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Unes preguntes prèvies...

• Ningú no qüestiona avui que la recerca s’ha d’avaluar per tal de
finançar-la correctament, així com per gestionar correctament 
els recursos humans a la universitat, … però…

• S’ha d’avaluar l’activitat de recerca únicament en base als indicadors 
de publicació científica?

• Totes les publicacions científiques tenen el mateix valor?
• Es pot saber si una publicació ha estat molt profitosa per a la resta de 

la comunitat científica?
• Hi ha una font única vàlida per avaluar revistes científiques?
• Es pot avaluar igual en l’àmbit de les ciències “dures” que en l’àmbit de 

les humanitats, les ciències socials i la tecnologia?
• És un problema únicament d’avaluació de revistes? I les monografies?

Catalunya i Espanya: qui avalua la recerca?

• ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) 
[http://wwwn.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=anep&id=22 ]

• CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) 
[http://wwwn.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=501]

• ANECA (Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación) 
[http://www.aneca.es/modal_eval/pep_ambito.html]

• AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) 
[http://www.aqucatalunya.org]

• AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
[http://www.gencat.net/agaur/]

Com l’avaluen?

• Prendrem com a exemple el document “Criteris en l’emissió de les
acreditacions de recerca. Àmbit d’Humanitats” de l’AQU
(http://www.aqucatalunya.org/Uploads/Pagines/arxiu%20pdf/974_1.AR_HUMAN
ITATS_CAT.PDF). Una comissió analitza el currículum del candidat en 
base a:

– Trajectòria científica
– Publicacions i transferència de resultats de recerca (70%)
– Direcció i participació en projectes d’investigació (15%)
– Activitat formativa (7,5%)
– Altres mèrits (7,5%)
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Punts febles en humanitats i ciències socials

• Sovint s’avalua el vehicle de publicació i no pas el treball concret 
publicat per l’investigador.

• Es prima la recerca que té “sortida” en mitjans de publicació 
internacional.

• Forts desequilibris geogràfics i lingüístics en les bases de dades 
d’índex i resum més reconegudes internacionalment.

• Manca de cobertura de les bases de dades de citacions de l’ISI
(http://scientific.thomson.com/products/categories/citation/), tant en 
nombre de publicacions, com en determinats àmbits temàtics.

• No existeix un ISI JCR (http://scientific.thomson.com/products/jcr/) d’arts i 
humanitats, i el de ciències socials no té un total reconeixement.

• La informació sobre les característiques de les revistes, és poc
accessible (qualitat formal, sistema d’avaluació de manuscrits, …)

Punts febles en humanitats i ciències socials

• No existeixen llistes globals per a totes les ciències socials i humanes 
reconegudes: té valor la presència d’una revista en determinades
bases de dades (Sociological Abstracts, Econlit, LISA…), però aquesta 
informació està dispersa i és poc disponible per als avaluadors.

• Diverses administracions i grups de recerca en documentació hi 
treballen però amb un resultats amb diversos problemes:

– Massa subjectius, elaborats segons el judici d’experts
– Poc internacionals
– Poc “espanyols i/o catalans”
– Poc sostenibles
– Poc actualitzats
– Poc normalitzats bibliogràficament

Crítica als llistats CONACIT (DURSI)

• En 2003 fem una “crítica” dels llistats del DURSI per al “Sistema 
d’Avaluació de la Recerca en Humanitats I Ciències Socials entre 1997 
i 2000: 
(http://web.archive.org/web/20021205214517/dursi.gencat.net/ca/re/cirit_aval_in
dex.htm)

 Urbano, Cristóbal (2003). "Avaluació de revistes i avaluació de la recerca en humanitats i 
ciències socials a Catalunya [en línia]: aproximació a un problema." BiD: textos universitaris 
de biblioteconomia i documentació. Juny, núm. 10. 
<http://www2.ub.es/bid/consulta_articulos.php?fichero=10urbano.htm> [Consulta: 
23/02/2005]

 Urbano, Cristóbal (2003). Proposta de rectificació provisional de les llistes de revistes de
documentació i de pedagogia i didàctica del sistema d'avaluació de la recerca en 
humanitats i ciències socials de la CONACIT [en línia]: informe presentat a la Comissió de 
Recerca de la Divisió V de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Divisió de Ciències de 
l'Educació, Universitat de Barcelona. 
<http://www.ub.es/div5/cinquena/pdf/revistesUrbano(26-05-2003).pdf> [Consulta: 
23/02/2005].

Els nivells de qualitat segons CONACIT

• “NIVELL A. Revista d'àmbit internacional, del màxim nivell de qualitat 
dins la seva disciplina, situada als índexs internacionals amb els 
coeficients d'impacte més alts.” 

• “NIVELL B. Es tenen en compte dos tipus de revista en aquest nivell: 1. 
Revista d'àmbit internacional, situada als índexs internacionals amb un 
coeficient d'impacte inferior a les del grup A; 2. Revista no indexada del 
màxim nivell de qualitat dins el seu àmbit, d'abast internacional, amb 
un sistema d'avaluació d'originals rigorós i amb un comitè científic 
internacional.” 

