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Presentació 
 
Al 2011 es va posar en marxar el primer Pla d’indexació que responia a la necessitat 
d’establir un full de ruta per a indexar les revistes científiques en bases de dades i 
índexs d’impacte (l’annex recull les bases de dades i directoris de referència 
treballats). Durant aquests anys, la UOC ha dedicat recursos per ajudar a les revistes a 
estar presents en les principals bases de dades (vegeu-les a l’annex) i també en 
d’altres de noves de cada àmbit.  
 
En aquests anys el panorama de la publicació acadèmica també ha evolucionat i ha 
incorporat nous elements. Principalment, s’han focalitzat els esforços en la necessitat 
d’incrementar l’impacte, entès principalment com a nombre de citacions que poden 
assolir els articles científics i per tant les revistes científiques. Aconseguir aquesta fita 
és un dels elements claus per arribar a estar presents en els dos principals índexs 
d’impacte: Journal Citation Report (WoS) i SCImago Journal Rank (Scopus).  
 
En aquest context, la UOC ha revisat el seu Pla d’indexació inicial per centrar-se 
principalment en l’objectiu d’estar presents en aquests dos índexs d’impacte i 
incrementar el seu valor. Així, el canvi més important del nou Pla d’indexació és 
centrar els esforços en augmentar les citacions dels articles de de les revistes; per això 
es prioritzen dos elements clau:  
 

● les bases de dades especialitzades  
● les xarxes socials acadèmiques 

 
Per tant, l’objectiu d’aquest nou Pla és centrar-se en augmentar l’índex h de les 
revistes científiques de la UOC. L’índex h és un indicador estadístic que quantifica la 
productivitat de la revista i l'impacte dels articles que publica. Aquest índex està basat 
en el conjunt dels articles més citats d’una revista i en el nombre de citacions de 
cadascun d'aquests treballs. Per tant, l’objectiu final és augmentar el nombre de 
citacions de cada article, i en conseqüència l’índex h de la revista. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte que es considera que es requereix un mínim de 3 
anys d’activitat per poder començar a indexar la revista en les bases de dades i 
catàlegs de les primeres etapes, i un mínim de 5 anys per a presentar-se al segell de 
la FECyT. Superats els 5 primers anys i després d’una anàlisi bibliomètric i de qualitat, 
es pot optar a sol·licitar l’avaluació per part de WoS en el JCR o ESCI i Scopus en el 
SJR.  
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A continuació es mostra la situació a 2016 de la indexació de les revistes científiques 
de la UOC. 
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Fases de la indexació 
La implantació del nou Pla d’indexació s’ha dividit en 4 etapes, que es mostren en la 
figura següent.  
 
 

 
 
 
 
A continuació es detalla en què consisteix cadascuna de les fases. 
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Primera fase - Etapa inicial 
  
En la primera fase, hem d’intentar que la revista sigui present a:  
 

1. Catàlegs de biblioteques  
● CCUC 
● Catàleg Biblioteca Nacional  
● Catàleg Biblioteca de Catalunya 
● UOC 
● WorldCat 

 

2. Directoris de publicacions periòdiques 
● Dialnet 
● RACO  
● REDALYC  
● Ulrich’s Periodicals Directory 
● DOAJ 
● Sherpa/Romeo 
● Dulcinea  

 

3. Xarxes socials acadèmiques 
● Google Scholar 
● Mendeley 
● Research Gate 
● Academia 

 
 
 
Utilizar fitxers BibText que es podran obtenir des de la plataforma. En aquest àmbit 
donarem assessorament per a crear el perfil i desenvolupar el sistema de 
manteniment. 
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http://ccuc.cbuc.cat/
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
https://cataleg.bnc.cat/
http://uoc.cbuc.cat/
https://www.worldcat.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.redalyc.org/
https://www.library.ucsb.edu/research/db/338
https://doaj.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/
https://scholar.google.es/
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://www.researchgate.net/
http://www.academia.edu/


 

Segona fase - Bases de dades  
  
En la segona fase, s’ha de treballar la indexació en bases de dades generalistes i de 
l’àmbit temàtic de la revista per tal d’augmentar-ne, sobretot, la visibilitat. 
 

