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FACTOR D’IMPACTE 
El factor d’impacte: què és? 

 El factor d’impacte o Impact Factor (IF) d’una revista és 
l’indicador que mesura la freqüència amb la qual ha estat citat, de 
mitjana, l’article d’una revista en un any concret. És, per tant, un 
indicador que fa referència a revistes i quantifica el ressò que els seus 
continguts tenen en el món científic i acadèmic. Ajuda a avaluar la 
importància relativa d'una revista, especialment si es compara amb 
altres del mateix camp. 

Es pot consultar a través de la base de dades ISI Journal Citation 
Reports dins la plataforma  Web of Knowledge.  
Ha esdevingut l’índex bibliomètric més utilitzat internacionalment.  
 
 
Càlcul del factor d’impacte 

 

 Es calcula:  dividint el nombre de citacions de l’any en curs 
dels articles publicats en els dos anys anteriors, pel nombre total 
d’articles publicats en aquests dos anys. 
Per exemple, per determinar el factor d’impacte d’una revista durant 
l’any 2011: 
 

Factor Impacte 
2011 

  
Citacions de l'any 2011 d'articles publicats el 2009 i 
2010 

 
Total d'articles publicats el 2009 i 2010 
  

 
Així, si una revista s’ha citat un cop, de mitjana, per a cada article 
publicat cal entendre que el factor d’impacte serà 1. 

 
Per saber si un factor d’impacte és alt o no cal comparar-lo amb el factor 
d’impacte d’altres revistes de la mateixa Subject Category. 
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Com trobar el número de citacions i com trobar el FI 

L’eina tradicional per conèixer el nombre de citacions que rep un treball 
determinat és la base de dades ISI Web of Science (en les seves 
diferents versions d’índexs de citacions: Science, Social Sciences i Arts & 
Humanities), dins la plataforma Web of Knowledge. 

El FI apareixi al Journal Citation Reports. 

 

Altres eines per calcular el FI: 

- In-RECS 
- Latindex 
- Llistes CARHUS 

 

Consells alhora de publicar per augmentar l’índex d’impacte 

 

 

 

 

http://admin.webofknowledge.com/SessionError.cgi?CSID=&DestApp=JCR&Error=SESSION+NOT+ACTIVE�
http://ec3.ugr.es/in-recs/�
http://www.latindex.unam.mx/�
https://www10.gencat.net/agaur_boga/AppJava/FlowControl�

