionari 
d’autoavaluació.

El registre s’haurà de fer a http://evaluacionarce.fecyt.es demanant nom d’usuari 
i clau d’accés i caldrà omplir un formulari amb la següent informació:

· Dades de l’entitat sol·licitant

· Dades de la revista

· Objectius i abast de la revista

· Abast temàtic de la revista

· Adreça de correu electrònic del director de la revista i adreça de correu electrò-
nic de contacte.

Seguidament caldrà respondre el qüestionari d’autoavaluació de qualitat cien-
tífica de la revista, una sola resposta negativa suposarà l’exclusió del procés d’ava-
luació. Si es comet un error en la resposta d’aquest qüestionari hi ha un termini de 
5 dies per comunicar-ho i corregir-ho. Els sol·licitants podran fer un seguiment de 
l’estat de les sol·licituds.
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Acabat aquest procés de sol·licitud, caldrà presentar en un termini de quinze 
dies la documentació necessària per a l’avaluació (a l’apartat Adjuntar documenta-
ció de l’aplicatiu): 

1.  Si la revista està en format paper s’haurà de lliurar un exemplar dels darrers 
números d’acord amb els següents criteris:
· Si la periodicitat és anual, bianual o quadrimestral, els tres darrers números 

publicats.
· Si la periodicitat és trimestral, els darrers quatre números.
· Si la periodicitat és bimestral, els darrers sis números.
· Si la periodicitat és mensual, sis números alterns començant pel darrer nú-

mero publicat.

  Si la revista es publica només electrònicament, FECYT avaluarà la revista en 
línia, Si es publica en format paper i electrònic s’avaluaran els dos formats.

2.  En el cas de revistes impreses, cal un justificant de l’empresa que imprimeix els 
números sol·licitats, declarant les dates de sortida per cada un dels darrers nú-
meros enviats (tenint en compte la periodicitat). En el cas de revistes que can-
vien a edició electrònica en al llarg del temps de publicació dels exemplars sol-
licitats en el punt anterior, només s’haurà d’adjuntar el justificant d’impremta i 
enviar els exemplars fins que passin a ser electròniques.

3.  Documentació sobre el fluxe editorial: informes dels avaluadors on s’expliqui 
com es manté l’anonimat del revisor o de l’autor i revisor(s). S’adjuntaran a 
més les comunicacions entre autor/editor/revisor al llarg del procés i la decisió 
editorial definitiva (resposta dels autors, comunicació als autors sobre la de-
cisió final sobre la publicació o no del manuscrit, etc.) en relació amb els dos 
primers treballs de caràcter científic publicats en el darrer número.

4.  Llistat de revisors (indicant la filiació completa: nom i lloc de la institució) que 
han col·laborat a la revista el darrer any. Caldrà indicar quins d’ells formen part 
del consell de redacció. S’han d’incloure tots els revisors independentment de 
que l’article hagi estat refusat o acceptat.

5.  Sumaris (s’admetran còpies escanejades) dels números que s’han d’avaluar i 
cada article de caràcter científic haurà d’estar identificat amb algun dels se-
güents acrònims, segons sigui el cas:
· OR, articles que comuniquen resultats d’investigacions originals.
· CR, articles signats per, com a mínim, un membre del consell de redacció.
· ED, articles signats per, com a mínim, un membre de la institució que edita o 

patrocina la revista (en el cas de revistes de societats o associacions cien-
tífiques, de la directiva de la societat o associació).

· INT, articles en els quals col·laborin, com a mínim, un autor que estigui afiliat 
a una institució estrangera.

6.  Declaració de recolzament del responsable legal de l’entitat editora per a dei-
xar constància oficial de que coneix les bases, ratifica la veracitat de les da-
des aportades i declara que la revista està al corrent en el compliment de 
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas de les 
revistes co-editades s’haurà d’enviar només el recolzament del responsable 
legal de l’entitat interlocutora en el procés d’avaluació. La declaració es pre-
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sentarà conforme al model establert per la FECYT que es podrà descarregar 
a: http://evaluacionarce.fecyt.es i que a més formarà part dels annexos de la 
guia d’avaluació. Només s’admetrà el model proporcionat a la web de la quar-
ta convocatòria, es refusarà qualsevol altre model d’altres convocatòries.

La documentació relativa als punts 2, 3, 4, 5 i 6 haurà de ser lliurada a http://eva-
luacionarce.fecyt.es i e lliurament es farà oficial quan es cliqui el botó de l’aplicatiu 
“Enviar al evaluador” amb la signatura digital del director de la revista o algú en qui 
s’hagi delegat (comunicant-ho degudament a FECYT) per confirmar la veracitat de 
la documentació.

