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Normativa  
Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la 
investigació i la creació artística. Modificat per Consell de Govern en la sessió número 4/2021 (23 
d’abril de 2021). 

Reglament de la Universitat Jaume I regulador de l’escala de valoració dels resultats de la 
investigació. Aprovat per Consell de Govern en la sessió número 7/2015 (24 de juny de 2015). 

Objecte 
L’objecte de l’escala de valoració dels resultats d’investigació és la classificació de la producció 

científica i les activitats de creació artística del personal investigador de la Universitat Jaume I 

atenent el nivell de qualitat del canal emprat per a la seua difusió així com el seu impacte. 

Àmbit d’aplicació  
L’escala de valoració dels resultats d’investigació, modificada per Consell de Govern en la seua 

reunió núm. 4/2021, de 23 d’abril,  serà d’aplicació per als resultats de la investigació i la creació 

artística obtinguts després de la seua aprovació. Per als resultats de la investigació i la creació 

artística obtinguts anteriorment, serà aplicable l’escala de valoració dels resultats d’investigació 

aprovada per Consell de Govern en la reunió núm. 7/2015, de 24 de juny, amb excepció de les 

autories i comissariats d’exposicions d’art, en què el nou Reglament serà d’aplicació a partir de 

l’exercici 2017. 

Requisits generals 
Només es consideraran les aportacions que suposen un avanç significatiu del coneixement en el 

seu camp d’investigació i les revisions de l’estat de la qüestió o semblants que, per l’extensió i 

contingut, suposen aportació al coneixement.  

Categories de classificació 
• S’estableixen cinc categories de classificació: A+ (art. 9), A (art. 10), B (art. 11), C (art. 12) i D 

(art. 13).  

• Cada resultat d’investigació s’ha d’adscriure a una única categoria. 

• L’escala de valoració de resultats d’investigació i creació artística contemplarà un subconjunt 

de les dades introduïdes en el Sistema de Dades d’Investigació (SDI): publicacions de resultats 

en revistes d’investigació, en congressos d’investigació, en llibres o monografies 

d’investigació, la concessió de patents i altres drets de propietat industrial i intel·lectual 

registrats i els resultats de la creació artística. 

Àmbit de coneixement (branques) 
• Amb l’objecte d’identificar adequadament els resultats rellevants en cada àrea d’investigació 

i millorar l’eficiència i robustesa dels sistemes d’introducció i comprovació de dades, 

l’aplicació de l’SDI requerirà l’adscripció del resultat a un àmbit de coneixement (branca de 

coneixement). És responsabilitat del personal investigador realitzar aquesta adscripció.  

• Cada resultat d’investigació s’ha d’adscriure a una única branca de coneixement. 

• A efectes informatius i de resolució de controvèrsies, l’annex 1 del Reglament   estableix la 

correspondència entre branques de coneixement a la Universitat Jaume I i els diferents 

camps d’avaluació de la CNEAI.  

https://www.uji.es/upo/rest/contenido/715089932/raw?idioma=ca
https://www.uji.es/upo/rest/contenido/715089932/raw?idioma=ca
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala_2015/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala_2015/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/dades/


          
            

Disciplines del rànquing SPI (Scholarly Publishers Indicators)  
Per a facilitar la classificació dels resultats de la investigació publicats en llibres, capítols de llibres 

i monografies, es requerirà l’adscripció de la publicació a una de les categories utilitzades en el 

rànquing d’editorials del Scholarly Publishers Indicators (SPI), recollides en l’annex 2 del 

Reglament. 

Criteris temporals en l’assignació de la valoració 
Per a l’aplicació dels criteris de valoració de la producció científica es tindrà en compte l’any de 

publicació emprant els índexs o edicions corresponents a aqueix any o, si no n’hi havia, 

l’immediatament anterior. En tot cas, per als articles publicats en revistes catalogades en les 

categories A+, A, B i C caldrà que, en l’any de publicació, la revista tinga cobertura en la base de 

dades. 

