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1 Introducció 

Les publicacions en sèrie són aquelles publicacions aparegudes en parts successives que 

normalment tenen designacions numèriques o cronològiques i s'agrupen dins un títol comú 

i que es proposa de ser continuada indefinidament. 

Descriurem amb aquestes metadades les publicacions en sèrie següents: 

- Revistes 

- Diaris 

- Butlletins 

- Publicacions anuals (informes, anuaris, directoris, etc.) 

- Memòries científiques, d’institucions i/o unitats, etc. 

- Actes a jornades i congressos amb periodicitat al llarg del temps. 

També es podran considerar com a publicació seriada les sèries de monografies. 

Queda exclòs el material derivat de presentacions a congressos i jornades que es descriurà 

en un document a part. 

Per a la descripció de les metadades cal tenir en compte les directrius següents:   

- Per al format de dades d’autoritat, s’utilitzarà la sintaxis de les recomanacions del 

Departament de Salut sobre la normalització del nom i la filiació dels autors, i la sintaxis 

de referència de l’American Psychological Association (APA), tal com marquen les 

directrius DRIVER.  

- La descripció de la llengua del document,  es farà seguint la norma ISO 639-3.  

- Els vocabularis de descripció del tipus de document i del tipus de versió, s’utilitzaran els 

llenguatges definits per les directrius OpenAIRE Guidelines for Literature Repositories 

a: info:eu-repo/semantics.  

- La descripció de les matèries en llengua catalana, utilitzarem “La llista 

d’encapçalaments de matèria en català” (LEMAC); per a la llengua anglesa, els 

descriptors de matèria MeSH, i per a la llengua castellana, els descriptors en ciències 

de la salut DeCS.  

- Per a la citació bibliogràfica s’utilitzaran els Requisits d’uniformitat per a manuscrits 

enviats a revistes biomèdiques de l’ICMJE, estil Vancouver, que s’aconsella l’ús de 

l’estil de la National Library of Medicine (NLM).  

- L’ordre i la puntuació dels elements en cada camp, s’han de fer servint les pautes 

d’aplicació de les normes de descripció bibliogràfica internacional normalitzada (ISBD).   
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2 Plantilla normalitzada per a la descripció de publicacions en 
sèrie 

En aquesta plantilla es descriuen els camps que s’han d’emplenar en la descripció de les 

metadades d’un registre d’una publicació en sèrie. 

Consulteu la “Guia per dipositar documents” i el document on es descriuen en detall les 

“Metadades de Scientia”. 

La descripció dels camps segueix l’ordre que apareixen al formulari d’ingesta de Scientia. 

2.1 Dipòsit legal 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.identifier.dl dl No obligatori No 

Descripció:  

Número de dipòsit legal del document. 

Observacions:   

- Generalment se situa sota les sigles D.L. 

- Seguiu la sintaxi següent: 

 La sigla corresponent a cada oficina, seguida d’un punt i un espai: 

Barcelona: B. 

Girona: GI. 

Lleida: L. 

Tarragona i Tortosa: T. 

 Seguit amb un espai del número d'inscripció del dipòsit assignat per l'oficina del 

dipòsit legal corresponent. 

 Guió l’any de constitució del dipòsit en xifres aràbigues. 

Exemple:   

B. 387-2013 

2.2 ISSN 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.identifier.ISSN ISSN No obligatori Sí 

Descripció:  

Número d’ISSN de la publicació (número internacional normalitzat per a publicacions en sèrie). 

L'ISSN està format per dos grups de quatre dígits, separats per un guió. El vuitè caràcter és un 

dígit de control; aquest vuitè caràcter de control pot ser una X. 
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Les actes de jornades i congressos que tenen una periodicitat en el temps poden portar número 

de ISSN. 

Observacions:   

- Introduïu el número tal qual consta a la publicació. 

- Es poden indicar els dos tipus d’ISSN, electrònic i paper. 

Exemple:    

8484-0997 

9788-4840 

2.3 Títol 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.title title Obligatori No 

Descripció:  

Títol del la publicació en sèrie i període de publicació del número o any que s’introdueix. 

Observacions:   

- Conserveu el nom original, l'ordre i l'ortografia del títol del recurs, utilitzeu majúscules 

únicament per a noms propis i eviteu el punt final.  

- En el camp del títol s’indicaran els elements següents: 

 

 Publicació amb designació numèrica i cronològica: 

 

Títol complert de la publicació-[any], Volum [número del volum], Número 

[número de la revista que es descriu], [mes] 

 

Les numeracions de volum i de número de revista, sempre que no siguin números 

romans, s’indicaran en dos o més dígits. Per tant, les numeracions de l’1 al 9 

sempre seran 01, 02, 03, etc. 

