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Avaluació científica: per què avaluar?
• Per conèixer el posicionament de:

• Autors

• Noves idees i la difusió d’aquestes idees

• Valor de les revistes on s’han donat a conèixer

• Per saber quines són les millors revistes per publicar en una àrea temàtica concreta.

• Per conèixer la qualitat de la meva recerca.

• Per accedir als cossos docents universitaris (acreditacions).

• Per obtenir complements retributius de productivitat (sexennis CNEAI, Mèrits de recerca AQU).

• Per aconseguir:

• Finançament per a projectes de recerca

• Beques diverses, estades a l’estranger

• Formació de tribunals, etc.

• Per saber el posicionament de la institució (publicacions).
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Bibliometria

• Disciplina que estudia les dades 
bibliogràfiques per mitjà de mètodes 
estadístics, amb l'objectiu d'analitzar 
l'abast, el creixement i la distribució de la 
bibliografia científica i d'estudiar 
l'estructura de relacions dels grups que la 
produeixen i la utilitzen.

Font: Termcat

• Instrument de mesura → Indicadors
bibliomètrics
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Indicadors bibliomètrics
Els indicadors bibliomètrics són dades numèriques calculades a partir de les característiques 

bibliogràfiques observades en els documents publicats en el món científic i acadèmic […] i que 

permeten l'anàlisi de trets diversos de l’activitat científica, vinculats tant a la producció com al 

consum d’informació.

Classificació: Jordi Ardanuy. Breve introducción a la bibliometría. 2012.

Sovint acaben sent indicadors de repercussió prevista (com el factor d’impacte) i no de repercussió

observada (número de citacions).

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/30962/1/breve%20introduccion%20bibliometria.pdf
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Indicadors bibliomètrics

• Número de citacions

• El factor d’impacte (JIF)

• Altres indicadors relacionats: 
Journal citation indicator (JCI), Factor 
d’impacte de 5 anys, Índex 
d’immediatesa, Eigenfactor

• CiteScore, SNIP, SJR (Elsevier)

• Índex h

• Google Scholar Metrics: Índex h5, 
Mitjà h5

• Índex de coautoria
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Número de citacions

• A nivell d’article, llibre o capítol de 
llibre (no de revistes).

• Consisteix en el número de cites que 
ha rebut un article, un llibre o un 
capítol de llibre.

• Recursos on trobar-lo: Web of Science, 
Scopus, Dimensions, Google Scholar.
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El factor d’impacte (JIF)
• És el més generalitzat en l’avaluació científica.

• Apareix el 1961 a partir dels índex de citacions (els famosos “citation index”).

• Mesura la repercussió que ha obtingut una revista dins un àmbit temàtic basant-se en les 

citacions que es fan dels seus articles.

• Càlcul senzill: 

Citacions que han rebut el 2021 els articles publicats el 2019 i 2020

Factor d’impacte 2021 =

Nombre d’articles publicats en el període 2019 i 2020 

• Permet comparar revistes dins d’un mateix àmbit i establir la rellevància relativa de cada títol.
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El factor d’impacte (JIF): inconvenients

• En determinades àrees, la base de 
càlcul de dos anys és massa petita.

• No representa l’impacte dels articles 
(distribució asimètrica).

• Patrons de citació heterogenis segons 
disciplines (revistes de camps amb 
més citacions i a curt termini reben 
factors d’impacte més elevats).

• Afavoreix àrees generals, amb més 
revistes i investigadors, que poden 
obtenir JIF més elevats.

• Factors condicionants: idioma de 
publicació, tipus de recerca...
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Altres indicadors relacionats
• Journal citation indicator (JCI): Mesura la mitjana de la repercussió de les cites normalitzades per 

categories dels articles publicats a una revista durant un període de tres anys. Un valor superior a 

1 indica que la revista té una repercussió de les cites esperat millor que la mitjana de la 

categoria, i inferior indica que està per sota d’aquesta repercussió. S’aplica a totes les revistes de 

la col·lecció principal de Web of Science.

• Factor d’impacte 5 anys: Mesura la repercussió que ha obtingut una revista en el seu àmbit 
científic, però en lloc de tenir com a base els articles dels dos darrers anys com el factor 

d'impacte, ho fa a partir dels publicats en els últims cinc anys.

• Índex d’immediatesa: Mesura la rapidesa amb què se 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.

