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MULTIDISCIPLINARS Què recullen? Indicador 
de Publicació 

Indicador 
d'Investigador Com formar-ne part? 

 

Journal Citation Reports (JCR). Produït per l'ISI 
(Institute for Scientific Information),distribuït per 
Thomson Reuters (Scientific) i gestionat per la FECYT
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología), 
avalua les revistes de ciència i tecnologia per una 
banda, i les de ciències socials per una altra (unes 
7.000 en total), en funció del seu factor d'impacte 
(basat en l'anàlisi de les cites que publiquen i que 
reben les publicacions), vida mitjana i índex 
d'immediatesa. Abast cronològic: des de 1997 fins a 
l'actualitat. 

 

• Factor d'impacte 
• Índex d'immediatesa 
• Quartil 
• EigenfactorTM 

 

Índex H 

Per tal que Thomson Reuters faci 
l'avaluació d'una publicació cal enviar 
3 números consecutius actuals a: 
Publications Processin Department. 
Thomson Reuters. 1500 Spring 
Garden Street. Fourth Floor. 
Philadelphia, PA 19130. USA. 

 

Eigenfactor.org. Produïda pel Departament de 
Biologia de la Universitat de Washington. Està basat en 
la informació del JCR i en l’aplicació d’algoritmes de 
rellevància tipus PageRank de Google, que varien 
segons la disciplina. Inclou més de 115.000 referències 
de revistes incloses a JCR i altres fonts citades per 
aquestes. Presenta rànkings temàtics amb dos 
indicadors: EigenfactorTM, i Article InfluenceTM. Les 
últimes dades corresponen al 2006. Inclou també una 
avaluació qualitat-preu de la publicació. També podem 
obtenir el EigenfactorTM a través del Journal Citation 
Reports (JCR).  

 

EigenfactorTM 
 

 
 

 

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

Puntuació numèrica  

Per tal d'incloure una revista a 
Latindex cal contactar amb el 
coordinador del país corresponent. 
Els coordinadors d'Espanya a data 
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accesibles i elevar-ne la seva qualitat. Inclou 16.000 
títols de revistes científiques.  

La puntuació numèrica es basa en les "características 
cumplidas", és a dir, les revistes en paper puntuen: 
sobre 33 i les revistes electròniques: sobre 36.  

 

juny 2010 són:Carmen Urdín 
Camino. IEDCYT (ex-CINDOC), 
CSIC. curdin(at)cindoc.csic.es ; Eléa 
Giménez Toledo. IEDCYT (ex-
CINDOC), CSIC. 
elea.gimenez(at)cchs.csic.es  

No s'inclouen revistes que siguin 
d'interès únicament pels integrants 
d'empreses o entitats específiques, 
ni les de caràcter exclusivament 
promocional de productes o serveis.  

   

 

Scopus. Produït per Elsevier i gestionat per la FECYT
(Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología), avalua les revistes en els camps de les 
ciències experimentals, medicina, tecnologia, ciències 
socials, arts i humanitats. SJR (vegeu més avall 
Scimago Journal & Country Rank).SNIP indicador 
creat pel professor Henk Moed de la University of 
Leiden (Holanda) mesura l'impacte segons les 
característiques de la matèria motiu de recerca.  
Per accedir als indicadors podeu fer-ho des de 
Sources (permet cerca per matèries) o bé des de 
Analytics (Journal Analyzer) per buscar per un títol de 
revista en concret. Cobertura des de 1996.  

• SJR (Scimago 
Journal Rank) 

• SNIP (Source 
Normalized 
Impact per Paper) 

 

Autors més citats  

 

Scimago Journal & Country Rank, iniciat al 
desembre 2007, portal que recull els indicadors 
científics sobre revistes i països extret de la base de 
dades Scopus, de Elsevier i desenvolupat per Scimago 
Research Group (format per membres de la 
Universidad de Granada, de Extremadura, Carlos III de 
Madrid i d'Alcalá de Henares)
Índex H (de revistes) L'índex h expressa el número 
d'articles de la revista (h) que han rebut almenys h 
cites. Per a més informació vegeu l'ajuda Help de 
Scimago. 

• Quartils SJR 
• Índex H (de revistes)  

Desenvolupat a partir de la 
informació continguda a Scopus de 
Elsevier. Scopus treballa amb un 
comité d'investigadors per a la 
selecció de contingut. Per tal de 
suggerir la inclusió d'un títol a la 
base de dades Scopus cal omplir un 
formulari disponible a: 
http://suggestor.step.scopus.com/sug
gestTitle.cfm 

Especialitzades 
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DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas. És fruit de la col·laboració entre el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA).  Inclou les dades de 255 
revistes, i informa dels criteris Latindex que 
compleixen. 

