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1 Introducció
Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut que dóna accés a les
publicacions que es deriven de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya. Hi
són incloses les diferents entitats i centres que formen el sistema sanitari públic de Catalunya.
Aquesta guia esdevé l’eina de suport al dipòsit de documents.
Els continguts que s’accepten dipositar a Scientia són de caràcter científic i tècnic. Són
continguts d’accés obert, publicats en accés obert i/o els publicats per editorials que permetin
als seus autors dipositar una còpia de la seva obra en dipòsits d’accés obert, sigui la versió
preliminar (preprint) o la versió amb les esmenes fetes per a la publicació (postprint).

En el cas que vulgueu dipositar algun document i la vostra institució participi a Scientia, us
podeu adreçar a la persona responsable de Scientia dins de la vostra institució.
Hi podran accedir els membres de les institucions que en formen part. Podeu consultar els
participants a: http://scientiasalut.gencat.cat/community-list.

Existeixen dues modalitats per dipositar documents:
- l’autoarxiu, per part de l’autor,
- l’arxiu delegat a la persona responsable de Scientia de la vostra institució.
Es recomana que s’utilitzi la modalitat d’autoarxiu que s’explica en aquesta guia.

2 Alta d’usuari a Scientia i credencials per a l’autoarxiu
Per dipositar documents a Scientia, els usuaris hauran d’estar donats d’alta a l’aplicació i la
persona responsable de Scientia de la seva institució els haurà d’haver validat per fer aquesta
funció.

2.1 Alta d’usuari a l’aplicació
Per accedir a Scientia per primera vegada si no s’està registrat, s’ha d’entrar a través de (“El
meu Scienta”  “Entrar”  “Registre d’usuari nou”) i seguir els passos que es demanen.
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Un cop enviada la sol·licitud de registre, es rebrà un correu electrònic amb un enllaç que
servirà per finalitzar procés.

2.2 Petició d’alta per a l’autoarxiu
Quan es disposin de les claus d’accés els usuaris hauran de sol·licitar a la persona
responsable de Scientia de la seva institució els permisos per poder dipositar documents.
La informació de contacte es troba sota cada participant o subcomunitat:
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3 Consideracions prèvies al lliurament
L’adreça d’accés al dipòsit és: http://scientiasalut.gencat.cat
Per validar-se com usuari s’ha d’entrar a l’àrea d’usuari (“El meu Scienta”  “Entrar”
 “Accedir a Scientia”).
Per poder consultar i lliurar documents a Scientia, cal disposar de connexió a Internet i
d’un navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer).
Abans de començar el lliurament pròpiament dit, cal tenir preparat el fitxer del
document en algun dels formats admesos per Scientia.
Es recomana que els documents s’introdueixin en format .PDF i no en format .DOC, ja
que els documents en el format de Word es poden modificar fàcilment.
Tots els documents que es proposi incorporar al repositori seran valorats i avaluats
per les persones responsables del dipòsit.

3.1 Formats acceptats a Scientia
Tipus d'arxiu

Descripció

Extensió

application/matemática

Mathematica Notebook

ma

application/msword

Microsoft Word

doc

application/pdf

Adobe Portable Document Format

pdf

application/postscripts

Postscripts Files

ps, eps, ai

application/sgml

SGML appliation

sgm, sgml

application/vnd.ms-excel

Microsoft Excel

xls

application/vnd.ms-powerpoint

Microsoft PowerPoint

ppt

application/vnd.ms-project

Microsoft Project

mpp, mpx, mpd

application/vnd.visio

Microsoft Visio

vsd

application/wordperfect5.1

WordPerfect

wpd

application/x-dvi

TeX dvi format

dvi

application/x-filemarker

Filemarker Pro

fm

application/x-latex

LaTeX document

latex

application/x-photoshop

Photoshop

psd, pdd

application/x-tex

Tex/LateX document

tex

audio/basic

Basic Audio

au, snd

audio/x-aiff

Audio Interchange File Format

aiff, aif, aifc

audio/x-mpeg

MPEG Audio

mpa, abs, mpega

audio/x-pn-realaudio

RealAudio file

ra, ram
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audio/x-way

Broadcase Wave Format

wav

image/gif

Graphics Interchange Format

gif

image/jpeg

Joint Photographic Experts Group/JPEG File
Interchange Format (JFIF)