• Eigenfactor: Indicador de la repercussió global de les revistes, té en compte l’origen de les cites, 
donant més valor a les citacions fetes a revistes de prestigi. Té un caire més qualitatiu que 

quantitatiu.
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Journal Citation Reports (JCR)
• És una plataforma gestionada per l'empresa Clarivate Analytics. A partir de les cites recollides a 

la Web of Science, ofereix mètriques per valorar l'impacte de les revistes, com ara el factor 

d’impacte (JIF).

• Fins al 2020, JCR només recollia les revistes de les bases de dades Social Science Citation Index

(SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE), a partir d'aquesta data s'incorporen també les 

revistes de Arts & Humanities Citation Index (AHCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI), que 

tenen un nou índex, Indicador de cites de revistes (Journal Citation Index) però no se'ls calcula el 

factor d’impacte. 

• Inclou quartil i àrea.

• Cobertura des de 1997.

• https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004120329706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004120329706709
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CiteScore, SNIP, SJR (Elsevier)
Indicadors extrets a partir de les dades de la base de dades Scopus:

• CiteScore: Indicador que serveix 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. CiteScore

calcula les citacions que reben en un any determinat els articles publicats en una revista durant 

els 3 anys anteriors, dividit pel número total d’articles publicats per la revista durant aquests 

mateixos 3 anys.

• SNIP (Source Normalized Impact per Page): Indicador que mesura l'impacte contextual de cada 
citació ponderant-la segons el nombre total de citacions en una determinada àrea temàtica. A 

l’impacte d’una única citació se li dóna un valor més alt en aquells camps en els quals les 

citacions són menys freqüents, i viceversa. Aquest algoritme fa que la xifra final sigui comparable 

en diferents disciplines.

• SJR (SCImago Journal & Country Rank): Indicador que reflecteix la influència o prestigi de la 
revista. Es basa en la idea que no totes les citacions són iguals: el camp d'estudi, la qualitat i la 

reputació de la revista que cita tenen un impacte directe en el valor de la citació. Com el 

CiteScore, també es fa en base a les publicacions dels 3 anys anteriors.
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Scopus Sources
• Ofereix mètriques de les revistes incloses. Alguns d’aquests indicadors són CiteScore, la 

posició/quartil al rang de la seva categoria, el SNIP i el SJR.

• La consulta de Scopus Sources és gratuïta i no necessita de subscripció.

• https://www.scopus.com/sources

https://www.scopus.com/sources


1414

SJR (SCImago Journal & Country Rank)

• Elaborat pel grup de recerca SCImago 
(CSIC, Universidad de Granada, 
Extremadura, Carlos III (Madrid) i 
Alcalá de Henares), indica el nombre 
mitjà ponderat de les citacions 
rebudes en un any determinat pels 
documents publicats a la revista 
seleccionada en els tres anys anteriors.

• Inclou quartil i àrea.

• Càlcul: 
https://www.scimagojr.com/files/SJR2.
pdf

• https://www.scimagojr.com/

https://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf
https://www.scimagojr.com/
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Índex h
• Indicador relativament recent (2005) però molt popular per a valorar autors.

• Relaciona el nombre d'articles publicats per un autor determinat amb la distribució de cites 

rebudes per aquests articles.

• És un indicador molt influenciat per factors externs (edat acadèmica, disciplina científica, 

gènere...) que impedeixen la comparació.

• Mesura el nombre de cites rebudes per un article en relació a les cites rebudes per la resta 

d'articles d'un autor.

• Ordena els articles publicats en ordre descendent segons les cites rebudes i numerant-los: l'índex 

H és el punt màxim en què el nombre d'articles i el nombre de cites rebudes coincideixen.

• Exemple: Si un investigador té un índex h = 9, significa que almenys 9 dels seus articles han rebut 

almenys 9 cites cadascun. Això implicaria que el desè article i els següents han d’haver rebut, per 

força, 9 o menys cites.

• El trobem principalment a Web of Science, Scopus i Google Scholar Metrics
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Google Scholar Metrics (GSM): Índex h5
• Google Scholar és un cercador que permet trobar bibliografia especialitzada de diferent 

tipologia documental (articles de revistes, ponències, llibres, etc.) d’editorials acadèmiques, 

societats professionals, universitats i altres organitzacions acadèmiques. També permet consultar 

les cites que reben aquests documents i connectar amb els recursos digitals de la UAB. L’apartat 

de mètriques té dos indicadors: índex h5 i mitjà h5.

