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Scientia Marina és successora de la revista Investigación Pesquera, una revista de ciències 

marines publicada des de 1955 per l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC). Des 

dels inicis, la revista va donar cobertura a articles dels diversos camps de les ciències 

marines, tot i que en els primers anys hi dominaven els treballs sobre temes pesquers o 

espècies d’interès comercial, d’acord amb la primera denominació de la revista. Ben aviat, 

però, els articles publicats van abraçar molts altres àmbits de la recerca marina. Aquest va 

ser un dels motius pels quals l’any 1989 es decidí canviar el nom de la revista per adaptar-
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lo als continguts reals. Actualment, tots els articles es publiquen íntegrament en anglès, 

amb resum en castellà, d’acord amb les normes Latindex. 

La revista publica treballs d’investigació originals, revisions i comentaris 

relacionats amb la recerca en els camps següents: biologia marina i ecologia, pesqueries i 

ecologia pesquera, sistemàtica, faunística i biogeografia marina, oceanografia biològica, 

oceanografia química i geologia marina. S’intenta posar èmfasi en la publicació d’articles 

de naturalesa interdisciplinària i d’interès general. Scientia Marina està inclosa en el 

Science Citation Index des de 1998. El factor d’impacte entre 1998 i 2004 va ser de 0,5-0,6 

i el 2005-2006 va superar el nivell 1,0.  

Scientia Marina es publica trimestralment. Un volum regular està constituït per 

quatre números. Cada any es publica un nombre variable de suplements, que inclouen 

volums monogràfics o treballs presentats en congressos sobre temes relacionats amb les 

ciències marines. Actualment (final de 2007) acaba de sortir publicat el darrer número del 

volum 71. S’han publicat un total de trenta-cinc volums monogràfics, entre els quals 

destaquen monografies sobre alguns grups zoològics o botànics, contribucions a 

congressos, publicacions realitzades com a conclusions d’alguns grups de treball o grans 

projectes de recerca, o el volum especial que es va publicar l’any 2005 per commemorar el 

50è aniversari de la revista. 

Tot i que la nostre revista està inclosa en el sistema d’open access des de 2004, 

continuem imprimint en paper els volums corresponents. Aquestes revistes es difonen per 

gran part dels centres de recerca en oceanografia d’arreu del món. Dels 350 volums que 

imprimim, una cinquantena són enviats als subscriptors i els altres 300 es dediquen a 

intercanvis amb revistes editades per altres centres de recerca o amb biblioteques d’unes 

dues-centes institucions. 

El nostre principal interès és que els articles publicats a Scientia Marina tinguin el 

màxim de difusió. Per aquest motiu ens vàrem plantejar la importància de posar tota la 

informació publicada a la revista a l’abast dels lectors, i així des de final de 2007 tots el 

articles publicats a Scientia Marina i a la seva predecessora Investigación Pesquera (des de 

1955) estan disponibles en format PDF a la web http://www.icm.csic.es/scimar/. L’accés es 

totalment obert. Addicionalment, a la secció Forthcoming Articles s’inclouen els articles 

que seran publicats en el número següent.  

Rebem manuscrits de nombrosos països, en particular del litoral mediterrani 

europeu i atlàntic adjacent, així com un bon nombre que provenen de països de 

Llatinoamèrica (taula 1). Tot i que l’abast temàtic de la nostre revista és ampli, volem que 
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pugui ser considerada com una plataforma d’informació sobre temes d’oceanografia de les 

àrees geogràficament pròximes. Tot i així, volem assenyalar que també rebem manuscrits 

que presenten resultats d’investigacions d’ampli interès que no tenen una relació directa 

amb una regió geogràfica/oceanogràfica particular.  

