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PLA DE LA COL·LECCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓ I 
HEMEROTECA GENERAL  
  
REVISTES DE COMUNICACIÓ  
  
 
  
Referència:  
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Pla de la col·lecció. Bellaterra, setembre 
de 2007.   
  
  

1. Introducció  
  
La Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General UAB manté des de la seva creació una 
col·lecció de publicacions periòdiques especialitzades en l’àmbit de la comunicació i la 
documentació per tal de donar suport a la docència i la recerca a la Facultat de Ciències de 
la Comunicació.  
  
Històricament, les revistes de comunicació provenen de l’antiga Biblioteca de Ciències de la 
Comunicació, mentre que les revistes de biblioteconomia i documentació provenen de 
l’antiga Biblioteca General. Ambdós centres, junt amb l’Hemeroteca General, es van fusionar 
l’any 2002.  
  
L’any 2012 la Biblioteca ha considerat necessari establir un pla de col·lecció per aquestes 
publicacions, per tal d’optimitzar-ne la gestió de cara al futur.   
Els factors que hi han influït són:  

- L’increment del preu de les subscripcions.  
- La retallada del pressupost destinat a les adquisicions, que ha suposat la baixa 

d’importants paquets de revistes d’editors molt rellevants en l’àmbit de la 
comunicació.  

- L’augment de publicacions periòdiques en format digital disponibles en accés obert.  
- La disminució de l’ús dels títols en paper.   

 
  
   

2. Objectius  
 
 - Posar per escrit i informar els usuaris i el propi personal de la Biblioteca de la política de 
desenvolupament de la col·lecció de les revistes de comunicació  

- Incrementar els títols adquirits per donatiu i intercanvi  
- Proporcionar al personal criteris per decidir la pertinència dels títols en el moment de la 

selecció, sobretot de cara als donatius i als intercanvis  
- Revisar la col·lecció existent, per detectar títols que han esdevingut prescindibles  
- Reduir despeses en aquells títols que siguin prescindibles o no pertinents per la seva 

temática  
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3. Àmbits temàtics  

• Comunicació  
• Periodisme  
• Comunicació audiovisual: televisió, ràdio, cinema  
• Publicitat, màrqueting i relacions publiques  
• Disseny i edició de premsa  
• Fotografia  
• Tecnologia de la informació i la comunicació. Nous mitjans  

 
  
Les revistes divulgatives d’aquestes temàtiques pertanyen al fons de l’Hemeroteca General i 
per tant no són objecte d’aquesta política de col·lecció.  
  
   

4. Selecció  
  
Els títols se seleccionen atenent les propostes del professorat, del personal tècnic de la 
Biblioteca i dels usuaris. Donada la disminució del pressupost de subscripció de revistes de 
la UAB, tant a l’hora de donar de baixa com d’adquirir publicacions será prioritari observar 
els criteris següents:  
  
Criteris principals:  

• Revistes acadèmiques, de nivell científic  
• Preu assumible  
• Índex d’impacte  
• Llengua de la publicació  
• No s’adquireixen publicacions existents en altres biblioteques UAB  
• No s’adquireixen publicacions en paper que ja rebem en format electrònic. Per 

exemple, que estiguin incloses en bases de dades a text complet  
• No s’adquireixen publicacions que estiguin disponibles en accés obert a la xarxa  
• Si la revista està disponible en format paper i format digital, es donarà preferència al 

format digital  
• Estudiar amb especial atenció les publicacions que tenen al seu catàleg altres 

membres del CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya)  
 
  
Criteris per donar de baixa:  

• Poc ús  
• Manca de puntualitat i regularitat en la recepció dels exemplars  
• La revista passa a estar disponible en format digital  
• Baix o inexistent factor d’impacte  

 
  
Anualment es fa un estudi i avaluació de les subscripcions en curs per mitjà d’un llistat 
facilitat per la Unitat Tècnica i de Projectes. La mateixa Unitat informa a la Biblioteca de 
canvis que es puguin produir en les condicions de subscripció i pot fer propostes de baixes.  
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5. Vies d’adquisició  
  

5.1. Subscripció  
 
La subscripció de pagament a publicacions periòdiques de comunicació és anual 
(gener-desembre) i es fa centralitzadament.  
Les propostes d’altes i baixes de subscripcions són aprovades per la Comissió d’Usuaris de 
la Biblioteca en la seva reunió anual.  
  
