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1. Normalització i publicació de la producció científica 

2. Portal Futur. Producció Científica dels Investigadors UPC 

3. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d’Arquitectura 

4. Estudis bibliomètrics  

5. Suport a l’acreditació  

6. Suport al posicionament UPC en els rànquings 

7. Publica! Eines i recursos per a l'edició i publicació 

acadèmica 

8. Altres projectes en curs  

9. Preguntes? 

 

 

 

 

Presentació  

 



 

 Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius - SBPA 

 Eixos estratègics Enginy20 

• A. La biblioteca oberta 

• B. La recerca en xarxa 

• C. La biblioteca al mòbil 

• D. La qualitat del servei 

• E. La publicació i edició acadèmica de la UPC 

• F. La millora dels arxius 

• G. La innovació tecnològica 

 

 

 

 

Presentació  

 

http://bibliotecnica.upc.edu/info/planificacio-estrategica/objectius-2016


 Les biblioteques avalen, normalitzen i publiquen la 

producció científica dels investigadors de la UPC 

 

 DRAC + UPCommons 

 

 Per a:  

• L’avaluació institucional (PAR) 

• El currículum de l’investigador (CVN, CVA, AQU, etc.) 

• La memòria anual dels departaments i instituts 

• La visibilitat a FUTUR i al Portal de Recerca de Catalunya  

 

 

 

1. Normalització i publicació de  

 la producció científica 



Procés:  

1. L’investigador o el SIRDI (càrregues Wok/Scopus), incopora la 

referència de la publicació a DRAC 

2. L’investigador incorpora el text complet a UPCommons. 

3. El bibliotecari avala, normalitza i fa públic el text complet en obert 

a UPCommons i Futur, sempre que el titular dels drets 

d'explotació ho permeti.  

Fins 2014, per a ser avaluat per la UPC, l’investigador incorporava a 

UPCommons/portava a catalogar totes les publicacions, excepte els 

articles de revista. 

Amb el nou mandat, també els articles de revista:   

Acord núm. 177/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'assignació de 

punts PAR únicament per publicacions en accés obert. 

 

 

 

 

1. Normalització i publicació de 

la producció científica 

 

https://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-158/bupc-158-docs/docs-consell-govern/8.04AprovacidelassignacidepuntsPARnicamentperpublicacionsenaccsobert.pdf
https://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-158/bupc-158-docs/docs-consell-govern/8.04AprovacidelassignacidepuntsPARnicamentperpublicacionsenaccsobert.pdf
https://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-158/bupc-158-docs/docs-consell-govern/8.04AprovacidelassignacidepuntsPARnicamentperpublicacionsenaccsobert.pdf


Un any després:  

 Alguns canvis: 

 

  

 

 

 Algunes dades 2015 provisionals    

• 7.247 publicacions revisades 

• Publicacions revisades/bibliotecari: 165/any - 44 bibliotecaris  

• 1.024 articles carregats de Wok i Scopus 

• 3.172 amb text publicat a UPCommons:  

o 1.851 en accés obert (58%) 

o 1.265 accés restringit per política editorial 

o 37 accés restringit per decisió de l’autor  

o 19 accés restringit per acord de confidencialitat 

 

 

   

 

 

 

1. Normalització i publicació 

de la producció científica 

 

 



Primeres valoracions:  
 

 Poques reticències aparents a la política institucional  

 

 Participació en projectes FP7, H2020, Plan estatal  

 

 FUTUR visibilitat > avaluació  

 

 Molta col·laboració amb el SIRDI: eines, circuits, comunicació, 

seguiment, etc.  

