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QUÈ ÉS L’IMPACTE NORMALITZAT 

L'Impacte Normalitzat (IN) és un indicador de l'impacte de les publicacions de cada investigador 
segons les cites rebudes en comparació amb el nombre mitjà de cites de la producció científica 
mundial en el mateix període i àrea temàtica. Per al seu càlcul has de tindre en compte els següents 
punts: 

• Realitze tots els càlculs en un full de càlcul que reflectisca el procediment descrit en els 
següents punts. Pot utilizar un full de càlcul propi o fer servir el model que ofereix la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Entregue una versió del 
full de càlcul utilitzat, juntament amb la resta de la documentació sol·licitada en la 
convocatòria. 
 

• Les dades per al càlcul de l'indicador han d'extraure's d'una única base de dades 
internacional, a triar entre WoS o SCOPUS en els anys especificats per la convocatòria. La 
opció triada haurà de mantindre’s per a tots els anys. 
 

• Només es tindran en compte els treballs publicats de caràcter primari. 
 

• Una vegada triada una única base de dades (WoS o SCOPUS), has de realitzar una cerca 
pel codi d'identificació d’autor que tingues en eixa base de dades, i que t’identifica 
inequívocament. És necessari que aquests codis d'identificació de l'autor estiguen 
degudament actualitzats i sense duplicar. Hauràs d'indicar en el full de càlcul la base de 
dades utilitzada i el codi d'identificació de l'autor que corresponga a aquesta base de 
dades. 
 

 
Aquest codi es denomina Author ID per a SCOPUS (consisteix en una seqüència numèrica 
de 10 o 11 xifres). 
 

https://investsbd.blogs.uv.es/lautor/perfils/perfil-scopus/
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Aquest codi es denomina Researcher ID / Publons per a WoS (consisteix en una seqüència 
alfanumèrica que comença per una lletra, seguida d'un guió i de dos grups de quatre xifres 
separats per un guió). 
 

• Per a conéixer l'àrea o categoria científica que WoS i SCOPUS han determinat per a 
cadascuna de les revistes en les quals estan continguts els documents, hauràs de seguir els 
següents passos: 
 

o En SCOPUS: En realitzar la cerca de les publicacions en SCOPUS apareixen per 
defecte en la base de dades les àrees de coneixement en les quals està distribuïda 
la producció científica d'un investigador. SCOPUS utilitza 27 grans àrees de 
coneixement per a aquesta distribució. Si es vol accedir a les subàrees o 
categories científiques de les revistes en les quals estan publicades els treballs, 
fes clic en el nom de la revista de cadascuna de les publicacions. L'àrea científica 
apareixerà en l'epígraf “subject area”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://investsbd.blogs.uv.es/lautor/perfils/perfil-publons/
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o En WoS: En realitzar la cerca de les publicacions en WoS, per contra, generalment 
apareixen ja, per defecte, les subàrees o categories científiques en les quals es 
distribueix la producció científica d'un investigador. De no ser així, fes clic en el 
nom de cadascuna de les revistes. L'àrea científica apareixerà en l'epígraf 
“Categoria de JCR”. 
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• Per al càlcul de l'Impacte Normalitzat de l'any, i tenint en compte que amb freqüència els 
treballs poden estar classificats en diverses àrees o categories científiques, hauràs de triar 
l'àrea o categoría predominant (amb major nombre de documents) entre totes les 
publicacions del sol·licitant en eixe any. En el cas que dos o més àrees foren igualment 
predominants, es triarà entre elles la que, segons el parer de l’interessat, reflectisca més 
adequadament la producció científica d’eixe any. Per a consignar les àrees o categories 
científiques que continguen el terme “multidisciplinary”, aquest haurà d'aparéixer com a 
tal en la classificació de les revistes en les quals s'ha publicat i resultar, a més, 
predominant. Així mateix, només es podrá utilitzar la categoria temàtica d’SCOPUS que 
continga el terme “miscellaneous”, quan explícitament es contemple així en la classificació 
de la revista en la qual s'ha publicat i resultar, a més, predominant. En cap cas podrà 
consignar-se una àrea o categoria que no estiga determinada en les bases de dades per a 
les revistes en les quals s'han publicat els documents objecte del càlcul. El mètode seguit 
per a obtindre l'àrea o categoria predominant haurà d'explicar-se detalladament en la 
sol·licitud. 
 

