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1 Introducció
Si estàs interessat en autoarxivar continguts en el repositori institucional Docusalut
(https://www.docusalut.com), has d’accedir a la interfície amb les teves Claus d’usuari S, prement sobre “El
meu Docusalut”, a la cantonada superior dreta, seleccionant “Usuari S (accés institucional)”. Una vegada
que hagis fet login a Docusalut, apareixerà el teu nom d’usuari en lloc d’”El meu Docusalut”. També és
possible autenticar-se a través de l’enllaç “Entra”, que es troba al menú “El meu Docusalut”, a la columna
de l'esquerra.

2 Autoarxiu
2.1 Inici d’un enviament
Per accedir al procés d’enviament de documents, has de dirigir-te a l’opció “Enviaments” del menú “El meu
Docusalut” i seleccionar la opció “Iniciar un nou enviament”.

Seguidament selecciona en quina col·lecció desitges dipositar el document, depenent del tipus de
contingut.
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Les col·leccions de documents disponibles per a cada centre son les següents:
•
•
•
•
•
•

Comunicació científica
Dades d’investigació
Divulgació
Docència
Pràctica clínica
Publicacions institucionals

També pots pujar documents des de la col·lecció del teu centre en la que els vulguis incorporar,
seleccionant l’opció “Enviar un element nou a aquesta col·lecció”.

Durant aquesta fase, pots aturar i desar el teu enviament i continuar-lo en un altre moment, triant l’opció
“Desa i surt” i a continuació l’opció “Desa-ho. Hi treballaré més tard”.

També pot eliminar els enviaments que no hagis acabant des de l’opció “Enviaments” del menú “El meu
Docusalut”, seleccionant i prement sobre “Suprimeix l’enviament”, així com començar un nou enviament,
prement sobre “iniciar un altre enviament”.
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A la part superior del formulari d’enviament hi ha vuit caselles, que t’indiquen en quina passa del procés
d’autoarxiu et trobes.

2.2 Integracions (PMID/DOI)
En aquesta pantalla pots indicar el PMID o el DOI del document (mai els dos) y prem sobre “Següent”,
perquè en les següents pantalles apareguin autocompletades les dades associades disponibles a PubMed o
CrossRef, respectivament.

Si el document que vols dipositar no disposa de PMID o DOI, prem sobre “Següent”.
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2.3 Selecció del tipus de document
Selecciona en el desplegable el tipus de document que vols dipositar.

Docusalut inclou els següents tipus de documents digitals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Book (llibre)
Book part (capítol de llibre)
Conference paper (Conferència de congrés)
Conference poster (pòster de congrés)
Contribution to journal (altres articles de revista)
Corrigendum (article de correcció)
Dataset (dades d’investigació)
Doctoral thesis (tesi doctoral)
Editorial (article editorial)
Image (imatge)
Learning object (materials docents)
Letter to the editor (carta a l’editor)
Master thesis (tesi de màster)
Patent (patent)
Periodical (Publicació seriada de la pròpia organització)
Report (informe)
Research article (article original)
Review article (article de revisió)
Sound (so)
Technical documentation (documentació tècnica, guia de pràctica clínica o protocol)
Video (vídeo)
Working paper (document de treball)
Other (altre tipus de document)
o Cartell
o Díptic
o Fulletó
o Infografia
o Tríptic
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2.4 Descripció del document
Introduix la informació descriptiva del teu enviament. És obligatori omplir els camps marcats amb un
asterisc
(*).

En el camp obligatori “Drets d’accés” pots seleccionar 'open access'. En aquest cas el document estarà
accessible immediatament. L’altra opció és seleccionar 'embargoed access'. En aquest cas s’ha d’indicar, a
la pantalla següent del formulari, la data a partir de la qual el document estarà accessible al repositori.

2.5 Puja
A la passa “Puja” has d’incorporar el fitxer o fitxers que desitges adjuntar al teu enviament, prement sobre
el botó “Fitxer carregat & afegeix un altre”, per a cada nou fitxer que vulguis adjuntar.
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En cas de què l’arxiu estigui embargat, hauràs d’indicar la data de fi de l’embargament, essent opcional
indicar el motiu.

2.6 Revisa
A la passa “Revisa”, has de comprovar que la informació introduïda a tots els camps sigui correcta.
En aquesta pantalla es mostra un resum de la informació inclosa, per tal de comprovar que no existeixi cap
equivocació. Si detectes alguna errada, prem el botó “Corregiu algun dels elements següents”, corregeix la
informació incorrecta i repeteix el procés anterior per continuar amb el teu enviament.

2.7 Llicència Creative Commons
A la passa “Llicencia CC” pots assignar opcionalment una Llicencia Creative Commons.

Si no desitges assignar una Llicencia CC, no toquis el desplegable “Llicència”.
Si desitges assignar una Llicencia Creative Commons, selecciona l’opció “Creative Commons” i respon a les
preguntes mostrades, seleccionant la resposta que correspongui en cada cas.
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El quadre següent mostra les respostes adequades per seleccionar cada una de les sis llicències Creative
Commons.

Llicència Creative Commons

¿Quiere permitir usos
comerciales de su obra?

CC BY (Reconeixement)
CC BY-SA (Reconeixement-CompartirIgual)
CC BY-ND (Reconeixement-SenseObraDerivada)
CC BY-NC (Reconeixement-NoComercial)
CC BY-NC-SA (Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual)
CC BY-NC-ND (Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada)

Yes
Yes
Yes
No
No
No

¿Quiere permitir
modificaciones de su
obra?
Yes
ShareAlike
No
Yes
ShareAlike
No

Trobaràs més informació sobre les llicèncias Creative Commons a:
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca_ES

2.8 Llicència de dipòsit
A la passa “Llicència”, has d’acceptar la Llicència de dipòsit de Docusalut per poder finalitzar l’enviament.
Mitjançant aquesta llicència acceptaràs que puguem emmagatzemar i difondre els documents dipositats al
repositori. També que, a fins de preservació i accessibilitat, els documents puguin ser adaptats a qualsevol
format futur, en la mesura que sigui necessari, tot això sense alterar el contingut dels documents.
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2.9 Finalització de l’enviament
Una vegada completat l’enviament serà revisat per l’equip de documentalistes de Bibliosalut. Es
comprovaran i modificaran les metadades (en cas que sigui necessari) i es publicarà al repositori. Quan el
teu enviament formi part de Docusalut, rebràs una notificació per correu electrònic, amb l’adreça web
persistent del document. Si des de Bibliosalut detectam qualsevol incidència, rebutjarem el teu enviament i
et notificarem el motiu per correu electrònic, per tal que puguis esmenar el problema i tornar a enviar-lo.
Pots verificar l’estat del teu enviament des de l’apartat “Enviaments en revisió”, de la secció “Enviaments”:

Conselleria de Salut i Consum. Govern de les Illes Balears

Pàgina 11 de 12

Docusalut: Guia d’autoarxiu

Si tens algun dubte sobre el procediment d’autoarxiu documents, pots contactar amb l’equip de Docusalut
a través del nostre servei Pregunta a Bibliosalut (https://www.docusalut.com/pregunta).
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