• L’índex h5 relaciona el nombre d'articles publicats en una revista determinada durant els darrers 
5 anys amb la distribució de cites rebudes per aquests articles. A l'igual que amb el factor 

d’impacte, l’índex h5 de revistes permet comparar i avaluar publicacions que pertanyin a un 

mateix camp científic. Avalua la qualitat de les revistes científiques tenint en compte el nombre 

d'articles publicats per la revista durant els darrers 5 anys complets i el nombre de cites que ha 

rebut cadascun d'aquests articles.

• Ordena els articles publicats per la revista durant els darrers 5 anys en ordre descendent segons 

les cites rebudes (de més citat a menys citat) i numerant-los: l'índex h5 de la revista és el punt 

màxim en què el nombre d’articles i el nombre de cites rebudes coincideixen.

• Exemple: Si una revista té un índex h5 = 240, significa que 240 dels seus articles publicats durant els 

darrers 5 anys han rebut almenys 240 cites cada un.
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Google Scholar Metrics (GSM): Mitjà h5
• Calcula la mitjana de citacions dels articles inclosos en l’índex h5 de revista, indicador que 

relaciona el nombre d'articles publicats en una revista determinada durant els darrers 5 anys amb 

la distribució de cites rebudes per aquests article.

• Exemple: si una revista té un índex h5 = 60 i mitjà h5 = 75 significa que dels 60 articles amb 60 o 

més cites la mitjana d’aquests valors de cites és de 75.

• https://scholar.google.com/intl/es/scholar/metrics.html

https://scholar.google.com/intl/es/scholar/metrics.html


1818

Índex de coautoria
• Indicador que quantifica el nombre d'autors que escriuen un article segons les diferents àrees

temàtiques o revistes.

• Dades desfasades: només trobem l’edició de 2015.

• http://www.coauthorindex.info/

http://www.coauthorindex.info/
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Bases de dades i cercadors

• Web of Science (WoS)

• Scopus

• Dimensions

• Google Scholar
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Web of Science (WoS)
• Plataforma de l'empresa Clarivate formada per una col·lecció de bases de dades bibliogràfiques 

i de dades bibliomètriques d'àmbit multidisciplinar. La base de dades més important que inclou 

és Web of Science Core Collection (col·lecció principal), que conté:

• Science Citation Index Expanded (SCIE): 1900-

• Social Science Citation Index (SSCI): 1956-

• Arts and Humanities Citation Index (AHCI): 1975-

• Conference Proceedings Citation Index (CPCI): 1990-

• Book Citation Index (BKCI): 2005-

• Emerging Sources Citation Index (ESCI): 2005-

• En total, la WoS Core Collection indexa 21.000 revistes i inclou gairebé 86 milions de registres.

• Inclou tant la bibliografia citada com les citacions que ha rebut cada article.

• També dóna accés a Journal Citation Reports (JCR), que permet conèixer el factor d'impacte 

d'una publicació mitjançant les cites que reben els seus articles, i a d'altres bases de dades 

d'interès.

• https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004120329706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004120329706709
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Scopus
• Base de dades multidisciplinar de referències bibliogràfiques, resums i cites de publicacions 

científiques, produïda pel grup editorial Elsevier.

• Va aparèixer al 2004 per competir amb la Web of Science.

• Actualment, conté més de 84 milions de registres de 27.000 títols de revistes i col·leccions de 

llibres.

• Scopus proporciona també eines bibliomètriques basades en el recompte de cites que permeten 

mesurar el rendiment de publicacions i autors. Els perfils d’autors inclosos a la base de dades 

informa del seu l’index h.

• L'aparat Scopus Sources ofereix mètriques de les revistes incloses. Alguns d’aquests indicadors són 

CiteScore, la posició/quartil al rang de la seva categoria, el SNIP i el SJR.

• La consulta de Scopus Sources és gratuïta i no necessita de subscripció.

• https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001449289706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001449289706709
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Dimensions
• Plataforma de descobriment d'investigació de l'empresa Digltal Science que proporciona 

informació de cites i altmètriques dels documents i la possibilitat d'accés al text complet del 

mateix i de les publicacions citades.

• La base de dades inclou més de 130 milions de registres de 104.000 publicacions.

• La majoria dels seus serveis i productes son gratuïts, però també inclou altres de pagament.

