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clado assenyalat en vermell, on indica “101”, n’hi hauria d’indicar “100”.   

 

 



 
 

 

Normes de publicació Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia  

 
 
 

1. Temàtica 
El Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia publica articles de temàtica relacionada amb 

l’estudi científic d’amfibis i rèptils, sigui en format d’observació, nota o estudi. El focus ha de 

ser per tant, principalment herpetològic, o tindre una relació clara amb interessos herpetològics. 

Tot i això, dins d’aquests paràmetres, ens movem a dins de l’herpetologia en un sentit ampli: 

ecologia, evolució, conservació, distribució, etc.  

 
 

2. Procés de publicació 
Només s’acceptaran treballs inèdits i que no es trobin en fase de publicació en cap altra revista. 

Els originals s’enviaran al correu butlleti@soccatherp.org per la seva revisió. Tots els originals 

rebuts seran sotmesos a una primera avaluació, i podran ser acceptats o rebutjats per part dels 

membres del Comitè Editorial. L’interès científic, però també la qualitat de la presentació i la 

coherència de l’estructura i continguts es tindran en compte de cara a l’acceptació dels 

originals.  

En cas de trobar-ho necessari, el Comitè Editorial enviarà els articles a revisors i experts 

externs per tal que en facin crítiques, supervisin i proposin millores per la qualitat científica del 

text. Per tant, es podran proposar modificacions o rectificacions als autors, tant de continguts 

com d’aspectes d’estructuració i redacció. Que es decideixi enviar el text a revisió no implica 

per força l’acceptació de l’article, i el Comitè Editorial es reserva el dret d’exigir algunes 

millores per tal d’acceptar finalment el text.  

La Societat Catalana d’Herpetologia, en qualitat d’editora i tot i la seva potestat de proposar 

millores al text per tal de garantir-ne una mínima qualitat científica, no compateix 

necessàriament les opinions i afirmacions que facin els autors en els articles publicats. Tampoc 

serà així amb la correcció en el llenguatge que serà, en darrera instància, responsabilitat dels 

autors.  

 
  

3. Enviament i format dels textos 

Les aportacions tenen tres possibles formats segons la complexitat i quantitat de les dades que 

s’aportin. El Comitè Editorial proporciona a la pàgina web de la Societat Catalana 

d’Herpetologia (https://soccatherp.org/butlleti/) diversos patrons d’estructuració del text en 

format .docx i .odt amb les instruccions i format que s’han de seguir en cada cas. Com a termes 

generals, el format recomanat en cada cas – de senzill a més complex – és:  
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- Observació. El format més senzill. Els/Les autors/es volen reportar una dada aïllada rellevant, 

la importància de la qual és deguda a la seva excepcionalitat. Això pot ser així per exemple en 

termes de distribució d’espècies, ecologia, biologia, o en termes de conservació. S’exigirà en la 

mesura del possible una prova gràfica o sonora (fotografia, filmació, gravació de cant...) de la 

observació. Els resums tindran un màxim de 100 paraules, el cos del text en tindrà un màxim de 

2000, i hi haurà un màxim de dos figures.  
 

 

 

- Nota. Els/Les autors/es no han realitzat un estudi d’envergadura però les observacions que 

publiquen no són aïllades, o en el cas que ho siguin, no són casuals i han constat d’una certa 

metodologia. És a dir, es pot optar per aquest format si el nombre de dades que es publiquen 

demana un format més extens que no pas el de l’observació, però alhora no prou extens pel de 

l’estudi científic. En aquest cas, els resums tindran un màxim de 150 paraules, el cos del text en 

tindrà un màxim de 4000, i hi haurà un màxim de quatre elements entre taules i figures.  

 
 

- Estudi. Els/Les autors/es han realitzat un estudi científic complet, amb un marc d’estudi, unes 

hipòtesis, uns mètodes clars i uns resultats que cal discutir i comparar amb estudis anteriors. En 

aquest cas es segueix el format clàssic de presentació dels estudis científics, i també es seguirà 

per força el del procés de publicació, demanant a experts externs una revisió de l’estudi. Els 

resums en aquest cas tindran un màxim de 250 paraules, el cos del text en tindrà un màxim de 

6000, i hi haurà un màxim de 6 elements entre taules i figures.  

 
 

En la nostra tasca i objectiu de promoure l’ús del català com a llengua científica, es demana que 

en la mesura del possible les aportacions siguin preferentment en llengua catalana, tot i que 

excepcionalment se’n podran acceptar en una altra si es considera convenient per l’interès 

científic. 

  

 

Els dubtes relacionats amb la publicació al Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia es 

poden remetre al mateix correu al qual s’hi envien els originals (butlleti@soccatherp.org) des 

d’on el comitè editorial estarem encantats de resoldre’ls.                               
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