 

 Més feina i visibilitat pels bibliotecaris  

 

 

 

 

 

1. Normalització i publicació de  

la producció científica 

 

 

 



 

FUTUR:  

 Visibilitat de la UPC a partir 

de cada investigador  

 Tots els investigadors amb 

activitats de recerca a 

DRAC 

 Cada investigador té una 

pàgina personalitzable 

 Pàgines personalitzades: 

22% 

2. Portal FUTUR. Producció Científica dels 

Investigadors UPC  

http://futur.upc.edu/


 

Principals millores: 

 Directori UPC     

 Investigadors externs en GR 

 Altmetrics – ORCID 

 Google analytics   

 Activitats no visibles  

 Incrustar llistats en altres webs 

 Navegació per projectes  

 Dispositius mòbils i impressions 

 

2. Portal FUTUR. Producció Científica dels 

Investigadors UPC  



 

 Nous desenvolupaments: 

• Guia d’experts per als 

mitjans de comunicació  

• Mapes del coneixement  

• Més investigadors i unitats 

• Noves activitats 

• Millor informació    

 

 Valoració: 

• Publicacions a webs UPC  

Futur 

• Coordinació amb més unitats 

 qualitat de dades 

2. Portal FUTUR. Producció Científica dels 

Investigadors UPC  



 Sistema d’informació de qualitat de les revistes d’arquitectura 

 Comisión Permanente de la Conferencia de Directores de las 

Escuelas de Arquitectura de España 

 Suport a la publicació i l’avaluació en l’àmbit de l’arquitectura 

 Valoració en base a revisió per parells, comitè editorial i 

presència en índexs i bases de dades  

 IBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indicadors Bibliomètrics de Revistes 

d’Arquitectura 

 

Índexs 
d’impacte 

JCR Q1, Q2 

SJR Q1 

JCR Q3, Q4 

SJR Q2, Q3 

 

SJR Q4 

  

Visibilitat  A&HCI SCI – SSCI 

Scopus 

FECYT 

RIBA i Avery 

MIAR ICDS≥7.5 

RIBA 

Avery 

MIAR ICDS≥2.5 

Iconda 

EAAE 

Propostes 
Institucionals 
d’avaluació 

  ERIH+ Carhus+ A-B Carhus+ C-D 

Revisió per 
parells 

10 (A+) 9(A) 8(B+) 6(B) 4(C) 

Comité 
Editorial 

10 (A+) 9(A) 6(B) 4(C) 2(D) 

 

http://revistes.upc.edu/ibra/


 

 Estudis bibliomètrics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Estudis bibliomètrics   



 

 Taller: Cercar informació per la publicació, l’avaluació i           

l’acreditació de la recerca   

 Oferta formativa Institut de Ciències de l’Educació 

 Calendari: desembre 

 Programa:  
• Com cercar informació en les bases de dades bibliomètriques? 

• Principals fonts d’informació d’interès en els processos 

d’acreditació ANECA, CNEAI, AQU i UPC:  WoK, Scopus, etc.  

• L’impacte de les publicacions: JCR-SCI / JCR-SSCI 

• Com millorar la visibilitat dels autors? ORCID, ResearcherID, etc. 

• La producció científica UPC: UPCommons, Futur 

 
 

5. Suport a l’acreditació  



 Observatori de rànquings  

 Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat: 28 rànquings  

 Col·laboració del Servei de Comunicació i de l’SBPA  

 Aportació SBPA: 

• Recomanacions per a nom personal i filiació institucional  

Publica!  

• Unificació de noms UPC  Scopus i Wok  

 

 

6. Suport al posicionament UPC  

en els rànquings 

 

https://gpaq.upc.edu/ranquings/
http://publica.upc.edu/ca/autoria/inici


 

 

 Accés obert: dades 

i publicacions 

 Servei de Propietat 

Intel·lectual 

 Identificadors 

bibliogràfics 

 Autoria i filiació  

 Perfil investigador  

 

 Recomanacions per 

a les revistes UPC  

 

7. PUBLICA! Eines i recursos per a l'edició i 

publicació acadèmica  



 

 

 Nou sistema d’accés EZProxy  

 

 

 

 Tesis a UPCommons  

 

 

 
 

 

 

 

 

8. Altres projectes en curs  

    



9. Preguntes? 



Gràcies! 

 

 

 

 

anna.rovira@upc.edu 

 
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 
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