
 
 
 
 
 
 

LLICÈNCIA DE DIFUSIÓ D’UN DOCUMENT A SCIENTIA, DIPÒSIT D’INFORMACIÓ DIGITAL DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT 

 
 
Els documents dipositats a Scientia estan sotmesos a drets d’autor i, per tant, el seu ús està 
regulat per la legislació de propietat Intel·lectual.1

 
 

A fi que Scientia pugui emmagatzemar i distribuir l’objecte digital dipositat, és necessari que 
qui realitza el dipòsit llegeixi i accepti les condicions establertes en aquesta llicència: 
 

Autoritzo el Departament de Salut a dipositar el  a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital 
del Departament de Salut, amb la finalitat de facilitar la preservació, l’accés i la difusió de 
la recerca científica de l’àrea de salut. 
 
Com a autor/autors o titular/titulars dels drets d’obres col·lectives (o, si escau, com a 
persona delegada per fer el dipòsit), garanteixo/garantim al Departament de Salut el dret 
no exclusiu per realitzar els actes que siguin necessaris per tal de poder distribuir, 
reproduir, emmagatzemar, preservar i convertir (segons es defineix a continuació) en 
format electrònic l’objecte digital dipositat. 
 
Per a les obres en col·laboració, manifesto que estic actuant en representació dels altres 
coautors. 
 
El Departament pot conservar més d’una còpia del document i, sense alterar-ne el 
contingut, el pot convertir en un altre format o resolució, mitjà o suport diferent d’aquell 
en què s’ha dipositat originàriament, amb la finalitat de garantir-ne la seguretat, la 
preservació i l’accés. La cessió de l’exercici dels drets necessaris per tal de realitzar totes 
aquestes accions es fa amb caràcter de no-exclusivitat, sense límit temporal ni territorial. 
 
Declaro/declarem que no vulnero/vulnerem cap dret de tercers, ja sigui de propietat 
intel·lectual o qualsevol altre dret de tercers en subscriure aquesta autorització, ni en 
relació amb el contingut de l’obra, de manera que exonero/exonerem el Departament de 
Salut de qualsevol obligació o responsabilitat davant de qualsevol acció legal que es 
pugui suscitar derivada de l’obra dipositada. 
 
Si l’obra que es diposita conté material que té drets de propietat intel·lectual, 
declaro/declarem que he/hem obtingut permís sense restriccions del titular dels drets 
d’autor amb la finalitat d’atorgar al Departament de Salut els drets requerits en aquesta 

                                                 
1 Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual i es 
regularitzen, s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria. 
 



  
 
 
  

 

llicència, i que aquest material s’identifica i reconeix clarament en el text o en el 
contingut tramès. 
 
Si l’obra dipositada es basa en treballs que han estat finançats o patrocinats per 
organitzacions diferents del Departament de Salut, declaro/declarem haver complert 
qualsevol dret o obligació expressats en el contracte o acord amb aquestes 
organitzacions. 
 
Scientia identificarà clarament el nom de l’autor / dels autors o titular/titulars de l’obra 
dipositada i no farà cap alteració que no sigui la permesa en aquesta llicència per a l’obra 
dipositada. 
 
 



  
 
 
  

 

ANNEX III 
CONDICIONS TÈCNIQUES I DE QUALITAT QUE ESTABLEIX LA BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

(BSC) PER AL DIPÒSIT DELS DOCUMENTS A SCIENTIA, DIPÒSIT D’INFORMACIÓ DIGITAL DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT 

 
 
Les entitats i centres que incorporin recursos d’informació digital derivats de la seva 
producció científica a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, han de 
seguir les directrius tècniques i de qualitat vigents a Scientia i que estableixi la Biblioteca de 
Ciències de la Salut (BCS).  
 
Aquestes directrius tècniques i de qualitat són les següents: 
 
1. Pel que fa a la descripció del contingut bibliogràfic i gravació de dades: 
 

• Per a la descripció del documents digitals, s’ha d’utilitzar l’estàndard de metadades 
Dublin Core (ISO 15836:2003).  

 
• Per a la descripció individual de cada element Dublin Core s’han d’utilitzar les metadades 

OAI_DC descrites a les DRIVER Guidelines, entre les quals destaquem:  
 

o Per al format de dades d’autoritat, s’ha d’utilitzar la sintaxi de les recomanacions sobre 
la normalització del nom i la filiació dels autors de l’American Psychological 
Association (APA). 

o Pel que fa a la descripció de la llengua del document, s’ha d’utilitzar la ISO 639-3.  
o Per als vocabularis de descripció de “tipus de document” i “tipus de versió” s’han 

d’utilitzar els llenguatges definits per DRIVER Guidelines a info:eu-repo/semantics. 
 

• Per al format de descripció de les matèries en llengua catalana, s’ha de fer servir la llista 
d’encapçalaments de la LEMAC; per a la llengua anglesa, els descriptors MESH, i per a llengua 
castellana, els descriptors DeCS.  
 

• Per a la citació bibliogràfica, s’han d’utilitzar els Requisits d’uniformitat per a manuscrits 
enviats a revistes biomèdiques de l’ICMJE, estil Vancouver, que aconsella l’ús de l’estil de la 
National Library of Medicine (NLM).  

 
• Pel que fa a l’ordre i a la puntuació dels elements en cada camp, s’han de fer servir les pautes 

d’aplicació de les ISBD.  
 



  
 
 
  

 

2. Pel que fa a la compleció dels registres, com a mínim s’han de completar els camps 
establerts per la BCS com a obligatoris:  
 

• Autor    dc.contributor.author 
• Títol    dc.title 
• Matèria   dc.subject 
• Matèria Mesh                dc.subject.mesh 
• Llengua                 dc.language.iso 
• Data de publicació  dc.date.issued 
• Citació bibliogràfica  dc.identifier.citation 
• Llicència   dc.rights  
• Tipus de document  dc.type 
• Resum                 dc.description.abstract 

 
 

3. Pel que fa a la llengua dels registres bibliogràfics, aquests s’han de fer en llengua catalana. 
En el cas de les matèries, paraules clau de l’autor i resum es poden afegir en castellà i anglès.  
 
4. El control de qualitat i l’acceptació dels documents dins del dipòsit s’ha de dur a terme 
d’acord amb:  
 

1. La col·lecció de l’entitat o centre participant. 
 
2. La revisió dels continguts, tipus i formats de documents realitzada per la unitat tècnica de 
la BCS.  
 

L’ingrés definitiu del document al dipòsit dependrà d’un procés de revisió de resultes del 
qual podrà ser integrat definitivament a Scientia o bé ser retornat per a la seva correcció –
per errors de descripció del document, contingut o llicència, i/o derivats dels formats 
acceptats– o descartat per alguna de les causes següents: no-adequació a la finalitat del 
dipòsit, impediment de la llicència d’ús existent a ser distribuït en accés obert o per no 
complir amb els criteris d’acceptació de documents de Scientia sobre els continguts, tipus i 
formats. 
 
5. La BCS es compromet a realitzar una formació al personal responsable del dipòsit, 
nomenat per l’entitat o centre, en què se li explicaran les pautes i els procediments a seguir, 
els nivells mínims de descripció i les ordres del sistema. També s’adjuntarà un manual de 
procediment específic per cada tipus documental acceptat com a document d’ajuda per a la 
descripció i càrrega de documents.  
 
6. En el cas d’ingressos massius de documents a Scientia, la BCS planificarà amb cada 
institució les fases del procés d’ingrés, així com els terminis i requeriments.  
 