jpeg, jpg

image/png

Portable Network Graphics

png

image/tiff

Tag Image File Format

tiff, tif

image/x-ms-bmp

Microsoft Windows bitmap

bmp

image/x-photo-cd

Kodak Photo CD image

pcd

text/css

Cascading Style Sheets

css

text/html

Hypertext Markup Language

htm, html

text/plain

Plain Text

txt, asc

text/richtext

Rich Text Format

rtf

text/xml

Extensible Markup Language

xml

video/mpeg

Moving Picture Experts Group

mpeg, mpg, mpe

video/quicktime

Video Quicktime

mov, qt

3.2 Comprovar si el document ja està dipositat a Scientia
Abans de procedir a l’entrada d’un nou document a Scientia s’ha de comprovar que no hagi
estat introduït prèviament per tal de no generar duplicats.
Es recomana consultar l’índex de títols i, en cas que no es localitzi, es pot emprar també la
cerca per paraula clau:
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3.3 Drets d’autor i permisos del document
Són continguts d’accés obert, publicats en accés obert i/o els publicats per editorials que
permetin als seus autors dipositar una còpia de la seva obra en dipòsits d’accés obert, sigui la
versió preliminar (preprint) o la versió amb les esmenes fetes per a la publicació (postprint).
Per aquest motiu, es tindran en compte, si escau, les condicions establertes per les editorials
en relació amb l’arxivament dels documents publicats per aquestes en dipòsits d’accés obert.
Si aquestes condicions no permeten incloure la darrera versió de la publicació, s’exclourà; si
es permet, s’inclourà l’edició preliminar mentre no es pugui disposar del document publicat
per l’editorial.
Per lliurar documents a Scientia s’ha de disposar de l’autorització dels seus autors i
comprovar les polítiques de copyright i d’autoarxiu que els editors donen als repositoris
institucionals.
Es recomana que abans d’ingressar qualsevol document a Scientia i especialment si és un
treball publicat, es comprovin els permisos que les editorials donen als repositoris
institucionals, i quins tipus de documents permeten ingressar (preprint, postprint, etc.).
Per fer-ho, es poden consultar aquestes fonts d’informació:
SHERPA/RoMEO
Dulcinea (revistes científiques espanyoles)
Heloise (editors francesos)
Web de l’editor o revista (a les seccions on s’especifiquen els drets dels autors)
Si consultant aquestes bases de dades, es segueix sense conèixer la situació dels drets de la
vostra obra, autoarxiveu el document a Scientia i la Unitat Tècnica de Scientia en revisarà els
permisos.

4 Procés de dipòsit de documents a Scientia
Per a dipositar documents a Scientia, els usuaris han de seleccionar la institució participant a
la que estan adherits i, dins d’aquesta, la subcomunitat (si n’hi ha) i la col·lecció pertinent.
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En cas que una institució no disposi d’alguna d’aquestes col·leccions, s’ha de contactar amb
el responsable del dipòsit de la mateixa. Trobareu la informació de contacte a:

http://scientiasalut.gencat.cat/community-list.

4.1 Lliurament d’un document
Com s’ha comentat anteriorment, un cop identificats a Scientia, els usuaris entren a la
col·lecció a on volen lliurar el document i seleccionen l’opció “Envia un element nou a aquesta
col·lecció”:

En aquest punt apareix el formulari d’ingesta, que consta de 8 pantalles:

1

2

3

4

5

6

7

8
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S’ha d’emplenar cada pantalla i clicar el botó “Següent” per passar a la següent pantalla i
continuar el procés. En tot moment, es troba disponible l’opció “Desa i surt”, que permet desar
les dades que s’han descrit per continuar posteriorment amb la incorporació del document des
de l’opció “Enviaments”.
Els camps marcats amb un asterisc “*” són els camps mínims obligatoris per dipositar un
document a Scientia. Si no s’emplenen aquests camps els correctors hauran de retornar el
document a l’usuari perquè faci les correccions oportunes.

Pantalla 1: Descripció del document

S’han d’emplenar els camps obligatoris títol* i data de publicació*. Es recomana també que
s’omplin els camps autor i filiació, així com la resta de camps sempre que es disposi de la
informació necessària.

*Títol: no es posaran majúscules (excepte als noms propis i la inicial de la primera paraula del títol)
ni tampoc el punt final. Els subtítols aniran precedits de “:”.
*Data: només l’any és obligatori. El mes i el dia es donen si es coneixen.
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Pantalla 2: Classificació del document

Es descriu el contingut del document i els camps obligatoris mínims per a l’usuari que fa la
ingesta del document són: paraules clau*, resum* i tipus de document*. Es recomana que
la informació dels altres camps també es proporcioni si es coneix.

*Paraules clau: descriuen el contingut del document amb un màxim de 3 paraules separades entre
elles amb “;”. S’omple el camp 3 vegades, una per cada llengua (català, anglès i castellà) de la
forma següent: català1; català2; català3 // anglès1; anglès2; anglès3 // castellà1; castellà2;
castellà3
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*Resum: descriu el contingut del document amb un màxim de 250 paraules.
*Tipus de document: vegeu Annex 1: Tipologia documental dels documents incorporats a Scienta.
Pantalla 3: Dades tècniques i de preservació.

Aquest apartat no presenta cap camp obligatori i, per tant, es pot passar a la següent pantalla.
Pantalla 4: Puja els fitxers

S’ha d’adjuntar el fitxer i clicar sobre “Navega...” per incorporar el document a la descripció.
Es recomana que, sempre que sigui possible, el document sigui incorporat en format PDF.