Es farà la revisió tècnica de la documentació. Es comunicarà per correu a la re-
vista si tot està correcte o si s’han detectat problemes que caldrà solucionar. També 
es comunicarà a través de la plataforma que podran consultar els interessat i on 
veuran dos possibles estats de la sol·licitud: “Aprobada documentacion” o “Subsa-
nación documentacion”. Els sol·licitants disposaran de deu dies per solucionar els 
problemes que s’hagin detectat.

A continuació, es durà a terme el procediment general d’avaluació que constarà de 
dues fases: 

· Fase 1: “Evaluación de la calidad editorial y científica” (compliment dels indica-
dors 1 a 12)

· Fase 2: “Evaluación por áreas de conocimiento” (compliment dels indicadors 13 
i 14)

També en cada una d’aquestes fases, en cas de no superar-les, la revista disposarà 
de deu dies per mirar de solucionar els problemes detectats.

Els catorze indicadors són:

1.  Identificació dels membres dels consells en la publicació

2.  Apertura del consell de redacció: un mínim d›un terç dels membres han de 
pertànyer a institucions diferents a l›organisme editor.

3.  Instruccions detallades als autors

4.  Existència de resums i paraules clau

5.  Traducció dels títols dels articles, paraules clau i resums en anglès.

6.  Declaració i compliment de la periodicitat

7.  Arbitratge científic extern: mínim d›un 50% d›experts externs al comitè de re-
dacció i a l›entitat editora, anonimat en la revisió, instruccions per a la revisió i 
fulles d›avaluació dels manuscrits, comunicació motivada de la decisió edito-
rial (amb raons per l›acceptació, revisió o refús del manuscrit).

8.  Internacionalitat: com a mínim un 10% dels membres del consell assessor o un 
10% dels autors han de pertànyer a institucions estrangeres.

9.  Percentatge d›articles de recerca: més del 50% del contingut de la revista han 
de ser articles que comuniquin resultats d›investigacions originals.

10.  Endogàmia en les autories: més del 80% dels treballs han d›estar signats per 
autors externs al consell de redacció i a l›entitat editora de la revista.
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11.  Importància de les bases de dades en les que estan indexades les revistes.

12.  Repercussió i impacte de la revista

13.  Orientació de la revista: científica, divulgativa o professional (puntuació de 1 a 
10)

14.  Estructura de la revista i dels articles de recerca: s›avaluarà del 1 al 10 si els 
articles segueixen el model de redacció IMRiD (Introducció, Metodologia, Re-
sultats i Discussió).

Adreça de contacte: comunicacion@fecyt.es

Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes (MIAR) 

URL d’accés: http://miar.ub.edu/ 

Descripció i contingut: 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 Ciències Socials en funció de la seva presència en 
diferents tipus de bases de dades. 

Criteris d’inclusió: http://miar.ub.edu/sugerir
Fa un rànquing basat en l’ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària), que se-

gueix els següents criteris:

· Si la revista apareix a bases de dades de citacions (Web of Science o Scopus) , 
3’5 punts.

· Si la revista apareix en una o més bases de dades d’indexació i resums multidisci-
plinàries (ASSIA, Francis, Fuente Academica, International Bibliography of Social 
Science , Pascal y Periodical Index Online) pero no està indexada en una base de 
dades especialitzada s’assignen 3 punts.

· Si la revista apareix en una o més bases de dades científiques especialitzades 
d’indexació i resum o a DOAJ (Directory  of Open Access Journal), pero no en 
una multidisciplinar s’assignen 3 punts.

· Si està inclosa en una o més bases de dades especialitzades i en una o més de 
multidisciplinars, s’assignen 5 punts (3+2).

· Si no apareix a cap base de dades d’indexació però sí en el catàleg Latindex (no 
confondre amb el directori Latindex) o en un repertori d’avaluació (CARHUS 
Plus, CIRC, SJR i segell de qualitat FECYT) s’assignen 2’5 punts.

· Si apareix únicament a la base espanyola de sumaris DIALNET s’assignen 0’4 
punts.  

· El càlcul es completa amb l’índex de pervivència de la revista, que es calcula en 
base al logaritme del total d’anys de vida del títol des de l’inici de pervivència 
de la revista, que es calcula en base al logaritme del total d’anys de vida de la 
revista, considerant un màxim de 30 anys. 

Formulari per suggerir un títol (cal registrar-se): http://miar.ub.edu/sugerir

http://miar.ub.es/que.php
http://miar.ub.edu/sugerir
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Science Citation Index (Web of Science - WoS) 

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

Descripció i contingut: base de dades que dóna accés al contingut de publicacions de 
més de 100 disciplines. Ofereix accés a informació bibliogràfica i cites amb l’objectiu de 
facilitar la recerca, analitzar tendències, i compartir resultats de recerca.