 

Quan la revista no presenti cap tipus de numeració es posarà el mes de l’any que 

s’ha publicat precedit d’un número correlatiu per ordre de publicació perquè surtin 

ordenats correctament, tal com es pot veure en els exemples següents: 

Exemple de publicació irregular: 

2005, 01-gener-febrer 

2005, 02-març 

2005, 03-maig-juny 

2005, 04-setembre-octubre 

En la resta de casos el mes de l’any no es obligatori. 



 

 

      

    7 de 16 

Rev05:maig21 

Scientia: revistes i sèries 

Els números extraordinaris o suplements aniran després del número de la revista 

de la forma següent: 

 

Títol complert de la publicació-[any], Volum [número del volum], Número 

Extraordinari [número extraordinari de la revista que es descriu, [mes] 

 

Títol complert de la publicació-[any], Volum [número del volum], Número 

[número de la revista que es descriu], [mes] 

 

Títol complert de la publicació-[any], Volum [número del volum], Número 

[número de la revista que es descriu], Suplement [número de suplement de 

la revista que es descriu], [mes] 

 

Si no apareix algun dels elements (volum, número o mes) s’obvia.  

Exemples:    

Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya- 2014, Volum 

12, Número 04, octubre 

Butlletí epidemiològic de Catalunya - 2013, Volum XXXIV, Número 

Extraordinari 1r 

 Publicació amb designació cronològica: 

Títol complert de la publicació - [any], 

Exemples:    

Memòria: entitats d’assegurança lliure d’assistència sanitària – 2011 

Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya – 2012 

Enquesta d’activitat: entitats d’assegurança lliure d’assistència sanitària 

– 2009 

 Jornades i congressos 

Número de jornada/congrés Títol complert de la jornada/congrés 

Exemples: 

I Jornada de Biblioteques i Salut de Catalunya 

Per de títols alternatius, altres versions del títol o la traducció del títols en altres idiomes, feu servir 

la metadada Títol alternatiu. 

2.4 Títol alternatiu 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.title.alternative alternative Obligatori Sí 
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Descripció:  

Variants del títol de la publicació en sèrie com: la traducció del títol en diferents idiomes, 

l’abreviatura de la revista, títol abreujat del congrés o jornada i altres variants del títol que pugui 

tenir. 

Observacions: 

- L’abreviatura de la revista es farà seguint la norma ISO 4. 

- Per localitzar l’abreviatura correcta podeu consultar la llista de revistes indexada a Medline:  

Exemple:    

Títol: Butlletí de prevenció d'errors de medicació de Catalunya  

Títols alternatius: Butlletí de prevenció dels errors de medicació de Catalunya 

  Butll Prev Errors Medicació Catalunya 

  Boletín de prevención de errores de medicación de Cataluña 

Títol: Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya 

Títol alternatiu: EESRI 

2.5 Data de publicació 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.date.issued 

 

issued Obligatori No 

Descripció:  

Data de publicació del número de revista que estem descrivint. 

Observacions:   

- El format de la data segueix la noma ISO 8601[W3CDTF].  

- Feu servir la sintaxi “AAAA - MM - DD” (any - mes - dia). 

- Si no hi consten els mes o el dia posarem únicament l’any 

 

Exemple: 2014-05-12 

2.6 Data de copyright 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.date.copyright copyright No obligatori No 

Descripció:  

Data de copyright de la publicació o distribució del recurs, que generalment és precedida del 

símbol © . 

Observacions:   
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- Posarem aquesta data quan no consti al document la data de publicació i sí la de 

copyright. 

- El format de la data segueix la norma ISO 8601[W3CDTF].  

- Feu servir la sintaxi “AAAA - MM - DD” (any - mes - dia). 

- Si no hi consten els mes o el dia posarem únicament l’any 

 

Exemple: 2007-07-16 

2.7 Editor 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.publisher publisher Recomanable Sí 

Descripció:  

Entitat responsable de la publicació de l'obra; es tracta de l'editor (comercial o no comercial) del 

recurs, no la de la institució o subinstitució a la qual està filiat el creador / autor.   

Observacions:   

- Utilitzeu únicament el nom complet de l'editor (comercial) donat.   

- No confoneu l’editor amb l’autor. 

 

Exemples: Departament de Salut 

                 Servei Català de la Salut 

                 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 

2.8 URL de la versió de l’editor 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.relation.publishversion 

 

publishversion No obligatori No 

Descripció:  

Adreça web (URL) de la versió que ofereix l’editor de la publicació.  