• “NIVELL C. Revista de bon nivell de qualitat dins el seu àmbit, amb un 
sistema d'avaluació d'originals rigorós.” 

• “NIVELL D. Revistes que publiquen contribucions de bon nivell, però 
que no tenen un sistema rigorós d'avaluació d'originals.” 
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Cercant una alternativa: opcions per avaluar 
revistes

• Pérez Álvarez-Osorio, José Ramón (2001). «L’avaluació de les revistes 
científiques». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i
documentació, núm. 6 (juny 2001). 
<http://www.ub.es/biblio/bid/06perez1.htm> [Consulta: 21-11-2005]:

– factor d'impacte i nombre de citacions per a les revistes recollides en el
Journal citation reports (també es poden fer anàlisi de citacions ad hoc, o 
noves bases de dades), 

– presència de la publicació en bases de dades internacionals de la 
disciplina, 

– presència de la publicació en centres internacionals de subministrament de 
documents, i 

– qualitat formal de la publicació.
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SIIAR / MIAR un projecte per agregar 
informació … que faciliti l’avaluació

• Com a resposta al nostre informe, en 2004 la Direcció General de
Recerca del DURSI ens encarrega un estudi per documentar les 
revistes que havien d'ésser avaluades per experts, a l’objecte de 
generar uns rànquings en quatre nivells de revistes (A,B,C,D):

– Elaborem 13 bases de dades amb informació sobre 21.000 revistes 
obtinguda de catàlegs i directoris de publicacions seriades, així com 
d’editors secundaris.

– Calculem un indicador representatiu del grau de presència de les revistes 
en repertoris i bases de dades: l’anomenem ICDS –Índex Compost de 
Difusió Secundària.

– Identifiquem el màxim nombre de revistes de tot el món que superen un 
determinat llindar de presència en bases de dades, que no tinguin un caire 
totalment localista, i en llengües d’ús habitual entre investigadors catalans.

L’anàlisi de la difusió secundària del llistat de 
l’àmbit “Documentació”

• Els repertoris de la diapositiva anterior més aquestes:

– AHCI (Arts and humanities citation index) / ISI [dades de cobertura 
corresponents a 2004, enfront de 2002 del JCR].

– CBUC Sumaris / Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya.
– SCI (Science citation index) / ISI [dades de cobertura corresponents a 

2004, enfront de 2002 del JCR].
– SSCI (Social sciences citation index) / ISI [dades de cobertura 

corresponents a 2004, enfront de 2002 del JCR].
– ULRICH’S ON DISC / Bowker.

La definició del llistat de l’àmbit “Documentació”

• Revistes repertoriades en alguna de les fonts següents:
– DURSI / llistat CONACIT Documentació + esmenes universitats.
– FRANCIS / INIST- CNRS (França) [únicament títols de l'àmbit

documentació].
– ISTA (Information science and technology abstracts) / EBSCOhost.
– JCR social sciences ed. 2002 / ISI [únicament títols de l'àmbit

documentació].
– LATINDEX. Catálogo / UNAM [únicament títols de l'àmbit documentació].
– LISA (Library and information science abstracts) / Cambridge Scientific 

Abstracts (CSA).
– PASCAL / INIST- CNRS (França) [únicament títols de l'àmbit

documentació].

El càlcul de l’ICDS

En l’àmbit de documentació s’ha donat puntuació a aquells títols que 
tenien ISSN, seguint el criteri següent:

– 3 punts: títols presents a Lisa, o a Ista, o a Pascal/Francis.
– 5 punts: títols presents alhora a Lisa i a Pascal/Francis, o alhora a Ista i a

Pascal/Francis .
– 2,75 punts: títols presents a Latindex i que no eren presents ni Lisa, ni a Ista, ni a

Pascal/Francis.
– 3,5 punts: títols presents a AHCI, SCI o SSCI.
– 0,40 punts: títols presents a CBUC i que no eren presents a cap altra de les anteriors 

bases de dades.
– 0,35 punts: per cada centre de subministrament de documents (DSC) en el qual estigui 

present la revista segons consta a Ulrich's.
– i finalment, un total de punts segons el valor de l'IP —Índex de pervivència— (Log10 

dels anys de vida de la revista) per a aquells títols que figuren a Ulrich's com a 
publicacions vives (estatus "active") i en les quals consta la data d'inici de la 
publicació.
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El producte actual del DURSI: SIIAR vs. 
CARHUS

• Finalment el DURSI publica 13 llistes SIIAR (Sistema d’Informació per a la 
Identificació i l’Avaluació de revistes)en el seu web, juntament amb el resultats 
d’una enquesta a investigadors, i amb una proposta de rànquings A,B,C,D, que 
han determinat des del DURSI anomenats CARDHUS 
(http://www10.gencat.net/dursi/ca/re/aval_rec_sist.htm)