Categories de classificació de la producció científica i els resultats 

de creació artística 
S’atorgarà la categoria atenent el tipus de producció,  l’àmbit de coneixement i la data de 

publicació (escala que aplica). L’aplicació de les categories per a classificar la producció científica 

es pot complementar considerant els criteris emprats per la CNEAI per a aprovar els sexennis 

d’investigació o transferència, de manera que una aportació considerada per a l’atorgament d’un 

sexenni en una determinada branca del coneixement siga classificada en categoria A o superior. 

En tot cas, aquestes equiparacions han de ser sol·licitades pels autors i autores i aprovades per la 

comissió tècnica de seguiment. 

1. Articles publicats en revistes  
Articles de resultats d ’ investigació publicats en revistes  en correspondència amb 

els següents indicadors de qualitat de les revistes . 
 

Data de publicació > = 24-4-2021 Data de publicació  
< 24-4-2021 

Categoria  Ciències i ciències de la salut Arts i humanitats, ciències 
socials, ciències jurídiques i 
enginyeria i arquitectura 

Totes 

A+ Nature (0028-0836) i Science 
(0036-8075) 

Nature (0028-0836) i Science 
(0036-8075) 

-  

1% JCR 1% JCR 

 «Highly cited» en Incites de 
WOS 

 «Highly cited» en Incites de 
WOS 

A Q1  SJR/JCR Q1-Q2 SJR/JCR Q1-Q2 SJR/JCR 

-  Categoria A de CARHUS+ Categoria A de CARHUS+ 

B Q2-Q3-Q4  SJR/JCR  Q3-Q4 SJR/JCR Q3-Q4 SJR/JCR 

Indexat en SCI, SSCI de JCR o 
Scopus 

Indexat en SCI, SSCI, A&HI de JCR 
o Scopus 

Indexat en SCI, SSCI, AHI de 
JCR o Scopus (*) 

  Categoria B de CARHUS+ Categoria B de CARHUS+ 

C Indexada en CARHUS+ Categoria C-D de CARHUS+ Categoria C-D de CARHUS+ 

ESCI ESCI ESCI (**) 

Segell de qualitat FECYT Segell de qualitat FECYT   

Indexades en almenys una 
base de dades reconeguda de 
revistes científiques. 

Indexades en almenys una base 
de dades reconeguda de revistes 
científiques. 

Indexades en almenys una 
base de dades reconeguda de 
revistes científiques. 

D Resta Resta Resta 



          
            

*No explícitament indicat en la norma. S’assimilen a Q4. 

** No explícitament indicat en la norma. S’assimila a  base de dades reconeguda de revistes 

científiques. 

Requisits específics: 

• Serà requisit imprescindible per a la classificació dels articles publicats en revistes científiques 

que hagen passat per un procés d’avaluació d’experts i expertes. 

• Amb caràcter general, s’exclouen de la valoració, i per tant no seran classificades en cap 

categoria, els següents tipus d’aportacions: notes, contestació a articles, cartes, anuncis, 

opinions, divulgació, prefacis, editorials discussion papers, disease notes, erratum papers,  

corrigendum papers, articles d’opinió, butlletins informatius tipus newsletter, ressenyes 

bibliogràfiques i recensions. 

 

2. Llibres 
Llibres, capítols de llibre i monografies de caràcter científic publicats en editorials . 

Categoria Data de publicació > = 24-4-2021 Data de publicació < 24-4-2021 

A+ - -  

A Q1 SPI Nacional o Internacional A en el llistat editorials(*) 

B Q2 SPI Nacional o Internacional B en el llistat editorials 

Capítols de llibre indexat en 
WoS/Scopus 

-  

C Q3-Q4 SPI Nacional o Internacional C en el llistat editorials 

D Resta Resta 

 

(*) Accés al llistat d’editorials de 2021 i anys anteriors, aprovat per la Comissió de Seguiment del 

Registre de Grups d’Investigació. 