Pel que fa a les revistes digitals de pagament, el recurs més important és la base de dades 
Communication & Mass Media Complete d’EBSCO, que dóna accés al text complet de més 
de 500 publicacions especialitzades en l’àmbit de la comunicació.  
  

5.2. Intercanvi  
 
La Biblioteca estableix a través de la Unitat Tècnica i de Projectes intercanvis amb 
institucions (universitats, associacions de periodistes, etc.).   
  

5.3. Donatiu  
 
Es fan peticions de donatius i subscripcions gratuïtes en aquells casos que la Biblioteca 
consideri que té la possibilitat d’aconseguir la revista sense cap despesa d’adquisició; és el 
cas de revistes publicades per organismes oficials, institucions, editors no comercials etc. Si 
la resposta és negativa, es pot considerar sol·licitar un intercanvi o fer la subscripció.  
  

5.4. Recursos gratuïts  
 
Cada vegada són més nombroses les institucions que publiquen en accés obert les seves 
revistes en format digital. Atenent a criteris de qualitat, la Biblioteca pot optar per catalogar 
i/o sol·licitar la inclusió a SFX d’aquells títols en accés obert que puguin ser d’interès per als 
usuaris.  
  
  
  

6. Finançament  
 
  

• Pressupost de funcionament de la Biblioteca que rep de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació  

• Pressupost del Departament de Comunicació i Audiovisual i Publicitat  
• Pressupost del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura   
• Pressupost del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació  
• Pressupost del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 

Audiovisual  
• Pressupost centralitzat per revistes que dota la UAB   
• Ajuts específics obtinguts en convocatòries externes o internes  
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 7. Manteniment  
 
La col·lecció de revistes de comunicació en paper que es reben actualment es troba a la 
sala de lectura de la Planta 2 de la Biblioteca i és de lliure accés.   
El topogràfic que s’utilitza està format per les cinc primeres lletres del títol de la revista. Les 
revistes s’ordenen a les prestatgeries per ordre alfabètic.  
El darrer número rebut d’una selecció de les publicacions més destacades es posa a 
l’expositor de novetats de la mateixa planta.  
Per raons d’espai i de manteniment, la majoria de títols que ja no es reben s’ubiquen en 
dipòsits a la Planta -1.  
Durant juny de 2011 una part dels títols que ja no es publiquen i de poca consulta es va 
trasladar al magatzem cooperatiu GEPA (Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés) 
del CBUC, a Lleida.  
Totes les revistes estan excloses de préstec.  
  
  

8. Preservació  
  
Totes les revistes que es reben en paper es magnetitzen per evitar robatoris  
Per tal d’assegurar-ne la conservació, algunes de les revistes es conserven en carpetes i 
revisters o bé s’enquadernen.  
Els títols que s’enquadernen atenen a criteris com el preu elevat, la consulta freqüent i la 
fragilitat de la publicació.   
Els números de revista que arriben duplicats es conserven durant un any:  

• Per substituir exemplars que s’han malmès o han estat robats  
• Per oferir a altres institucions  
• Per a la campanya del Llibre solidari  

  
  

9. Actuacions realitzades: metodologia de treball  
  
Recerca de títols en biblioteques de les universitats espanyoles  
Durant l’any 2012 es van consultar els recursos següents per tal de localitzar títols de 
revistes de comunicació que no tingués la UAB:  
  

• Base de dades de sumaris Dialnet (dialnet.unirioja.es/)  
• Catàlegs de biblioteques d’universitats espanyoles (no s’inclouen les universitats on 

no s’han trobat títols amb publicacions vives d’interès):  
 

Universidad Autónoma de Madrid  
Universidad Carlos III  
Universidad Complutense de Madrid  
Universidad de Granada  
Universidad de Navarra  
Universidad de Sevilla  
Universidad de Vigo  
Universidad Rey Juan Carlos  
Universitat Politècnica de València  

http://dialnet.unirioja.es/�
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• Catàleg de la Library of Congress  
• InCom (Institut de la Comunicació de la UAB)  
• Revista digital Cadrage.net (www.cadrage.net)  
• Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura 

(www.revistasdecomunicacion.org)  
Aquesta tasca ens ha proporcionat un llistat de revistes electròniques vives, en accés obert, 
majoritàriament publicades per les universitats espanyoles, que ja s’han catalogat i 
incorporat a SFX.  
  
No ha estat necessari cercar títols a les grans plataformes d’accés obert (per exemple, 
DOAJ, Directory of Open Access Journals), perquè una selecció d’aquestes publicacions ja 
estan incloses a Trobador, el portal d’accés als recursos electrònics de les biblioteques UAB, 
que s’actualitza periòdicament.  
  