 

Ofereix també els 
indicadors: 

ERIH, Latindex, Carhus  

Per a qualsevol suggeriment, 
comentari o informació addicional: 
dice(at)cindoc.csic.es IEDCYT 
(CSIC). Sede Ciencias Sociales y 
Humanas. C/ Albasanz, 26-28. 
28037 Madrid. Telf, 91 602 23 55/91 
602 28 92 Fax: 91 304 57 10 

 

European Reference Index for the Humanities 
(ERIH) creat per l'European Science 
Foundation. Classifica revistes europees en els àmbits 
de les Ciències Socials i les Humanitats. 
A maig 2011 s'han fet canvis tant en els indicadors 
com en la nova interfície de consulta, vegeu l'enllaç 
ERIH powerpoint presentation. 
Per veure els resultats prémer la paraula "Here" 
a: ERIH revised lists are available HERE i un cop 
dins baixar fins avall de tot de la pantalla i allí tornar a 
prémer la paraula: "Here" , una vegada a la pàgina 
premeu: "Go to lists" i estareu a la interfície de recerca. 
Permet buscar per títol de revista, ISSN, disciplina 
i categories de 2007 i 2011.   

• INT1 (antiga A), 
• INT2 (antiga B), 
• NAT (antiga C),  

No és possible la inclusió de noves 
revistes o la revisió del 
posicionament de les ja incloses. 

 

InRecs. Índice de impacto: Revistas Españolas de 
Ciencias Sociales. Elaborat per un grup d’investigació 
d’avaluació de la ciència i de la comunicació científica 
de la Universidad de Granada. Calculen l’impacte de 
756 revistes a partir de 145 revistes buidades. 
Proporciona dades sobre l’impacte de les publicacions, 
d’autors, i institucions més citades. 

Quartil (similar a JCR) Autors més citats 

IN-RECS permet que qualsevol autor 
introdueixi articles publicats en 
revistes científiques espanyoles des 
de 1994.http://ec3.ugr.es/in-
recs/informacion/ayudanos.htm  

 

InRecj. Índice de impacto: Revistas Españolas de 
Ciencias Jurídicas. Elaborat per un grup d’investigació 
d’avaluació de la ciència i de la comunicació científica 
de la Universidad de Granada. Calculen l’impacte de 
338 revistes a partir de 64 revistes buidades. 
Proporciona dades sobre l’impacte de les publicacions, 

Quartil (similar a JCR) Autors més citats 

IN-RECJ permet que qualsevol autor 
introdueixi articles publicats en 
revistes científiques espanyoles des 
de 1994.http://ec3.ugr.es/in-
recj/informacion/ayudanos.htm 
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d’autors i institucions més citades. 

 

MIAR. Base de dades que proposa un model i una 
metodologia per elaborar llistats selectius de revistes 
científiques en ciències socials i humanes. Inclou 
27.779 títols de 16 àmbits. Analitza la presència de 
cada publicació a 47 repertoris multidisciplinars, per tal 
d’aconseguir el seu ICDS (Índice Compuesto de 
Difusión Secundaria). 

 

Índex (ICDS)  

Per tal de sol·licitar la inclusió d'un 
títol a MIAR cal entrar a la base de 
dades. En fer la cerca, si la revista 
no hi és, apareix automàticament un 
formulari des d'on es pot canalitzar la 
petició. 

 

RESH (Revistas españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades) és un sistema d'informació que integra 
els indicadors de qualitat per a les revistes científiques 
espanyoles en Ciències Socials i Humanitats. Es basa 
en els criteris de qualitat editorial de les Agencies 
d’Avaluació ANECA i CNEAI i del Sistema de 
Informació LATINDEX per revistes cientifiques

• Categoria A/B/C 
• Index d’impacte 

 
  

 

 

Fruit de l'anàlisi que l'àrea d'Avaluació del Professorat i 
Recerca ha dut a terme sobre el perfil de mèrits per a 
l'acreditació del professorat lector i agregat en els 
àmbits de coneixement d'Humanitats i Ciències 
Socials (abril 2009 - desembre 2010), s'han elaborat 
les llistes generals de títols de revistes per a cadascun 
dels àmbits a partir de la informació que apareix als 
índexs bibliomètrics més habituals (ISI, CARHUS+, 
ERIH, IN-RECS, RESH i MIAR). 

 

Taules comparatives de 
les llistes de títols de 

revistes 

 

  

 