Requisits específics: 

• Amb caràcter general, s’exclouen de la valoració els manuals docents, les traduccions, 

l’autoedició de publicacions, les publicacions de divulgació o de caràcter professional i 

qualsevol altre llibre o capítol de llibre que no supose una aportació científica original. 

• Amb caràcter general, s’exclouen de la valoració els següents tipus de capítols o parts d’un 

llibre: les introduccions resultat d’un treball d’edició del llibre, els pròlegs o epílegs, les 

entrades de diccionaris i les semblances o notes biogràfiques. 

• Quan un llibre siga objecte d’una nova edició, s’atorgarà categoria a l’edició més recent, i es 

deixaran les anteriors edicions sense categoria. 

 

3. Aportacions a congressos 
Aportacions a congressos de caràcter científic que hagen estat publicades.  

Requisits específics (3.1. i 3.2.): 

• En tot cas, per a la valoració de les aportacions a congressos en actes publicades en format 

lliure o revista de recerca (ISBN/ISSN) es considerarà igualment la publicació del treball 

https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/#Llista


          
            

complet o la d’un resum, sempre que la publicació de la ponència tinga una extensió mínima 

de mil paraules. 

• Amb caràcter general, els treballs publicats en un llibre, monografia o número especial d’una 

revista resultat de la participació en un congrés científic seran classificats com a aportacions 

a congressos. Excepcionalment, es podran classificar com a article científic o capítol de llibre, 

prèvia sol·licitud dels autors i autores si en el títol de la monografia o número especial de la 

revista s’especifica que únicament s’han recollit un subconjunt d’aportacions seleccionades 

per criteris científics. 

3.1 Aportacions a congressos de caràcter científic que hagen estat publicades 

amb ISSN: 

Categoria Data de publicació > = 24-4-2021 Data de publicació < 24-4-2021 

        A+ - - 

        A - - 

        B Indexats en Web of Science o Scopus Indexats en Web of Science o Scopus 

Publicades en revistes de les 
categories A i B 

Publicades en revistes de les categories 
A i B 

        C Publicades en revistes de les 
categories C 

Publicades en revistes de les categories 
C 

        D Resta Resta 

 

3.2 Aportacions a congressos de caràcter científic que hagen estat publicades 

amb ISBN: 

Categoria Data de publicació > = 24-4-2021 Data de publicació < 24-4-2021 

         A+ -  -  

         A -  -  

         B Indexats en Web of Science o Scopus Indexats en Web of Science o Scopus 

Publicades en llibres de les categories 
A i B 

Publicades en llibres de les categories 
A i B 

         C Publicades en llibres de les categories 
C 

Resta 

         D Resta -  

 

 

4. Resultats protegits 

Categoria Data de publicació > = 24-4-2021 Data de publicació < 24-4-2021 

         A+ Patent, programari o una altra modalitat de 
propietat industrial en explotació a l’UJI 

-  

         A Patent concedida amb examen previ Patent en explotació a l’UJI 

         B -  -  

         C -  -  

         D -  -  

 



          
            

5. Exposicions d’art 
Auditoria d’exposicions d ’art(*) en espais de prestigi.  

Categoria Data de publicació > = 1-1-2017 Data de publicació < 1-1-2017 

         A+ -  -  

         A Internacional -  

         B Nacional -  

         C Altres -  

         D -  -  

 

(*) Els resultats de creació artística només seran reconeguts als autors i autores que pertanyen a 

les àrees de coneixement de Didàctica de l’Expressió Plàstica, Estètica i Teoria de les Arts i Dibuix. 

Requisits específics: 

• S’exclouen les exposicions artístiques realitzades en el marc d’un congrés i les exposicions de 

treballs d’alumnat en el marc d’assignatures impartides en programes de grau, màster o 

formació continuada. 

• En el cas d’exposicions artístiques itinerants només s’atorgarà categoria a una de les 

ubicacions. 

 

6. Capítols de llibre  
Capítols de ll ibre(*) publicats en catàlegs d ’exposicions realitzades en espais de 

prestigi. 