Tampoc ha estat necessari fer una cerca de revistes de comunicació al CCUC (Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats Catalanes):  

• El CCUC és la primera estratègia de cerca, després del catàleg UAB, dels nostres 
usuaris: les revistes en paper que no es troben a la UAB són fàcilment 
consultables en altres universitats o bé es pot fer ús del Servei de Préstec 
Interbibliotecari.  

• Pel que fa a les revistes digitals de pagament, una gran part s’ha comprat de forma 
consorciada, de manera que la UAB té la mateixa accessibilitat als fons que la 
resta d’universitats del Consorci.  

  
Revisió de Journal Citation Reports    
S’ha elaborat un llistat de les revistes especialitzades en comunicació que tenen el factor 
d’impacte més alt segons la base de dades de Thomson Reuters Journal Citation Reports – 
Social Sciences Edition 2011, i s’ha comprovat si aquestes revistes estan disponibles a les 
Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (vegeu Annex 1)  
  
Revisió de In-RECS  
S’ha fet el mateix amb la base de dades Índice de impacto de revistas españolas de ciencias 
sociales, 2010 (vegeu Annex 2)  
  
Revisió de DICE  
També s’ha consultat la base de dades Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas (vegeu Annex 3)  
  
D’altra banda, s’han buscat alternatives a les baixes de 2012 i 2013 localitzant altres 
accessos en format electrònic a bases de dades de ciències socials i humanitats. També 
s’han cercat revistes en paper a altres biblioteques del CBUC per proporcionar als usuaris 
una alternativa presencial o a través del préstec interbibliotecari.  
  

 
10. Conclusions  

  
• La Biblioteca comptava fins ara amb una important col·lecció de revistes i bases de 

dades de comunicació, que s’ha vist reduïda després de tres anys seguits de 
retallades tant del pressupost de la Biblioteca com del pressupost centralitzat de 
revistes.  

http://www.cadrage.net/�
http://www.revistasdecomunicacion.org/�
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• Molts dels títols que no rebem en paper són accessibles a través de la base de 

dades Communication and Mass Media Complete, però moltes i en particular les 
més importants tenen com a mínim 1 any d’embargament.  

 
  
• Alguns títols són accessibles a través d’altres bases de dades, però algunes 

d’aquestes bases de dades, que és compren de forma consorciada pel CBUC, 
són susceptibles de ser donades de baixa en un futur proper per raons 
pressupostàries.  

 
  

• Fins l’any 2012 les Biblioteques de la UAB estaven subscrites a 29 de les 30 
revistes de comunicació que tenen un factor d’impacte més alt. En tots els casos 
es tractava de la versió digital. La majoria de títols, a més, s’havien rebut en paper 
durant molts anys, fins que es va optar per subscriure’s al format digital. Per l’any 
2013 s’han donat de baixa importants paquets de revistes digitals que afecten 
molt directament al camp de la comunicació i la situació, com es pot veure als 
annexos, ha canviat dràsticament i pot anar a pitjor.  

 
  
• Per tal de poder mantenir un nivell acceptable de la col·lecció de revistes de 

comunicació s’hauria de incrementar el pressupost, cosa quasi bé impossible en 
aquests moments, però que pot resultar factible en els propers anys.   

 
  
• Donades les dificultats pressupostàries s’imposa una política d’altes i baixes de 

subscripcions que permeti el màxim d’estalvi amb aquelles publicacions, tant en 
paper com en format digital,  que tinguin una baixa consulta, per tal de subscriure 
algunes de les publicacions donades de baixa de paquets de revistes 
electròniques amb alta consulta i bon factor d’impacte.  

 
  
• S’ha pogut ampliar la col·lecció de revistes digitals de comunicació gràcies a la 

cerca de recursos digitals gratuïts.  
 

  
• La Llei 14/2011, d’1 de juny de 2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació en el 

seu article 37 parla explícitament de la difusió en accés obert, recollint 
l’obligatorietat de publicar els resultats de la recerca finançada pels pressupostos 
generals de l’Estat en accés obert. Això també ha fet que sorgís una política 
d’accés obert (AO) a  la UAB l’abril de 2012. Això farà que cada cop més 
publicacions científiques es puguin trobar de lliure accés i des de les biblioteques 
es faciliti la seva consulta a través de mitjans convencionals (catàleg) o de 
qualsevol de les eines que proporcionen les noves tecnologies.  