● Ciències socials i educació: ISOC, ERA, ERIC. 
● Arts i humanitats: ISOC, MLA, Historical Abstracts. 
● Dret: Aranzadi, Vlex. 

  
No es pot pretendre que una base de dades d’avaluació de la qualitat accepti la 
inclusió d’una revista si prèviament aquesta revista no s’ha indexat en unes 
determinades bases de dades i és demostrable, doncs, que té una certa visibilitat i una 
determinada presència. Per tant, en certa manera, la inclusió d’una revista a les bases 
de dades següents depèn de la seva presència en les descrites a la primera i segona 
fases. 
 

Tercera fase - Índexs de qualitat 
  
La tercera fase d’indexació consisteix a procurar la indexació de qualsevol revista en 
els índexs més prestigiosos, és a dir, en les bases de dades que proporcionen 
informació per a avaluar i mesurar l’impacte de les revistes científiques i també en 
algunes bases de dades de caràcter generalista o multidisciplinari. Ara bé, hauran de 
ser els índexs que no valorin aspectes com ara la trajectòria de la publicació o les 
citacions, ja que són aspectes que només es poden aconseguir amb el rodatge de la 
publicació. 
  
Els índexs generals en els quals cal ser presents dins de l’àmbit de les ciències socials 
i humanitats són  

● Segell FECYT 
● ESCI 
● Google Scholar Metrics 
● ERIH+ 
● CARHUS + 
● MIAR 
● Latindex 
● CIRC 

 
 

Quarta fase - Bases de dades d’impacte  
  

https://calidadrevistas.fecyt.es/
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/
http://miar.ub.edu/idioma/ca
http://www.latindex.org/latindex/inicio


 

Per a arribar a aquesta fase, cal que la revista hagi assolit un nivell determinat 
d’excel·lència que només és possible a partir d’una experiència de, com a mínim, dos 
anys. És el moment, doncs, de sol·licitar la inclusió de la revista a:  
 

● Scopus  
● SCImago Journal Rank 
● Web of Science  
● Journal Citation Report 

 
 
 
  

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
http://www.scimagojr.com/
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission-front/
https://clarivate.com/products/journal-citation-reports/


 

ANNEX 
 

Bases de dades i directoris de referència 
  
En el quadre següent presentem les principals bases de dades i directoris de 
referència en les quals es van indexar les revistes acadèmiques seguint el Pla 
d’Indexació del 2011. De cada una s’especifica: 
  

● Tipus de base de dades: base de dades a text complet, base de dades de 
referències, catàleg o directori de referència. 

● Àrea temàtica de la base de dades. 
● Tipus d’accés: obert o restringit. En el cas de les bases de dades d’accés 

restringit, en podeu consultar la disponibilitat a la Biblioteca de la UOC, apartat 
Bases de dades. 

● Criteris d’avaluació: s’estableix l’accés públic o no als criteris d’inclusió de les 
revistes en la base de dades. 

  
 
Taula 1. Bases de dades i directoris de referència 

Nom 
  

Tipus de base 
de dades 

Àrea temàtica Tipus 
d’accés 

Criteris 
d’avaluació 

Academic Search 
Premier 

Base de dades 
a text complet 

Multidisciplinària Restringit Sí 

Anthropological 
Literature 

Base de dades 
de referències 

Antropologia, 
arqueologia, 
lingüística, 
història, 
sociologia, 
geografia 
humana i 
geologia 

Restringit Sí 

ARCE Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Accés obert Sí 

Art Index Base de dades 
de referències 

Art Restringit   

ASSIA Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Restringit Sí 

ATLA Religion 
Database 

Base de dades 
de referències 

Religió i teologia Restringit Sí 



 

