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L’avaluació qualitativa de revistes té un interès propi immediat, però també és 

important en l’avaluació d’investigadors, de grups, d’àrees geogràfiques, etc. En molts 

camps és habitual recórrer a l’anàlisi de citacions, l’eina més coneguda de la qual és el 

factor d’impacte. L’anàlisi de citacions té també aplicacions als camps de les humanitats 

i les ciències socials, però resulta més problemàtica. Com és sabut, l’Institute for 

Scientific Information (ISI) no dóna factor d’impacte per a l’Arts and Humanities 

Citation Index, que es pot calcular, però, a partir de les dades que subministra. En 

l’àmbit català i espanyol hi ha càlcul del factor d’impacte per a ciències humanes i 

socials al RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), del Centro de 

Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC i, només per a ciències 

socials, a l’IN-RECS (Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias 

Sociales), de la Universitat de Granada. Hi ha també classificacions de revistes en grups 

jerarquitzats per qualitat, com l’ERIH (European Reference Index for the Humanities), 

de la European Science Foundation i les llistes CARHUS (criteris d’avaluació de la 

recerca en humanitats i ciències socials), del Comissionat per a Universitats i Recerca 

(CUR), i repertoris que donen informació sobre paràmetres de qualitat com el DICE 

(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias 

Sociales y Jurídicas), del CINDOC. L’anàlisi comparativa d’aquestes fonts dóna 

indicacions valuoses sobre el seu ús en els processos d’avaluació, sobre quines altres 

eines serien necessàries i sobre la mateixa estructura del sistema de difusió de la 

investigació i els seus problemes. 
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