Categoria Data de publicació > = 1-1-2017 Data de publicació < 1-1-2017 

A+ -  -  

A Internacional -   

B Nacional -  

C Altres -  

D -  -  

 

(*) Escrit pel comissariat de l’exposició (sempre que aporten novetats rellevants d’investigació 

amb una reflexió sobre estètica o teoria de l’art documentada en aquest). 

 

FAQ  
Accés a les Preguntes Freqüents. 

 

https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/escala/#faq


          
            

Glossari  
AHI –  Arts & Humanities Citation Index. Índex de citacions accessible a través de Web of Science, 

amb indexació de revistes i publicacions d’humanitats i lletres, que dona cobertura a les principals 

disciplines que inclouen les ciències socials, humanístiques i naturals. 

CARHUS - Sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i 

Humanitats que es publiquen en l’àmbit local, nacional i internacional. 

CNEAI - Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora. La comissió realitza l’avaluació 

de l’activitat investigadora del professorat universitari i de personal de les escales científiques 

dels organismes públics d’investigació de l’administració general de l’Estat, amb l’objecte que els 

siga reconegut un complement de productivitat (sexenni). 

ESCI - Emerging Sources Citation Index. Índex de citacions accessible a través de Web of Science, 

que inclou publicacions d’alta qualitat, revisades per experts i expertes, de importància regional 

i en camps científics emergents. 

FECYT - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Fundació pública dependent del 

Ministeri de Ciència i Innovació que treballa per a reforçar el vincle entre ciència i societat i dona 

resposta a les necessitats i reptes del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 

ISSN - International Standard Serial Number. Codi numèric reconegut internacionalment per a la 

identificació de les publicacions seriades.  

JCR - Journal Citation Reports (factor d’impacte). Ferramenta de la plataforma Web of Science de 

Clarivate Analytics que ofereix dades estadístiques quantificables de citacions,  entre aquestes el 

factor d’impacte, que permet determinar d’una manera sistemàtica i objectiva la importància 

relativa de les principals revistes de investigació del món dins de les seues categories temàtiques. 

SCI - Science Citation Index - Base de dades documental on es recullen totes les contribucions 

(articles, editorials, cartes, revisions, discussions, etc.) que es poden publicar a les revistes de 

ciència i tecnologia indexades per Clarivate Analytics, anteriorment produïda per Thomson 

Reuters. 

Scopus – Base de dades bibliogràfica de resums i citacions d’articles de revistes científiques. 

SDI - Sistema de Dades d’Investigació. Sistema mitjançant el qual la Universitat Jaume I recull la 

informació sobre producció científica dels seus investigadors i investigadores. 

SJR - SCImago Journal & Country Rank. Portal que inclou revistes i indicadors científics a partir de 

la informació de la base de dades Scopus. Trau l’indicador SJR, que es pot utilitzar per a avaluar i 

analitzar les àrees científiques. És una alternativa al factor d’impacte. 

SPI - Scholarly Publishers Indicators. Sistema d’informació que ofereix indicadors i eines 

relacionats amb les editorials científiques o d’interès per a la investigació en l’àmbit de les 

Humanitats i les Ciències Socials a través de l’opinió dels experts i de l’anàlisi dels processos 

editorials. 

SSCI - Social Sciences Citation Index. Índex de citació de pagament creat per Clarivate Analytics.  

WOS - Web of Science. Plataforma de tecnologia web que recull les referencies de les principals 

publicacions científiques de totes les disciplines del coneixement científic i tecnològic, humanístic 

i sociològic des de 1945. 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-arts-and-humanities-citation-index/
https://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/formacion_online_wos_curso_medio3_junio.pdf
https://www.fecyt.es/
https://www.issn.org/es/
http://jcr-incites.fecyt.es/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D1Aig6kVWoQL6WLywOc&preferencesSaved=
https://www.scopus.com/
https://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/dades/
https://www.scimagojr.com/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D1Aig6kVWoQL6WLywOc&preferencesSaved=
http://wos.fecyt.es/