2.9 Continua com 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.relation.isreplacedby 

 

isreplacedby  No obligatori Si 

Descripció:  

Per relacionar les versions del document; el recurs que es descriu és substituït, desplaçat o 

reemplaçat pel recurs a què es fa referència  
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Observacions:  

- Descriviu el títol del document de què és continuació. 

Exemple:    Butlletí Epidemiològic [Continua com] Butlletí Epidemiològic de Catalunya     

2.10 És continuació de 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.relation.replaces 

 

replaces No obligatori Si 

Descripció:  

Per relacionar les versions del document; el recurs descrit suplanta o reemplaça el recurs a què 

es fa referència.  

 

Observacions:  

- Descriviu el títol del document al qual reemplaça. 

Exemple:    Butlletí Epidemiològic de Catalunya [És continuació de] Butlletí Epidemiològic   

2.11 Citació bibliogràfica 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.identifier.citation 

 

citation Recomanable No 

Descripció:  

Citació bibliogràfica del recurs d’acord amb les Normes de Vancouver.   

Format de citació: 

- Revistes: 

Títol de la revista (O) | Data de publicació (O) | Suplement / Part / Número Especial (O) | Número 

de volum (O) | Suplement / article / Número especial a un volum (O) | Suplement / article / Número 

Especial a un problema (O) 

 

Títol abreujat de la revista. Any Mes*;vol.(núm.). 

 
Exemples:  

Butll Epidemiol Catalunya. 2013;34(3). 
Butll Epidemiol Catalunya. 2013;34 Extra 1er 

* El mes ha d’anar abrejuat tal i com apareix a l’Annex 1. 

- Resta de publicacions en sèrie: 

Títol (O) | Lloc de Publicació (O ) | Editorial (O) | Data de Publicació (O)  

 

Títol del document que es descriu. Lloc d’edició: editor; any. 
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Exemple:  

Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya, 2012. Barcelona: Departament de Salut; 2014. 

 

Observacions:   

- En el cas de múltiples editors, consigneu-hi només el primer o el més rellevant. 

- Se cita segons d’idioma de redacció del document. 

- En la citació d’articles de revistes i números de revista, si aquesta s’identifica amb números romans, 

s’hauran de convertir en números aràbics. 

- Per indicar números extraordinaris, s’utilitzarà l’abreviatura Extra 

 

Podeu consultar la sintaxi a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7282/ 

2.12 Paraules clau 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.description 

 

description Obligatori Sí 

Descripció:  

Paraula o paraules que defineixen el contingut del document en llenguatge lliure.   

Observacions:   

- Introduïu les paraules clau més rellevants que identifiquen el contingut del document. 

- El màxim de paraules són tres per cada idioma (català, castellà i anglès). 

- És un camp repetible i es farà servir tres vegades, una per a cada idioma. Aquests 

s’especificaran seleccionant la opció pertinent del desplegable. 

- Se separaran les paraules de cada idioma entre elles amb un punt i coma (català1; 

català2; català3) 

- Si una paraula és idèntica en els diferents idiomes només s’entrarà una vegada per 

l’idioma més proper. 

- No s’utilitzarà aquest camp per indicar la forma i el tipus de document (per exemple: 

cartell, revista, congrés, jornada, etc.) ni els períodes de temps. 

2.13 Resum 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.description.abstract 

 

abstract Recomanable Sí 

Descripció:  

Resum del contingut del document.  

Observacions:   

- Màxim de 250 paraules. 

- Introduïu preferentment el resum tal com apareix al document. 

- Sempre que sigui possible introduïu el resum en català, anglès i castellà.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7282/
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- No poden quedar salts de línia; tot el text ha d’anar seguit. 

2.14 Matèria 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.subject 

 

subject Obligatori Sí 

Descripció:  

Matèries que defineixen el contingut del recurs. S’utilitza LEMAC i la seva normativa de descripció. 

Observacions:   

- Màxim tres matèries. 

- Es poden utilitzar les submatèries i geogràfics. 

- No s’utilitzarà aquest camp per indicar la forma i el tipus de document (per exemple: 

cartell, revista, congrés, jornada, etc.) ni els períodes de temps. 

 

Exemple:  

Mortalitat - Catalunya - Estadístiques 

Indicadors de salut – Catalunya 

Enllaç a LEMAC: https://dades.bnc.cat/autoritats/lemac/#/  

2.15 Matèria MeSH 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.subject.mesh 

 

mesh Obligatori Sí 

Descripció:  

Matèries que defineixen el contingut del recurs. S’utilitzen els descriptors de MeSH. 