 
  

Aquest pla de la col·lecció es revisarà cada 5 anys, però es faran revisions anuals per tal de 
mantenir la col·lecció actualitzada tant de cara a l’adquisició de nous documents o recursos, 
com a donar de baixa aquells documents no pertinents o obsolets.  



ANNEX 1
Llistat de les revistes especialitzades en l'àmbit de la comunicació amb un factor d'impacte* més alt,
i la seva disponibilitat a les Biblioteques de la UAB (setembre 2012)

Font: Journal Citation Reports. Social Sciences Edition , 2011
Nombre total de revistes d'aquesta categoria: 72

RANG TÍTOL ISSN
FACTOR 

D'IMPACTE*
ÍNDEX 

D'IMMEDIATESA** FORMAT ELECTRÒNIC FORMAT PAPER

1 Cyberpsychology & behavior 1094-9313 2,710 - 1998- (Liebert) no

2 Communication monographs 0363-7751 2,540 0,042 1976- (CMMC); 2005-2011 (T&F) 1989-2007

3 Journal of communication 0021-9916 2,452 0,228 2006- (CMMC); 1996- (Wiley) 1951-2006

4 Public opinion quarterly 0033-362X 2,247 0,235
1965- (CMMC amb embargament 1 any); 1937-2006 
(JSTOR); 1996- (Oxford) 1937-1956, 1973-2007

5 Journal of computer-mediated communication 1083-6101 2,172 0,095
2005- (CMMC amb embargament 1 any); 1995- (Wiley); 
1995- (accés lliure) no

6 Science communication 1075-5470 2,077 0,105 2006-2012 (Sage) 1994-2005

7 Communication research 0093-6502 2,014 0,333 1997- (Sage) 1974-2005

8 International journal of advertising 0265-0487 1,903 0,469 2000- (CMMC) 1982-2010

9 Public understanding of science 0963-6625 1,866 0,357 2006-2012 (Sage) 1992-2005

10 Human communication research 0360-3989 1,836 0,087 1996- (Wiley); 2006- (CMMC amb embargament 1 any) 1983-2008

11 Journal of health communication 1081-0730 1,608 0,798 1996- (CMMC amb embargament 1 any) no

12 Telecommunications policy 0308-5961 1,539 0,066 1976- (ScienceDirect) 1982-2003

13 Communication theory 1050-3293 1,476 0,190 1996- (Wiley); 2001- (CMMC amb embargament 1 any) 1993-2006

14 Journal of advertising research 0021-8499 1,403 0,163 1965- (CMMC) 2001-2007

15 Media psychology 1521-3269 1,400 0,105 1999- (CMMC amb embargament de 18 mesos) no

16 New media & society 1461-4448 1,394 0,128 1999- (Sage) 1999-2006

17 Journal of social and personal relationships 0265-4075 1,287 0,123 2006-2012 (Sage) 1991-2005

18 Political communication 1058-4609 1,244 0,421
1992- (CMMC amb embargament de 18 mesos); 2005-
2011 (T&F) 1995-2007

19 Research on language and social interaction 0835-1813 1,226 0,118 2008-2011 (T&F) no

20 Media, culture & society 0163-4437 1,140 0,182 1997- (Sage) 1979-2005

21 Interaction studies 1572-0373 1,105 0,263 1997- (ALPSP); 2004- (CMMC) no

22 International journal of press/politics 1940-1612 1,065 0,667 2006-2012 (Sage) no

23 Written communication 0741-0883 1,062 0,000 2006-2012 (Sage) 1984-2005

24 European journal of communication 0267-3231 1,050 0,059 1997- (Sage) 1986-2005

25 Journal of language and social psychology 0261-927X 1,039 0,000 2006-2012 (Sage) 1989-2001

26 Technical communication 0049-3155 1,027 0,250 2000-2005 (CMMC) no

27 Journal of public relations research 1062-726X 1,022 0,105 1989- (CMMC amb embargament de 18 mesos) 1996-2008

28 International journal of public opinion research 0954-2892 1,000 0,038 1996- (Oxford journals online) 1989-2007

29 Journal of advertising 0091-3367 0,925 0,125 1972-1985 (ABI/Inform); 1972- (CMMC); 1989- (Infotrac) 1982-2010

30 Health communication 1041-0236 0,971 0,108 1989- (CMMC amb embargament de 18 mesos) 1990-2006

31 Discourse & communication 1750-4813 0,939 0,222 no no

32 Journal of broadcasting & electronic media 0883-8151 0,892 0,100 1990- (CMMC); 2008-2011 (T&F); 1992-1999 (Vlex) 1985-2008