• https://www.dimensions.ai/

https://www.dimensions.ai/
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Google Scholar
• Cercador de documentació acadèmica en actiu des del 2004. Ofereix de manera gratuïta la 

consulta de més de 200 milions de documents allotjats a llocs webs acadèmics.

• Ofereix citacions

• Productes addicionals: Google Scholar Citations i Google Scholar Metrics.

• Inconvenients: manca de control de qualitat, cobertura desigual.
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Altres classificacions de revistes

• Classificacions nacionals:

• CIRC

• CarhusPlus+

• MIAR

• Rànquing FECYT

• Dialnet Métricas
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Classificacions nacionals: CIRC
• La Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) té com a objectiu la construcció d'una 

classificació de revistes de ciències socials i humanes en funció de la seva qualitat integrant els 
productes d'avaluació existents considerats positivament per les diferents agències d'avaluació 

nacionals com CNEAI i ANECA.

• http://clasificacioncirc.es/

http://clasificacioncirc.es/
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Classificacions nacionals: CarhusPlus+
• Desenvolupat per l'AGAUR, és un sistema d'avaluació de revistes científiques de ciències socials i 

humanitats segons el seu impacte i qualitat. La consulta es pot fer per àrees temàtiques o per 
ordre alfabètic de títol. Es revisa periòdicament. Fins ara, se n'han publicat tres versions: 2008, 2010 

i 2014. També està en procés de revisió la versió de 2018, però per a publicacions anteriors al 

2019, la versió de referència és Carhus Plus+ 2014.

• https://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/

https://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/
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Classificacions nacionals: MIAR
• 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 funció de 

la seva presència en diferents tipus de bases de dades.

• En les edicions tancades de 2008 a 2021 ofereix l’indicador ICDS (Índex Compost de Difusió 
Secundària) i a partir de 2022 el substitueix per un indicador de difusió (“cN+mN+eN+xN”, que 

representen les categories de bases de dades de citacions (c), multidisciplinàries (m), 

especialitzades (e) o recursos d'avaluació (x)).

• https://miar.ub.edu/

https://miar.ub.edu/
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Classificacions nacionals: Rànquing FECYT
• La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) elabora un rànquing de revistes 

científiques espanyoles en humanitats i ciències socials a partir de les revistes que han obtingut el 
segell de qualitat FECYT.

• https://calidadrevistas.fecyt.es/ranking

• Llistat de revistes amb el segell de qualitat FECYT: https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-sello-

fecyt

https://calidadrevistas.fecyt.es/ranking
https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-sello-fecyt
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Classificacions nacionals: Dialnet Métricas
• Dialnet Métricas és el resultat d'un projecte de col·laboració entre biblioteques que té com objectiu incloure les 

referències bibliogràfiques dels articles de revistes que es troben a Dialnet. D'aquesta manera s'aconsegueix
obtenir les cites a documents i autors. Només es processen revistes de ciències socials i humanitats.

• IDR Índice Dialnet de Revistas és un instrument que permet saber quin és l'impacte científic d'una revista, la 
seva evolució i posició respecte la resta de les revistes de l'especialitat. Pel seu càlcul té en compte una finestra
de citació de 5 anys, però no és té en compte tot el contingut de Dialnet, només una selecció de revistes que 
es carreguen de manera preferencial (anomenades revistes font). El projecte està en fase Beta.

• Indicadores Dialnet parteix del recompte de cites que reben les publicaciones; s'ha traslladat aquesta
informació a revistes i autors, i des d'aquests a les diferents institucions i àrees de coneixement. Per als seus
càlculs té en compte tot el contingut de la base de dades Dialnet, per tant també es trobaran indicadors de 
llibres, capítols de llibres i tesis.

• La diferència fonamental entre els dos apartats de Dialnet Métricas recau en que IDR Índice Dialnet de Revistas 
només té en compte les cites emeses per un conjunt de revistes d'excel·lència (revistes font) a uns anys, mentre
que a Indicadores Dialnet es parteix del contingut complet de la base de dades Dialnet.

• https://dialnet.unirioja.es/metricas/

https://dialnet.unirioja.es/metricas/
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Altmètriques
• Proposen unes mètriques alternatives (complementàries?) a les tradicionals, especialment el JIF, 

basades en la visibilitat i la popularitat d’una contribució.

• Indicador: Altmetric attention score, és un recompte ponderat de l’atenció rebuda per un article 

científic a internet.