•  Pots consultar la pàgina de FECYT amb les taules de cites mundials per categoria extretes 
de les bases de dades de la Web of Science i d’SCOPUS: 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/indices-de-impacto 

 

MÈTODE DE CÀLCUL 

• Els càlculs es realitzaran en un full de càlcul seguint el model més a baix exposat. 
 
1. Obtén els treballs publicats de caràcter primari per als anys requerits (columna a) així 

com les cites fins al moment de la consulta per als mateixos (columna b). 
 
2. Calcula la mitjana de cites per treball (columna c). 

 
3. Consigna per a cada any l'àrea que correspon a les publicacions d'aquest any en 

funció de la classificació de les revistes en la base de dades corresponent. (columna 
(d1). 
 

4. Selecciona l'opció que ha triat (columna d2) i en els valors de citació mundial per a 
aqueixa àrea de coneixement corresponent (columna d). 

 
5. La quantitat obtinguda segons el punt 2 (columna c) es dividirà pel valor mig mundial 

en l'àrea científica de què es tracte en aqueix any (columna d), i el resultat s'anotarà 
en la columna (e). 

 
6. En la columna (f) haurà de dividir-se el valor corresponent a aqueix any de la columna 

(a) entre la suma de tots els valors d'aquesta columna (a). 
 
7. Després consignem en la columna (g) el producte dels valors corresponents al mateix 

any de les columnes (e) i (f). 
 
8. La mitjana ponderada serà la suma de tots els valors de la columna (g). Aquest és el 

valor de l'Impacte Normalitzat de la producció científica, a consignar en la sol·licitud. 
 

 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/indices-de-impacto
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EXEMPLE DE CÀLCUL D’IMPACTE NORMALITZAT 

 

 

 

 

(*) El nombre de cites rebudes es refereix a les cites totals, incloses per tant les autocites. 

És important que tingues en compte que l'Impacte Normalitzat es calcula com a mitjana 
ponderada pel nombre de treballs publicats durant un període i no com a mitjana aritmètica. 

Aquests càlculs hauràs de realitzar-los des d'una única base de dades (SCOPUS o WoS) i una única 
opció (a o b), i no han de mesclar-se dades obtingudes de diferents taules. 

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ofereix també instruccions per 
al càlcul de l’Impacte Normalitzat de la producción científica així com un model de taula Excel per 
al seu càlcul. 

Si tens qualsevol dubte, consulta amb la teua Biblioteca. 

 

Any de publicació

Núm. de 
treballs 
publicats i 
indexats (a)

Σ núm. cites 
rebudes a 
data de la 
consulta pel 
conjunt de 
treballs 
publicats i 
indexats en 
l'any (*) (b) (c) = (b)/(a) Nom de l'àrea o categoria (d1)

Opció triada 
(d2)

Valor mig 
mundial (d) (e) = (c)/(d)

Treballs 
publicats 
per any (a) / 
total 
treballs 
publicats 
(SUMA 2014- 
2017) (f)

Mitjana 
ponderada 
(g) = (e)x(f)

2014 4 176 44 Marketing SCOPUS 13 3,38461538 0,18181818 0,615384615

2015 6 137 22,8333333 Business and International Management SCOPUS 7,6 3,00438596 0,27272727 0,81937799

2016 7 83 11,8571429 Business and International Management SCOPUS 5,6 2,11734694 0,31818182 0,673701299

2017 5 53 10,6 Marketing SCOPUS 5,3 2 0,22727273 0,454545455

SUMA 2014-2017 22 2,563009359

http://innova.gva.es/documents/161863198/169305459/CDEIGENT20_Instrucciones+impacto+normalizado.pdf/071b5f11-e899-4e9a-95ac-f92614039212
http://innova.gva.es/documents/161863198/166553814/PROMETEO19_TABLA_RESUMEN_CALCULO_IMPACTO_NORMALIZADO.xls/c3962838-cfaf-49bb-95c8-ad98176029c4