33 Management communication quarterly 0893-3189 0,875 0,862 1987-2007 (ABI/Inform); 2006-2012 (Sage) no

34 Mass communication & society 1520-5436 0,827 0,184
1998- (CMMC amb embargament de 18 mesos); 2008-
2011 (T&F) 1998-2008

35 Discourse studies 1461-4456 0,787 0,300 2006-2012 (Sage) 1999-2006

36 Personal relationships 1350-4126 0,744 0,140 1996- (Wiley) no

37 Public relations review 0363-8111 0,726 0,043 1975- (ScienceDirect) 1984-2003

38 Environmental communication 1752-4032 0,700 0,067 2007- (CMMC amb embargament de 18 mesos) no

39 Information communication & society 1369-118X 0,700 0,109 2003-2011 (EBSCOhost); 2008-2011 (T&F) 2003-2007

40 Journal of applied communication research 0090-9882 0,680 0,000
2003-2011 (EBSCOhost); 2008-2011 (T&F); 1973- 
(CMMC amb embargament de 18 mesos) 1995-2007

41 Discourse & society 0957-9265 0,672 0,152 2005, 2010-2011 (EBSCOhost); 1999- (Sage) 1990-2005

42 Language & communication 0271-5309 0,667 0,179 1981- (ScienceDirect) 1987-2003

43 IEEE transactions on professional communication 0361-1434 0,660 0,167 1988- (IEEE Xplore) 1973-1975

44 Text & talk 1860-7330 0,643 0,061
1997- (ALPSP); 2006- (CMMC); 2006- (DeGruyter); 
2010- (Infotrac) no

45 Journal of business & technical communication 1050-6519 0,562 0,000
1999- (Sage); 2005, 2010-2011 (EBSCOhost); 1996-
2007 (ABI/Inform) 1996-2005

46 Journal of mass media ethics 0890-0523 0,562 0,067 1985- (CMMC amb embargament de 18 mesos) 1994-2008

47 Narrative inquiry 1387-6740 0,556 0,000 2003- (CMMC); 1998- (ALPSP) no

48 Journalism & mass communication quarterly 1077-6990 0,542 0,056
1995- (CMMC); 1996- (ABI/INFORM amb embargament 
1 any); 2004-2009 (Vlex) 1995-

49 Journalism studies 1461-670X 0,536 0,196

2005-2006, 2008-2009, 2011-2012 (T&F); 2003-2011 
(EBSCOhost); 2000- (CMMC amb embargament de 18 
mesos) 2003-2007

50 Journal of media economics 0899-7764 0,500 0,231
1988- (CMMC amb embargament de 18 mesos); 2008 
(T&F) 1995-2008

Disponibilitat a les Biblioteques de la UABIndicadors bibliomètrics

http://cataleg.uab.cat/record=b1749629~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1632009~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1012362~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1525391~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1001190~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1538097~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1538097~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1004325~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1691439~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1691439~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1547248~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1288506~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1522637~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1001668~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1690906~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1005389~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1552068~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1219682~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1560997~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1012361~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1639787~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1538506~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1005407~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1524489~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1301602~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1550478~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1486600~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1629842~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1527545~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1439372~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1523640~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1027650~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1527279~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1527279~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1316659~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1631741~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1523906~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1003949~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1703014~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1839654~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1525682~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1009341~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1522827~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1009331~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1526937~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1012377~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1632125~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1526203~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1337370~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1502679~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1012360~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1550474~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1006858~S1*cat�
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RANG TÍTOL ISSN
FACTOR 

D'IMPACTE*
ÍNDEX 

D'IMMEDIATESA** FORMAT ELECTRÒNIC FORMAT PAPER

Disponibilitat a les Biblioteques de la UABIndicadors bibliomètrics

51 Comunicar 1134-3478 0,470 0,000 2002- (accés lliure); 2007- (CMMC) 1993-

52 Visual communication 1470-3572 0,447 0,000 2006-2012 (Sage) 2002-2005

53 Asian journal of communication 0129-2986 0,407 0,059
2003- (CMMC amb embargament de 18 mesos); 2005-
2011 (T&F) 1992-2007