És important que s’anomenin els fitxers en minúscula, sense accents i de la forma següent:
paraules_titol_any. A més, al final del nom del fitxer s’especificarà quina versió del document
és si n’hi ha més d’una (ex. v01, v02, etc.) i, si el document té versions en diferents idiomes,
es posarà l’abreviatura de la llengua al final del nom del fitxer i s’especificarà també al camp
“descripció del fitxer”.
Exemples:
paraules_titol_any_ca.pdf
Descripció del fitxer: Català
paraules_titol_any_cas.pdf
Descripció del fitxer: Castellà

Pantalla 5: Revisa l’enviament

Des d’aquesta pantalla es pot fer una revisió final del registre. En cas que es vulgui corregir
algun camp, s’hi pot accedir des de “Corregiu algun dels següents elements”.
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Pantalla 6: Llicència d’ús d’accés obert Creative Commons

Els documents lliurats a Scientia es troben sota una llicència d’ús d’accés obert Creative
Commons. S’han de respondre les dues preguntes que es formulen.

Per a més informació i tipus de llicències: Creative Commons.

Pantalla 7: Llicència de distribució

Per finalitzar l’enviament s’ha d’acceptar la llicència de distribució (es recomana que es
llegeixi atentament). En cas que es vulgui estudiar més detingudament o no s’estigui segur de
signar-la, es pot desar el registre i el document romandrà a l’espera de ser acceptat fins que
es reprengui el procés d’ingesta.
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Pantalla 8: Enviament completat

Apareixerà una pantalla que indica que l’enviament ha estat completat. L'enviament se
sotmetrà llavors al procés de revisió. Es rebran notificacions per correu electrònic quan
l’enviament hagi entrat a la col·lecció o si hi ha hagut alguna incidència.
Des de la pàgina d’”Enviaments” es podrà comprovar l'estat en què es troben els enviaments.
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Annex 1: Tipologia documental dels documents incorporats a
Scienta

Terme

Descripció

Anotació

Nota a un judgmen legal.

Article

Article o un editorial publicat en una revista.

Treball / projecte
fi de carrera

Nivell més baix d'una tesi (normalment al cap de tres anys d'estudi).

Llibre

Llibre o monografia.

Capítol o part
d’un llibre

Part o capítol d'un llibre.

Aportació a
congrés

Contribució a una conferència, però no publicat pel congrés.

Objecte de
conferència

Tot tipus de documents relacionats amb una conferència, per ex.
comunicacions a congressos, informes de conferències, conferències,
treballs publicats en actes de congressos, contribucions a congressos,
informes de resums de ponències i cartells de conferències.

Comunicació a
congrés

Article publicat en les actes de congressos o contribució a una
conferència.

Pòster a congrés

Pòster presentat en un congrés. Contribució a una conferència, però no
publicat pel congrés.

Actes de congrés

Actes de congrés.

Contribució a
premsa

Contribució a un diari, una revista setmanal o un altre diari no acadèmic.

Tesi doctoral

Nivell més alt d'una tesi normalment després de més de quatre o cinc
anys d'estudi.

Conferència /
Classe

Conferència o presentació realitzats durant un esdeveniment acadèmic,
Per exemple, la conferència inaugural. Excloses les conferències com a
tal (vegeu Comunicació a congrés).

Treball
d’investigació / fi
de màster

Nivell intermedi d'una tesi (normalment al cap de quatre o cinc anys
d'estudi). També es refereix a les tesis de l'època pre-Bolonya de graus
que es troben en el mateix nivell que el que ara es coneix com a un
màster.

Altres

Especialment referit a les dades no publicades d’investigacions, com a
dades de recerca, materials audiovisuals, animacions, etc.

Patent

Patent.
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Edició preliminar

Article científic o tècnic preliminar, però que no s'ha publicat en una
sèrie institucional. El document està destinat a ser publicat en una
revista científica, o com un capítol d'un llibre.

Informe

Informes de les comissions, memoràndums, informes de recerca
externs, informes interns, informes estadístics, informes a l'organisme
de finançament, documentació tècnica, els lliurables del projecte, etc
S'exclouen els informes de conferències (Vegeu Objecte de
conferència).

Part d’un informe

Part d’un informe.

Ressenya

Ressenya d'un llibre o article.

Documentació
tècnica

Documentació tècnica.

Document de
treball

Article científic o tècnic preliminar que es publica en una sèrie de la
institució on es realitza la investigació. També es coneix com a treball
d'investigació, exposició de recerca o document de debat. La diferència
amb una pre-impressió és que un document de treball es publica en una
sèrie institucional. En són alguns exemples: documents de treball,
documents de recerca, memoràndums d'investigació i de debat.
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Annex 2: Llicència de distribució
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