• Problemes:
– No hi ha una bona correspondència entre els llistats SIIAR i els llistats 

CARDHUS.
– Una mateixa revista pot aparèixer en més d’un àmbit amb una lletra de 

nivell diferent.
– CARDHUS és provisional i està subjecte a informes de parts interessades
– Caldrà esperar la seva millora… tot i que ja es feia constar la seva aplicació 

en la darrera convocatòria AGAUR de Grups de Recerca Consolidats.
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MIAR 2005 / Dir. Dr. Àngel Borrego

http://bidoc.ub.es/pub/miar/

• Vam decidir que el model de SIIAR era molt pertinent ja que és 
sostenible; permet una cobertura temàtica, lingüística i geogràfica molt 
àmplia; i prima la responsabilitat final de l’avaluador o de l’autor.

• Hem desenvolupat sengles projectes del Programa de Estudios y 
Anàlisis del MEC, per millorar la difusió pública del llistat, actualitzar 
dades, incrementar el volum d’informació agregada i classificar les 
revistes amb un criteri tècnic i no polític (el DURSI ho fa per àrees de 
coneixement)

• Hem decidit una nova fórmula de càlcul per tal que una revista tingui 
els mateixos punts a qualsevol àmbit temàtic
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Tancant la conferència: un camí pragmàtic per
l’avaluació de la recerca?

• Estem en contra del  “Publish or perish principle”… però les
publicacions creixen i creixen, encara més amb Internet!

• All of us surely will agree with Price, but who evaluates this kind of 
outstanding works:    “De todo lo que hemos dicho acerca del crecimiento 
exponencial y las distribuciones de la productividad científica podrá deducirse que los 
trabajos se escriben únicamente para que los cuenten los decanos, gobernantes e 
historiadores y que la energía de un científico debe utilizarse para producir el mayor 
número posible de publicaciones. Nada más falso. Una reacción casi instintiva contra los 
recuentos sin sentido es convenir que cada trabajo representa, al menos, un quantum de 
información científica útil y que algunas contribuciones concretas pueden desbordar de 
tal forma ese valor que, por sólo una de ellas, un autor puede ser valorado por encima de 
los científicos prolíficos, con un centenar o incluso un millar de publicaciones 
ordinarias.” (Price, Little science, big science,1963, p. 109)

Tancant la conferència: un camí utòpic per
l’avaluació de la recerca?

• No seria millor avaluar més radicalment abans de la publicació?

• No caldria superar totalment el sistema de publicació aprofitant el
sistema de “dipòsits/repositoris”?

• Do you remember J.D. Bernal and his Social function of science (1938) 
calling for the 1933 project of Watson Davis and his Scientific 
Information Institute?
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PROJECT FOR SCIENTIFIC PUBLICATION AND BIBLIOGRAPHY.
(Scientific Information Institute)

 “It is suggested that there be investigated the possibility of bringing all the bibliographical 
and abstracting services for science and many of the journals of original publication, which 
are now having financial struggles, under one central organization (tentatively called 
Scientific Information Institute or S.I.I.). An essential part of such centralization would be 
the utilization and development of methods of publishing, duplicating, indexing, selecting 
and distributing scientific information and bibliography that are novel in their application 
to this problem.”

 “Essential factors in the project are: (1) Centralization of scientific publication and 
bibliography with resulting economy of operation and improvement of service. (2) 
Substitution of photographic (in the broad sense) duplication from printing-from-type 
duplication. Preferably, the development of reduced size microphotographic 
duplication(…) Printing is not adapted to small editions, while photographic duplication is. 
(3) The utilitzation of comprehensive scheme of numerical indexing and automatic finding 
and sorting devices for filing and selecting bibliography”

 …/...

1933: Watson Davis and his
Scientific Information Institute (I)

 “The S.I.I. would be organized as a non-profit, educational, scientific organization, under 
joint control through trustees of scientific organizations. (…). It could take over the 
publication functions of many existing societies and journals, it would charge nominal but 
sufficient prices for publications and bibliography issued”(…) “The success of S.I.I will 
depend upon incorporating into it most of the existing of scientific publication and 
bibliography. It will be a monopoly in the same sense that the post office department is a 
monopoly, operated for public benefit without profit. If it is not practically all-inclusive, it 
will fail.”

 “Publication function of S.I.I: (...)The research worker when an investigation is ready for 
report would submit his report tot S.I.I. In just the same way that he now submits it to a 
specialized scientific journal. Upon arrival at S.I.I the research reports would be given the 
same editorial reading that is now give to articles submitted for publication. (…) when 
accepted for publication  would be typed in uniform style (…) [and] instead of sending this 
manuscript to the printer (…) the article would be reproduced by some means other than 
printing”

 (Davis, W. (1933). "Project for scientific publication and bibliography." En: Bernal, J.D. The 
Social Function of Science. London: Routledge, 1939. Appendix VIII, p. 449-457. [Consultada la 
edición de MIT Press de 1967])

1933: Watson Davis and his
Scientific Information Institute (II)