• Fonts: xarxes socials (Facebook, Twitter), citacions a Dimensions, mencions a Viquipèdia o blogs, lectures 

a Mendeley, etc.

• Avantatges: Funcionen a nivell d’article, però van més enllà de les citacions.

• Inconvenients: Fàcil de manipular, fonts poc consistents i no exhaustives.

• https://www.altmetric.com/

• Per instal·lar-se el marcador: https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/

• Per saber-ne més: https://www.uab.cat/web/comunicacio-de-la-recerca/buscar-valoracio-d-

autors/altmetriques-1345806741844.html

https://www.altmetric.com/
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://www.uab.cat/web/comunicacio-de-la-recerca/buscar-valoracio-d-autors/altmetriques-1345806741844.html
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Llibres i capítols de llibre

• Indicadors

• Scholarly Publishers Indicator 
(SPI)

• ie-CSIC

• Sello de Calidad en la Edición 
Académica (CEA-APQ)
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Indicadors
• Prestigi de l’editor

• Cites per llibre o capítol de llibre

• Ressenyes en revistes científiques especialitzades

• Presència en bases de dades, repertoris bibliogràfics especialitzats i catàlegs de biblioteques 

universitàries: catàlegs REBIUN (Espanya), SUDOC (França), COPAC (Regne Unit), Karlsruhe

(internacional)

• Traducció a d’altres llengües: Worldcat i Índex translationum

• Inclusió en bibliografies independents de l’autor i el seu entorn

• Edicions ampliades i revisades (sobretot en manuals) i núm. ed.

• Tenir ISBN
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Scholarly Publishers Indicators (SPI)
• Fruit d’un projecte d’investigació finançat pel CSIC, ofereix elements per orientar i ajudar en 

l’avaluació de la producció científica en humanitats i ciències socials, on els llibres són un 

element important de la comunicació científica. Elabora un rànquing que avalua les editorials 

científiques espanyoles i estrangeres en llibres de ciències humanes i socials basant-se en l’opinió 

d'experts espanyols. Aquesta informació es presenta amb un rànquing general d’editorials de 
totes les àrees i en diferents rànquings especialitzats per disciplines; es recomana utilitzar-los tots 

dos de forma combinada, ja que aporten informacions diverses i complementàries.

• D’aquesta manera vol ser una primera aproximació a l’estudi de la qualitat de les editorials de 

llibres científics per avaluar l’activitat científica en humanitats i ciències socials, ajudant a 

objectivar la utilització de l’indicador “prestigi de l’editorial” emprat per les agències d’avaluació 
però complementant-se amb el judici matisat dels experts que composen els panells d’avaluació 

o altres indicadors, quan estiguin disponibles.

• Indicador propi: Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE). 

• http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
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ie-CSIC (Índice de editoriales CSIC)
• Es tracta d'una llista d'editorials a les quals assigna un valor (alt, mitja o baix) en funció de la seva 

presència dins altres índexs de referència: Book Citation Index (Clarivate), Scholarly Publishers

Indicators (CSIC), Scopus Book Titles (Elsevier), Norwegian list (NSD) i Publication Forum (Federation

of Finnish Learned Societies).

• El propòsit inicial era ajudar en l'avaluació de la producció científica dels investigadors del CSIC, 

però donat el seu interès i la manca d'una eina semblant, es va decidir fer-lo públic. Actualment 

es pot consultar la segona versió, de 2018.

• https://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/0bddde9

0-2c2a-44ff-a02a-d60ccde43476/ANEXO%2520II_ie-CSIC_2.0_30102018.pdf

https://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/0bddde90-2c2a-44ff-a02a-d60ccde43476/ANEXO%2520II_ie-CSIC_2.0_30102018.pdf
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Sello de Calidad en la Edición Académica (CEA-APQ)

• El Sello de Calidad en Edición Académica-Academic Publishing Quality (CEA-APQ) és una 

iniciativa promoguda per l'Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) i avalada per 

l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i té com a objectiu reconèixer les millors pràctiques dins

l'edició universitària espanyola.

• https://www.selloceaapq.es/

• Llista de col·leccions: https://www.selloceaapq.es/archivos/sello/10document1627998989.pdf

https://www.selloceaapq.es/
https://www.selloceaapq.es/archivos/sello/10document1627998989.pdf
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El web de Suport a l’Acreditació i Avaluació de la 
Recerca (SAAR)

• https://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio/

https://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio/
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Gràcies!
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