54 Games and culture 1555-4120 0,395 0,000 2006-2012 (Sage) no

55 Chinese journal of communication 1754-4750 0,391 0,000 2008- (CMMC amb embargament de 18 mesos) no

56 Quarterly journal of speech 0033-5630 0,356 0,000
1928- (CMMC amb embargament de 18 mesos); 2005-
2011 (T&F) 1995-2007 (GEPA)

57 International journal of communication 1932-8036 0,350 0,067 2007- (accés lliure); 2010- (CMMC); 2007 (Vlex) no

58 Argumentation 0920-427X 0,321 0,143
1997- (CMMC amb embargament de 12 mesos); 1997- 
(SpringerLink) 1990-2003

59 Translator, The 1355-6509 0,300 0,118 1995- (The translator) 1995-

60 Journal of African media studies 2040-199X 0,289 0,900 2009- (CMMC) no

61 Critical studies in media communication 1529-5036 0,288 0,083
2000- (CMMC amb embargament de 18 mesos); 2005-
2011 (T&F); 2004-2011 (EBSCOhost) 2000-2007

62 International journal of conflict management 1044-4068 0,250 0,000 1996- (ABI/INFORM amb embargament 1 any) no

63 Television & new media 1527-4764 0,219 0,120 2000- (Sage); 2005, 2010-2011 (EBSCOhost) 2001-2005

64 Continuum : journal of media & cultural studies 1030-4312 0,216 0,161
1998- (CMMC amb embargament de 18 mesos); 1987-
1994 (accés lliure) no

65 Comunicación y sociedad (Univ. Navarra) 0214-0039 0,205 0,038 1988- (CMMC) 1988-

66 Tijdschrift voor communicatiewetenschap 1384-6930 0,195 0,000 no no

67 Media international Australia 1329-878X 0,189 0,033 2010- (CMMC) 1998-2010

68 Communications: European journal of communication  0341-2059 0,186 0,050
1997- (ALPSP); 1998- (Infotrac); 2003- (CMMC); 2006-
2011 (DeGruyter) 1995-2005

69 Estudios sobre el mensaje periodístico 1134-1629 0,145 0,000 1994- (accés lliure) 1994-

70 Ecquid novi: African journalism studies 0256-0054 0,143 0,000 2009-2010 (CMMC) no

71 Rhetoric society quarterly 0277-3945 0,135 0,000 no no

72 Javnost: The public 1318-3222 0,132 0,037 1994- (accés lliure) 1995-

* Factor d'impacte: mitjana de vegades que en un any determinat són citats els articles publicats per una revista en els dos anys anteriors
** Índex d'immediatesa: nombre de vegades que, per terme mig, són citats els articles d'una revista en el mateix any de la seva publicació
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ANNEX 2

Llistat de les revistes especialitzades en l'àmbit de la comunicació indexades a IN-RECS
i la seva disponibilitat a les Biblioteques de la UAB (setembre 2012)

Font: IN-RECS, Índice de impacto Revistas españolas de ciencias sociales , 2010
http://ec3.ugr.es/in-recs/

Nombre total de revistes d'aquesta categoria: 24

Ordenades per factor d'impacte

Quartil RANG TÍTOL ISSN
FACTOR 

D'IMPACTE*
Total 

articles
Total 

citacions FORMAT PAPER FORMAT ELECTRÒNIC

1 Revista latina de comunicación social 1138-5820 0,676 142 96 no té versió paper 1998- (accés lliure); 1998- (CMMC)

2 Comunicación y sociedad 0214-0039 0,511 45 23 1988-
1988- (accés lliure excepte últim 

núm.); 1998- (CMMC)

3 Comunicar 1134-3478 0,396 149 59 1993-
1993- (accés llliure); 1993- 

(CMMC)

4 Estudios sobre el mensaje periodístico 1134-1629 0,213 94 20 1994- 1994- (accés lliure)

5 Zer: revista de estudios de comunicación 1137-1102 0,174 92 16 1996- 1996- (accés lliure); 2005- (CMMC)

6 Trípodos 1138-3305 0,169 59 10 1996- 2006- (accés lliure)

7 Ámbitos: revista internacional de comunicación 1139-1979 0,161 62 10 1998- 1998- (accés lliure)

8 Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 0211-2175 0,087 69 6 1980-2010 1980- (accés lliure)

8 Telos 0213-084X 0,087 230 20 1985- 1992-1995, 2005- (accés lliure)

9 Doxa comunicación 1696-019X 0,077 52 4 2003- 2003- (accés lliure)

10 Sphera pública 1180-9210 0,075 106 8 2000-2008 2004- (accés lliure)

11 Área abierta 4891-2482 0,071 42 3 no té versió paper
2001- (accés lliure); 2006- 

