Caplletra. Revista Internacional de Filologia apareix indexada en les
plataformes següents:

SISTEMES D’AVALUACIÓ
 CARHUS Plus 2014 (Valoració: A)
Classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que
es publiquen a escala local, nacional i internacional (Generalitat de Catalunya).
 CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) (Grup B)
Classificació de revistes científiques de Ciències Socials i Humanes segons els productes
d’avaluació tinguts en compte per agències com la CNEAI i l’ANECA.
 DICE
(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas)
Informació sobre algunes de las característiques editorials i indicadors de qualitat de les
revistes espanyoles d’Humanitats i Ciències Socials (CSIC i ANECA).
 Catálogo LATINDEX (Tots els criteris: 33)
Sistema d’informació en línia sobre revistes científiques d’Amèrica Llatina, el Carib,
Espanya i Portugal.
 Catálogo LATINDEX revistas electrónicas (Tots els criteris: 36)
Sistema d’informació en línia sobre revistes científiques d’Amèrica Llatina, el Carib,
Espanya i Portugal.
 ERIH PLUS
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences.
 MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes) (ICDS 2016: 10.0)
Informació clau per a l’avaluació de revistes científiques. Inclou un registre quantitatiu
que té en compte la presència de les publicacions en bases de dades d’indexació.
 RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) (Alta valoració segons
els experts: 68.57)
Informació que integra indicadors de qualitat per a les revistes científiques espanyoles de
Ciències Socials i Humanitats.

BASES DE DADES ESPECIALITZADES
 ESCI (Emerging Sources Citation Index)
Índex de totes les revistes que s’estan avaluant per entrar a formar part de les bases de
dades de Web of Science Core Collections (Science Citation Index, Social Science
Citation Index i Arts & Humanities Citation Index).
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 ÍnDICEs CSIC
Informació sobre la publicació científica en Ciències Socials i Humanitats publicada a
l’Estat espanyol des dels anys 70. Inclou sumaris i directoris de revistes (CSIC).
 Linguistic Bibliography
L’índex més complet quant a referències de publicacions científiques i universitàries
sobre lingüística (Permanent International Committee of Linguists, UNESCO).
 MLA (Modern Language Association Database - MLA International Bibliography
Journal List)
Índex de llibres i articles publicats sobre llengües modernes, literatura, folklore i
lingüística.
 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Via per a la difusió de les cultures hispàniques com a instrument de comunicació i
divulgació de la informació i la producció cultural i científica.

BASES DE DADES MULTIDISCIPLINARS
 DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Base de dades internacional que permet l’accés en línia a revistes d’alta qualitat científica,
accés obert i revisió per parells.
 DIALNET
Portal d’accés a continguts científics i erudits d’àmbit hispànic i portuguès mitjançant una
hemeroteca electrònica de revistes científiques.
 Periodicals Index Online
Índex que permet l’accés a milions d’articles sobre Art, Ciències Socials i Humanitats
publicats durant els tres darrers segles.
 RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)
Repositori cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text
complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
 REDIB
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.
 RODERIC
Repositori de contingut lliure de la Universitat de València.
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 SCOPUS
Base de dades produïda per Elsevier que recull unes 18.000 publicacions d’unes 5.000
editorials internacionals. Inclou la col·lecció multidisciplinària més gran a escala mundial
de resums, referències i índexs de literatura científica, tècnica i mèdica.
 TRACES
Base de dades del Departament de Filologia Catalana de la UAB que recull informació
bibliogràfica sobre llengua i literatura catalanes.

BASES DE DADES SOBRE DRETS D’AUTORIA
 DULCINEA
Base de dades que informa sobre els drets d’explotació i els permisos d’autoarxiu de
revistes científiques espanyoles.

CATÀLEGS COL·LECTIUS
 CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya)
 COPAC (Regne Unit i Irlanda)
Catàleg col·lectiu que inclou material de recerca de les principals biblioteques del Regne
Unit i Irlanda.
 REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias)
Xarxa de les biblioteques universitàries espanyoles.
 SUDOC (França)
Catàleg col·lectiu que inclou més de 10 milions de referències bibliogràfiques de
documents de biblioteques franceses i altres centres d’investigació i documentació.
 ZDB (Alemanya)
Base de dades de títols de revistes i periòdics inclosos en més de 4.400 biblioteques
alemanyes i austríaques. No mostra els títols dels articles.
 OCLC WorldCat (Mundial)
La xarxa més gran del món quant a contingut i serveis de biblioteques.

Caplletra està tramitant la sol·licitud corresponent per a ser inclosa en SHERPA ROMEO.
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