 

TAULA 1 

Origen dels articles, període 1997-2007 

 

País Nre. total % Total % Publicats 

Espanya 352 27,1 38,3 

Portugal 118 9,1 9,3 

Itàlia 107 8,2 8,1 

Brasil 92 7,1 5,3 

Turquia 85 6,5 1,8 

Argentina 66 5,1 4,9 

Croàcia 60 4,6 3,4 

Mèxic 55 4,2 3,0 

Xile 53 4,1 3,2 

Grècia 44 3,4 3,6 

Tunísia 24 1,8 0,4 

França 23 1,8 2,2 

EUA 19 1,5 1,2 

Xina 15 1,2 1,0 

Oman 15 1,2 0,4 

Gran Bretanya 15 1,2 2,0 

Veneçuela 14 1,1 1,4 
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El nombre de manuscrits processats ha anat augmentant ens els darrers anys, 

passant de menys d’un centenar abans de 2002 a més de dos-cents l’any 2007. Aquest fet 

s’ha traduït en un increment del nombre d’articles publicats cada any. Tot i així tenim una 

limitació en el nombre total de pàgines que podem publicar anualment, fet que ens obliga a 

ser més estrictes a l’hora de seleccionar els articles, també en consonància a fer prevaler la 

qualitat. En els darrers anys, tenim un índex de no-acceptació de manuscrits d’un 65 %. En 

general, procurem donar prioritat a aquells estudis relacionats amb la Mediterrània i 

l’Atlàntic pròxim, tot i que qualsevol estudi de caràcter multidisciplinari o que presenti 

noves dades que puguin ser d’ampli interès per a la comunitat científica, independentment 

de l’àrea geogràfica de recerca, és benvingut.  

Actualment, tot i que encara no treballem amb un sistema integrat de gestió 

electrònica dels manuscrits, la rebuda dels treballs i el contacte i enviament dels texts i 

figures entre autors, revisors i editor es fan per correu electrònic (scimar@icm.csic.es), 

amb la qual cosa hem reduït notablement el temps de gestió dels manuscrits respecte al 

temps, no fa gaires anys, en què encara es tramitava tot per correu. En el cas dels 

manuscrits que són rebutjats, la decisió es pren normalment amb un interval mitjà d’uns 

dos a quatre mesos, tot i que sempre hi poden haver excepcions. Els manuscrits que són 

acceptats requereixen un període més llarg, d’uns cinc o sis mesos de mitjana entre la data 

d’arribada i la d’acceptació, amb excepcions tant per l’extrem inferior (ben poques) com 

pel superior. 

Donada la diversitat d’especialitats que la revista Scientia Marina acull, considerem 

fonamental el poder comptar amb la col·laboració d’un ampli panel editorial dinàmic 

format per especialistes en les diverses temàtiques. En total hi participen uns seixanta 

editors científics, dels quals el 28 % són investigadors de l’Institut de Ciències del Mar i la 

resta són d’altres centres de recerca d’arreu del món. 

El procés que segueix un manuscrit d’ençà que arriba és el següent:  

1. Revisió per part del Comitè de Redacció. Es fa una primera valoració del 

contingut del treball, comprovant que la temàtica és adequada, el llenguatge correcte i que 

el manuscrit conté els apartats propis d’un article d’investigació. En funció de l’especialitat 

de l’article es designa un editor científic adient per a fer el posterior seguiment. 

2. L’editor científic s’encarrega de buscar dos revisors externs del treball, els quals 

valoren el manuscrit i suggereixen modificacions. Un cop els autors han introduït les 

modificacions o suggeriments dels revisors, l’editor científic fa un informe amb la seva 

valoració del manuscrit, i recomana a l’editor en cap l’acceptació, o no, del manuscrit. 
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3. L’editor en cap és finalment qui, basant-se en l’informe de l’editor científic, els 

dos revisors i les seves pròpies estimacions, decideix si un manuscrit és o no acceptat per a 

la seva publicació.  

4. Tots els manuscrits acceptats per a la seva publicació segueixen una revisió 

d’anglès per part d’un professional. 

5. El procés de maquetació dels texts, figures i taules és fa amb la col·laboració 

d’un professional en aquestes qüestions en contacte directe amb l’editor en cap i el Comitè 

de Redacció. 

6. Un cop les proves d’impremta han estat revisades pels autors i per l’editor en 

cap, l’article és publicat en línia. Aquest document és exactament igual al que apareixerà 

posteriorment publicat en paper. Al final de cada article hi apareix la referència a la data de 

recepció, acceptació i publicació en línia. 

7. La impressió de cada número es fa uns dies abans del final de cada trimestre. 
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