Observacions:   

- Màxim tres matèries, incloses les submatèries. 

- Normalment no s’utilitzen les submatèries. S’accepten només en aquells casos que el 

propi descriptor la permeti utilitzar i sigui de necessari ús per descriure el contingut del 

document. 

- Les submatèries generen una entrada nova i van precedides d’una / 

- Es poden utilitzar els descriptors geogràfics. 

- No s’utilitzarà aquest camp per indicar la forma i el tipus de document (per exemple: 

cartell, revista, congrés, jornada, etc.) ni els períodes de temps. 

Exemple:  

Smoking  

Catalonia 

/surgery 

 

Enllaç al MeSH: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html  

 

https://dades.bnc.cat/autoritats/lemac/#/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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2.16 Matèria DeCS 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.subject.decs 

 

decs Obligatori Sí 

Descripció:  

Matèries que defineixen el contingut del recurs. S’utilitzen els descriptors de DeCS. 

Observacions:   

- Màxim tres matèries, incloses les submatèries. 

- Normalment no s’utilitzen les submatèries. S’accepten només en aquells casos que el 

propi descriptor la permeti utilitzar i sigui de necessari ús per descriure el contingut del 

document. 

- Les submatèries generen una entrada nova i van precedides d’una / 

- Es poden utilitzar els descriptors geogràfics. 

- No s’utilitzarà aquest camp per indicar la forma i el tipus de document (per exemple: 

cartell, revista, congrés, jornada, etc.) ni els períodes de temps. 

Exemple:  

Mortalidad   

Indicadores de Salud 

Cataluña 

/Cirugía 

 

Enllaç a DeCS: http://decses.bvsalud.org/E/homepagee.htm 

2.17 Library of Congress Classification 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.subject.lcc lcc No obligatori No 

Descripció:  

Classificació de la Biblioteca del Congrés (EEUU): http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcc.html  

Exemple:  

 

RC815.6 

2.18 Llengua 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.language.iso 

 

iso Recomanable Sí 

http://decses.bvsalud.org/E/homepagee.htm
http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcc.html
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Descripció:  

Llengua del contingut intel·lectual del recurs.  

Observacions:   

- Seleccioneu la llengua del menú desplegable.  

- Si el document es presenta en més d’una llengua, utilitzeu la tecla “Control” per 

seleccionar-ne més d’una. 

- Si la llengua no apareix a la llista, seleccioneu “Altres”.  

- Quan el contingut no es troba en cap llengua, com és el cas de dades o imatges, 

seleccioneu “N/A”. 

2.19 Tipus de document 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.type 

 

type Obligatori No 

Descripció:  

Naturalesa o gènere del recurs.   

Observacions:   

- No existeix una tipologia de document específica per revistes, escolliu el valor: 

 Article 

 

2.20 Tipus de versió del document 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.version 

 

version Recomanable No 

Descripció:  

Versió del document que es diposita.  

Observacions:   

- Escolliu entre les opcions següents: 

 Versió publicada (versió inclosa a la revista) 

 Esborrany 

 Versió presentada = Pre print 

 Versió acceptada = Post print 
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2.21 Audiència 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.audience 

 

audience Recomanable No 

Descripció:  

Tipologia d’usuari al qual va destinat el recurs.  

Observacions:   

- Seleccioneu una d’aquestes dues opcions: 

 Professionals: per a revistes específiques per als professionals de l’àmbit de la 

salut. 

 Ciutadania: per a revistes adreçades a la ciutadania en general. 

2.22 Institució participant 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.contributor 

 

Contributor Recomanable No 

Descripció:  

Institució participant propietària del recurs. No s’inclouen les subcomunitats. 

Observacions: 

- Seleccioneu del desplegable una de les institucions participants. 

2.23 Font 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.source 

 

source Recomanable No 

Descripció:  

Nom del repositori. 

Observacions: 

El camp ja es troba emplenat per defecte amb el valor: “Scientia” 

2.24 Organismes 

Metadada DC Qualificador Ús Repetible 

dc.contributor.organismes 

 

organismes Recomanable No 

Descripció:  

Organisme al que pertany la institució autora del recurs.  
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Annex I: Abreviatura dels mesos 

 

 

Mes Abreviatura 

gener gen. 

febrer febr. 

març  març 

abril  abr. 

maig  maig 

juny  juny 

juliol  jul. 

agost  ag. 

setembre  set. 

octubre  oct. 

novembre nov. 

desembre  des. 