Biblioteca Nacional 
de España 

Catàleg Multidisciplinària Accés obert No 

Biblioteca virtual 
Joan Lluís Vives 

Catàleg Cultura catalana, 
valenciana i 
balear 

Accés obert No 

Biblioteca virtual 
Miguel de Cervantes 

Catàleg Multidisciplinària Accés obert No 

Business Source 
Elite 

Base de dades 
a text complet 

Negocis, 
economia 

Restringit Sí 

CBUC Catàleg Multidisciplinària Accés obert No 

ComAbstracts Base de dades 
de referències 

Periodisme, 
mitjans de 
comunicació 

Restringit Sí 

Communication_Abs
tracts 

Base de dades 
de referències 

Comunicació Restringit   

Communication & 
Mass Media Index 

Base de dades 
a text complet 

Periodisme, 
mitjans de 
comunicació 

Restringit   

COPAC 
  

Catàleg Multidisciplinària Accés obert No 

Dialnet Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Accés obert Sí 

DOAJ Base de dades 
a text complet 

Multidisciplinària Accés obert Sí 

Dulcinea 
 

Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Accés obert Sí 

EBSCO Legal 
Collection 

Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Restringit Sí 

EconLit Base de dades 
de referències 

Economia Restringit Sí 

Educational 
Research Abstracts 
(ERA) 

Base de dades 
de referències 

Ciències socials i 
educació 

Restringit Sí 

E-Revistas Base de dades 
a text complet 

Multidisciplinària Accés obert Sí 

ERIC Base de dades 
de referències 

Educació Restringit Sí 

FRANCIS Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Restringit Sí 



 

Fuente Académica Base de dades 
a text complet 

Multidisciplinària Restringit Sí 

Geobase Base de dades 
de referències 

Geografia, 
geologia, etc. 

Restringit Sí 

Historical Abstracts Base de dades 
de referències 

Història Restringit Sí 

Index to Foreign 
Legal Periodicals 

Base de dades 
de referències 

Dret Restringit   

Index to Legal 
Periodicals 

Base de dades 
de referències 

Dret Restringit   

Information Science 
and Technology 
Abstracts 

Base de dades 
de referències 

Documentació, 
tecnologies de la 
informació 

Restringit Sí 

International Political 
Science Abstracts 

Base de dades 
de referències 

Ciències 
polítiques, dret 

Restringit Sí 

Intute Directori de 
referència 

Multidisciplinària Accés obert   

ISI (WoS) Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Restringit Sí 

ISOC Base de dades 
de referència 

Ciències socials i 
educació 

Restringit Sí 

Library and 
Information Science 
Abstracts 

Base de dades 
de referències 

Biblioteconomia, 
documentació, 
tecnologies de la 
informació, 
gestió del 
coneixement 

Restringit Sí 

Library Literature 
and Information 
Science 

Base de dades 
de referències 

Biblioteconomia, 
ciències de la 
informació 

Restringit   

Library of Congress Catàleg Multidisciplinària Accés obert No 

Linguistics and 
Language Behaviour 
Abstracts (LLBA) 

Base de dades 
de referències 

Lingüística, 
literatura 

Restringit Sí 
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MLA Base de dades 
de referències 

Humanitats, 
filologia 

Restringit Sí 

OAISTER Base de dades 
a text complet / 
catàleg 

Multidisciplinària Restringit Sí 

PAIS International Base de dades 
de referències 

Ciències socials, 
humanitats 

Restringit Sí 

PASCAL Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Restringit Sí 

Periodicals Index 
Online 

Base de dades 
de referències 

Multidisciplinària Restringit Sí 

Philosopher’s Index Base de dades 
de referències 

Filosofia Restringit Sí 

Psicodoc Base de dades 
de referències 

Psicologia Restringit Sí 

Psycinfo Base de dades 
de referències 

Psicologia, 
medicina 

Restringit Sí 

RACO Base de dades 
a text complet 

Multidisciplinària Accés obert Sí 

REBIUN Catàleg Multidisciplinària Accés obert No 

REDALYC Base de dades 
a text complet 

Humanitats i 
ciències socials 

Accés obert Sí 

Religion and 
Philosophy 
Collection 

Base de dades 
de referències 

Religió, filosofia Restringit   

Scientific Commons Base de dades 
a text complet 

Multidisciplinària Accés obert No 

Social services 
abstracts 

Base de dades 
de referències 

Treball social, 
polítiques socials 

Restringit Sí 

Sociological 
abstracts 

Base de dades 
de referències 

Sociologia Restringit Sí 

SUDOC Catàleg Multidisciplinària Accés obert No 
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Ulrich’s Periodicals 
directory 

Directori de 
referència 

Multidisciplinària Restringit Sí 
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