(ABI/Inform)

12 Comunicación: revista internacional… 1695-6206 0,050 40 2 2002-2007 2002- (accés lliure)

13 Questiones publicitarias 1133-6870 0,045 22 1 1993-1997, 2004-2006 1993- (accés lliure)

14 Historia y comunicación social 1137-0734 0,043 46 2 1996-
1996- (accés lliure); 2005- 

(ABI/Inform)

15 Icono 14 1697-8293 0,042 71 3 no té versió paper 2003- (accés lliure)

16 CIC: Cuadernos de información y comunicación 1135-7991 0,027 37 1 1995-
1995- (accés lliure); 2006- 

(ABI/Inform)

17 Comunicación y hombre 1885-365X 0,000 29 0 2005- 2005- (accés lliure)

17 Coneixement i societat 1696-7380 0,000 26 0 2003-2008 2003- (accés lliure)

17 I/C: revista científica de información… 1696-2508 0,000 52 0 2003-2006 2003- (accés lliure)

17 Mediaciones sociales 1989-0494 0,000 73 0 no té versió paper 2007- (accés lliure)

17 Pensar la publicidad 1887-8598 0,000 75 0 2007-2009 2007- (accés lliure)

17 Revista de la SEECI 1576-3420 0,000 35 0 no té versió paper 1998- (accés lliure)

17 Vivat academia 1575-2844 0,000 206 0 no té versió paper 1998- (accés lliure)

* Factor d'impacte: mitjana de vegades que en un any determinat són citats els articles publicats per una revista en els dos anys anteriors

Disponibilitat a les Biblioteques de la UABIndicadors bibliomètrics
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3r
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ANNEX 3

Llistat de les revistes especialitzades en l'àmbit de la comunicació indexades a DICE
i la seva disponibilitat a les Biblioteques de la UAB

Font: DICE, Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
dice.cindoc.csic.es/

Data de la consulta: 5 setembre 2012
Nombre total de revistes d'aquesta categoria: 47

Ordenades per valoració de la difusió internacional

RANG TÍTOL ISSN

Valoració de la 
difusió 

internacional

Criteris 
Latindex que 

compleix

Categoria 
ANEP/FECYT

Categoria 
CARHUS 

plus
FORMAT PAPER FORMAT 

ELECTRÒNIC

1 Comunicar (paper) 1134-3478 42,35 33 A+ A 1993-

2 Comunicar (en línia) 1988-3293 42,35 36 A+ A
1993- (accés llliure); 

1993- (CMMC)

3 Comunicación y sociedad 0214-0039 28,85 33 A+ B 1988-

1988- (accés lliure 
excepte últim núm.); 

1998- (CMMC)

4 Revista latina de comunicación social 1138-5820 24,35 36 A+ B no té versió paper
1998- (accés llliure); 

1998- (CMMC)

5 CIC: Cuadernos de información y comunicación 1135-7991 19,50 33 B B 1995-
1995- (accés lliure); 
2006- (ABI/Inform)

6 Historia y comunicación social 1137-0734 18,00 32 B B 1996-
1996- (accés lliure); 
2005- (ABI/Inform)

7 Estudios sobre el mensaje periodístico 1134-1629 13,50 33 A B 1994- 1994- (accés lliure)

8 Zer: revista de estudios de comunicación 1137-1102 10,85 31 B B 1996-
1996- (accés lliure); 

2005- (CMMC)

9 Comunicación y hombre 1885-365X 10,50 31 B -- 2005- 2005- (accés lliure)

10 Ámbitos: revista internacional de comunicación 1139-1979 7,50 29 -- C 1998- 1998- (accés lliure)

11 Logo: revista de retórica y teoría de la comunicación 1577-5089 6,00 21 -- -- no no

12 Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura 0211-2175 5,25 31 -- B 1980-2010 1980- (accés lliure)