Criteris d’inclusió: http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
Thomson Reuters llista uns criteris mínims per a considerar la inclusió d’una re-

vista:

· Puntualitat de publicació

· Seguiment de les convencions editorials internacionals: títols de revistes infor-
matius, títols d’articles i resums completament descriptius, informació biblio-
gràfica completa de totes les referències citades i informació completa de la 
direcció de cada autor

· Text complet en anglès, o com a mínim, la informació bibliogràfica en anglès

· Avaluació per parells

· Es considerarà el factor d’impacte (anàlisi de cites).

· Contingut editorial: Thomson Reuters decidirà si el contingut de la revista enri-
queix la base de dades o si la temàtica ja queda coberta per altres publicacions 
ja presents a la base de dades.

· Diversitat internacional dels autors i del comitè editorial.

· Revistes regionals: Thomson Reuters té interès en incloure revistes regionals 
cada any, tot i que en una proporció petita respecte a la resta de revistes 
seleccionades. Tot i així també han de complir uns requisits mínims: puntualitat 
en la publicació, informació bibliogràfica en anglès (títol, abstract, paraules clau) 
i avaluació per parells.

Pàgina de contacte per a la inclusió:
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/   (el criteris 
estan en castellà, si els compliu cal donar al botó ‘OK’)

Scopus

URL d’accés: http://www.scopus.com/  

Descripció i contingut: produit per Elsevier i gestionat per la FECYT (Fundación Es-
pañola para la Ciencia y la Tecnología), avalua les revistes en els camps de les ciències 
experimentals, medicina, tecnologia, ciències socials, arts i humanitats. 

Scopus és la més gran base de dades d’abstracts i cites de literatura avaluada 
per parells. Abasta els camps de la ciència, tecnologia, medicina, ciències socials, 
arts i humanitats.

Criteris d’inclusió: 
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-policy-
and-selection

http://www.scopus.com/home.url
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Els criteris considerats en el procés de seleccionar un títol són els següents:

· Política de la revista: política editorial, avaluació per parells, diversitat en la dis-
tribució geogràfica dels editors i dels autors.

· Contingut: contribució acadèmica al camp tractat, claredat dels resums, qualitat 
i conformitat als objectius i àmbit explicitats, llegibilitat dels articles.

· Posició de la revista: citació d’articles de revista a Scopus, posició de l’editor.

· Regularitat de la publicació: sense retards ni interrupcions en el calendari de la 
publicació.

· Disponibilitat en línia: disponibilitat en línia del contingut complet de la revista, 
pàgina web d’inici de la revista en anglès, qualitat de la pàgina web d’inici. 

· Els criteris mínims són aquests: 

· El contingut hauria d’estar avaluat per parells.

· La publicació hauria de ser regular i tenir un ISSN confirmat pel ISSN Internati-
onal Centre.

· Títols i abstracts en anglès.

· Els títols hauria de tenir referències en alfabet romà.

· Els títols haurien de tenir una declaració de principis ètics i definició de mala 
pràctica.

Formulari per suggerir un títol: http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm

Social Sciences Citation Index (Web of Science - WoS) 

URL d’accés: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS

Descripció i contingut: base de dades especialitzada en ciències socials (dret, psicolo-
gia, ciències socials, polítiques, biblioteconomia, etc.). Abasta camps com l’antropolo-
gia, psicologia, sociologia, treball social, comunicació, economia, història, dret, filosofia, 
psiquiatria, ciències de la informació, estudis sobre la dona, etc. Inclou la direcció de 
l’editor i l’autor. Correspon a la versió impresa del Social Sciences Citation Index. Té una 
cobertura internacional de la informació i data des de 1956 fins a l’actualitat.

Criteris d’inclusió: http://wokinfo.com/media/essay/journal_selection_essay-es.pdf
Thomson Reuters llista uns criteris mínims per a considerar la inclusió d’una re-

vista:

· Puntualitat de publicació

· Seguiment de les convencions editorials internacionals: títols de revistes infor-
matius, títols d’articles i resums completament descriptius, informació biblio-
gràfica completa de totes les referències citades i informació completa de la 
direcció de cada autor.

· Text complet en anglès, o com a mínim, la informació bibliogràfica en anglès.

· Avaluació per parells

· Es considerarà el factor d’impacte (anàlisi de cites).

http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm
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· Contingut editorial: Thomson Reuters decidirà si el contingut de la revista enri-
queix la base de dades o si la temàtica ja queda coberta per altres publicacions 
ja presents a la base de dades.

· Diversitat internacional dels autors i del comitè editorial.

· Revistes regionals: Els estudis regionals tenen especial importància en ciències 
socials. Thomson Reuters té interès en incloure revistes regionals cada any, tot 
i que en una proporció petita respecte a la resta de revistes seleccionades. Tot 
i així també han de complir uns requisits mínims: puntualitat en la publicació, 
informació bibliogràfica en anglès (títol, abstract, paraules clau) i avaluació per 
parells

Pàgina de contacte per a la inclusió:
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/  
(el criteris estan en castellà, si els compliu cal donar al botó ‘OK’)


