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Aprovació de la valoració dels articles altament citats amb punts PAR 

 
Antecedents 
 

L’any 1999 s’aprovà l’actual sistema d’indicadors de l’activitat de recerca (PAR i PATT). Des d’aleshores s’han 
aprovat diverses modificacions. Les principals són: la incorporació de noves activitats per als àmbits de 
l’arquitectura, l’urbanisme i l’edificació (2005). Canvis en el barem de punts per a articles de revista, llibres i  
tesis (2012). Reconeixement de noves bases de dades de revistes per als àmbits de l’arquitectura, l’urbanisme 
i les ciències socials i humanitats (2013) i (2020). Assignació de punts PAR únicament per publicacions en accés 
obert (2014). Nou model de repartiment de punts entre els diversos coautors (2016). 

Amb la voluntat de que els punts PAR i PATT continuin sent un instrument útil, la normativa s’ha d’anar 
adaptant a les exigències de les valoracions i de les avaluacions actuals. Els indicadors vinculats a les citacions 
es troben entre els més emprats en els rànquings universitaris, acreditacions de professorat, concursos, etc. 
Per tot això es veu necessari incorporar-ho en els punts PAR com un mèrit nou a ser valorat. 

 

Motivació 
1. Actualització de la metodologia per valorar la producció científica en articles en revistes i en 

proceedings. No s’abandona la valoració actual dels articles en funció de la presència de la revista al 
JCR i el quartil del factor d’impacte, però sí que es complementa amb una valoració de l’impacte de 
l’article mesurat per les cites que ha rebut. Adopció de criteris més afinats que permetin mesurar 
l’impacte de l’article amb independència de la revista en la qual s’ha publicat o congrés en el qual s’ha 
presentat, d’acord amb els criteris de la Ciència Oberta.  
 

2. Alinear la valoració de la producció científica que porta a terme la UPC amb la influència que exerceix 
l’impacte de les publicacions científiques en el posicionament de les institucions als rànquings 
universitaris, per tal de millorar en aquestes classificacions.  

 

Fonaments de dret 
 

• (1999) Normativa. Sistema d'indicadors de l'activitat de recerca (PAR i PATT). Junta de Govern 7/1999 Veure (pdf) 
•  (2005) Normativa. Aplicació del sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i 

l'urbanisme. CG 18/7 2005 Veure (pdf) 
• (2012) Normativa. Acord núm. 16/2012 del Consell de Govern pel qual s’aproven les modificacions en els punts 

PAR de la UPC. Document 18/2 Veure (pdf)  
• (2013) Acord núm. 168/2013 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’actualització de les revistes i congressos 

notables de la UPC Veure (pdf) 
• (2014) Acord 177/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’assignació de punts PAR únicament per 

publicacions en accés obert Veure(pdf) 
• (2016) Acord 179/2016 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta d'actualització del model de 

distribució dels punts PAR entre els diversos coautors Veure(pdf) 
• (2020) Acord CG/2020/05/11, de 2 de juliol de 2020, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la proposta 

d’actualització de la taula de valoració amb punts PAR dels articles en revistes dels àmbits de l’arquitectura, 
l’urbanisme, les ciències socials i les humanitats Veure (pdf) 

 
ACORD: 
Aprovar la valoració dels articles altament citats amb punts PAR que es detalla a continuació.  

http://drac.upc.edu/info/ca/normatives-reglaments/Punts_PAR.pdf
http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2005/b79/18-07-2005.pdf
http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2012/b136/18-02-12.pdf
https://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2013-2014/butlleti-upc-151/actual/docs-consell-govern/PropostadacordsobrelesrevistesicongressosnotablesdelaUPCCG.pdf/@@download/file/Proposta%20d'acord%20sobre%20les%20revistes%20i%20congressos%20notables%20de%20la%20UPC-CG.pdf
https://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-158/bupc-158-docs/docs-consell-govern/8.04AprovacidelassignacidepuntsPARnicamentperpublicacionsenaccsobert.pdf/@@download/file/8.04%20Aprovacio%20de%20l'assignacio%20de%20punts%20PAR%20unicament%20per%20publicacions%20en%20acces%20obert.pdf
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/copy_of_sessio-6-2016-de-consell-de-govern/1/aprovacio-de-la-proposta-dactualitzacio-del-model-de-distribucio-dels-punts-par-entre-els-diversos-coautors/9-19-actualitzacio-del-model-de-distribucio-dels-punts-par-entre-els-diversos-coautors.pdf/@@display-file/visiblefile/
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-04-2020-del-consell-de-govern/comissio-de-recerca/aprovacio-de-proposta-dactualitzacio-de-la-taula-de-valoracio-amb-punts-par-dels-articles-en-revistes-dels-ambits-de-larquitectura-lurbanisme-les-ciencies-socials-i-les-humanitats/aprovacio-de-proposta-dactualitzacio-de-la-taula-de-valoracio-amb-punts-par-dels-articles-en-revistes-dels-ambits-de-larquitectura-lurbanisme-les-ciencies-socials-i-les-humanitats/@@display-file/visiblefile/11.5%20nou%20barem%20revistes%20Arquit.%20Ci%C3%A8ncies%20socials%20i%20humanitats.pdf
http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2012/b136/18-02-12.pdf
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Valoració dels articles altament citats amb punts PAR 

 
 

Article 1. Objectiu  
 

L’objectiu és seleccionar els articles altament citats publicats pel Personal Docent i Investigador de la UPC 
i assignar-los punts PAR, d’acord amb la metodologia desenvolupada pel Servei de Biblioteques, 
Publicacions i Arxius (SBPA) en el seu treball: Autors UPC amb articles més citats (2020). 

En aquest treball es defineix una metodologia per tal d’obtenir una relació de professorat i personal 
investigador UPC amb al menys 1 article altament citat. Per tal de ser inclòs, l’article ha d’estar en l’1% 
d’articles més citats dins del seu àmbit. 

 
Article 2. Forma de càlcul  

 
El SBPA actualitzarà l’informe anualment durant el període de càlcul dels punts PAR i facilitarà la relació de 
PDI amb al menys 1 article altament citat. Les dades s’extreuran durant el mes de maig i es comptabilitzaran 
els articles publicats durant els 10 anys anteriors. 

El professorat i personal investigador no haurà d’introduir cap informació a DRAC ni presentar cap 
sol·licitud per tal de ser avaluat. La unitat de suport del DRAC introduirà la relació de PDI amb al menys 1 
article altament citat per tal que se li assignin els punts PAR corresponents. 

 
Article 3. Barem amb punts PAR 

 

Cada article més citat es valorarà amb 40 punts PAR tipus 1. Aquests punts s’assignaran als coautors de 
l’article, als departaments i/o instituts universitaris de recerca i als grups de recerca dels seus autors, 
d’acord amb els criteris de repartiment que marca la normativa (2016). 

Cada article només serà valorat en un període de càlcul dels punts PAR. En el cas que l’article aparegui en 
edicions posteriors del treball Autors UPC amb articles més citats, la valoració serà de zero punts PAR. 

 

 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/192618