13 Revista mediterránea de comunicación 1989-872X 3,00 33 -- -- no té versió paper 2010- (accés lliure)

14 Fonseca: journal of communication 2172-9077 3,00 34 C -- no té versió paper 2010- (accés lliure)

15 Revista de comunicación y salud 2173-1675 3,00 34 -- -- no té versió paper 2011- (accés lliure)

16 Comunicación: revista internacional ... (paper) 1695-6206 1,50 27 -- -- 2002-2007

17 I/C: revista científica de información… 1696-2508 1,50 27 C -- 2003-2006 2003- (accés lliure)

18 Mediatika 1137-4462 1,50 30 C -- no
1997- (accés lliure a la 
majoria de continguts)

19 Pensar la publicidad 1887-8598 1,50 33 B C 2007-2009 2007- (accés lliure)

20 Quaderns de filologia. Estudis de comunicació 1695-8519 1,50 29 -- -- 2002-2004 no

21 Trípodos 1138-3305 1,50 22 -- C 1996- 2006- (accés lliure)

22 Doxa comunicación 1696-019X 1,50 33 B C 2003- 2003- (accés lliure)

23 Questiones publicitarias (paper) 1133-6870 1,50 30 -- B 1993-1997, 2004-2006

24 aD Research ESIC 1889-7304 1,50 32 B -- 2010- 2010- (accés lliure)

25 Comunicación y estudios universitarios 1132-127X 0,00 21 -- -- 1990-2002 no

26 Icono 14 1697-8293 0,00 34 C -- no té versió paper 2003- (accés lliure)

27 Revista de ciencias de la información 0213-070X -- 17 -- -- 1984-1995 no

28 Revista universitaria de publicidad y relaciones pú 1130-5681 -- 12 -- -- 1994-2000 no

29 Telos 0213-084X -- 28 -- C 1985-
1992-1995, 2005- 

(accés lliure)

30 Textual & visual media 1889-2515 -- 32 C -- 2008- 2008- (accés lliure)

31 Derecom 1988-2629 -- 27 -- -- no té versió paper 2010- (accés lliure)

32 Miguel Hernández communication journal 1989-8681 -- 30 -- -- no té versió paper 2010- (accés lliure)

33 Questiones publicitarias (en línia) 1988-8732 -- 32 -- C 1993- (accés lliure)

34 Vivat academia 1575-2844 -- 34 C -- no té versió paper 1998- (accés lliure)

35 Área abierta 4891-2482 -- 32 C C no té versió paper
2001- (accés lliure); 
2006- (ABI/Inform)

36 Mediaciones sociales 1989-0494 -- 34 C -- no té versió paper 2007- (accés lliure)

37 Comunicación (en línia) 1989-600X -- 30 -- -- 2002- (accés lliure)

38 Revista de la SEECI 1576-3420 -- 34 C -- no té versió paper 1998- (accés lliure)

39 Conexiones: revista iberoamericana de comunicac 1697-3720 -- 29 C -- 2009- no

40 Comunicació. Revista de recerca i anàlisi 2014-0304 -- 32 C -- 2010- 2010- (accés lliure)

41 Periodística 1130-183X -- 27 -- -- 1989- 1989- (accés lliure)

42 Revista española de comunicación en salud 1989-9882 -- 29 -- -- no 2010- (accés lliure)

Indicadors de difusió i qualitat* Disponibilitat Biblioteques UAB
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RANG TÍTOL ISSN

Valoració de la 
difusió 

internacional

Criteris 
Latindex que 

compleix

Categoria 
ANEP/FECYT

Categoria 
CARHUS 

plus
FORMAT PAPER FORMAT 

ELECTRÒNIC

Indicadors de difusió i qualitat* Disponibilitat Biblioteques UAB

43 Sesión no numerada 2173-5123 -- 32 -- -- no té versió paper 2011- (accés lliure)

44 Fotocinema 2172-0150 -- 31 C -- no té versió paper 2010- (accés lliure)

45 adComunica 2174-0992 -- 30 -- -- no 2011- (accés lliure)

46 Revista internacional de relaciones públicas 2174-3681 -- 34 -- -- no té versió paper 2011- (accés lliure)

47 EU-topías 2174-8454 -- 26 -- -- no té versió paper 2011- (accés lliure)

*Indicadors de difusió i qualitat

Valoració de la difusió internacional: puntuació segons la presència de la revista en bases de dades internacionals

Criteris Latindex que compleix: el sistema Latindex (www.latindex.org) estableix 33 criteris de qualitat per a les revistes en paper i 36 per a les revistes electròniques

Categoria ANEP/FECYT: categoria segons el sistema d'avaluació que preveu l'informe Criterios de calidad en la investigación en Humanidades  (2007). 

Les categories possibles són (de més alta a més baixa): A+, A, B i C

Categoria CARHUS plus: categoria segons el sistema d'avaluació de l'AGAUR. Les categories possibles són: A, B i C
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