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UAB 

 

CSUC 

 
CERN 

OpenAIRE 

 
Digital Science  

 
NCSU Elsevier 

1. Àmbit temàtic i 
geogràfic 

Multidisciplinar 
Repositori 
Institucional de la 
UAB 

Multidisciplinar 
Catalunya 

Multidisciplinar 
Internacional 

Multidisciplinar 
Internacional 

Amb èmfasi en 
ciència i medicina  
Internacional 

Multidisciplinar 
Internacional 

2. Tipologia de dades 
(programari, imatges, 
raw data…) 

Tot tipus de formats 
(preferiblement 
oberts) i també 
documents 
publicats: dades 
finals de recerca, 
publicacions, 
literatura grisa, 
imatges, text pla… 

Tot tipus de formats 
amb funcions 
específiques per  
alguns  (Stata, SPSS, R, 
Excel,  CSV….) 

Tot tipus de formats 
i també documents 
publicats:  text pla,   
publicacions, 
literatura grisa, 
imatges i 
audiovisuals  

Tot tipus de formats:  
xifres, conjunts de 
dades, imatges i 
audiovisuals, literatura 
grisa, conjunts 
d'arxius... 

Tot tipus de formats  
amb preferència per 
formats de codi 
obert. 
File requeriments 
Content Criteria 

Tot tipus de formats:  
text sense format, 
imatges i 
audiovisuals, PDF, 
HTML... 
 

3. Dades obertes, 
embargades, 
restringides o 
tancades? 

Obertes 
Embargades 
temporalment 

Obertes 
Restringides 
Embargades 
 

Obertes 
Tancades 
Restringides 
Embargades  
(Policies) 
 

Obertes 
Tancades (per defecte 
fins que no es 
publiquen) 
Embargades 
Confidencials 
Només metadades 
+ informació 

Obertes 
Embargades 
temporalment  

Obertes 
Tancades (per 
defecte fins que no 
es publiquen) 
Restringides  
Embargades 
 
 

4. Mida aproximada 
dels fitxers a incloure 

Fins a 25 GB per un 
conjunt de dades 
(dataset). Per a 
fitxers més grans 
contactar amb 
ddd.bib@uab.cat  

fins a 10 GB per fitxer. 
Per mides superiors 
contactar amb rdr-
contacte@csuc.cat 

Fins a 50 GB per  un 
conjunt de dades 
(dataset). Per mides 
superiors es pot 
contactar amb ells 

Gratuïtament fins a 20 
GB per fitxer i fins a 20 
GB d’espai privat 
Account limits. A 
Figshare + fins a 5 TB 
per fitxer 

Per a Fins a 300 GB  
per dataset. Per 
mides superiors 
contactar amb 
help@datadryad.org 
Recomanen que els 

Fins a 10 GB per un 
conjunt de dades 
(dataset). 100 GB si 
la institució de 
l’investigador es 
subscriu a Digital 
Commons Data 

http://www.uab.cat/
https://www.csuc.cat/ca
http://www.cern.ch/
https://www.openaire.eu/
https://www.digital-science.com/
http://www.ncsu.edu/
https://www.elsevier.com/
https://guides.dataverse.org/en/latest/user/dataset-management.html
https://zenodo.org/faq
https://drive.google.com/file/d/11N1D0e7b36SbeysmZeYc7-vP9qQyUIUx/view
https://datadryad.org/stash/faq
https://datadryad.org/stash/faq#files
https://datadryad.org/stash/terms#content
https://data.mendeley.com/file-formats
https://zenodo.org/policies
https://knowledge.figshare.com/articles/item/figtionary
https://datadryad.org/stash/terms#embargos
https://datadryad.org/stash/terms#embargos
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data-64-dataset-embargo-md
mailto:ddd.bib@uab.cat
mailto:rdr-contacte@csuc.cat
mailto:rdr-contacte@csuc.cat
https://zenodo.org/contact
https://help.figshare.com/article/figshare-account-limits
mailto:help@datadryad.org
https://data.mendeley.com/faq#digital-commons-data
https://data.mendeley.com/faq#digital-commons-data
https://ddd.uab.cat
https://www.zenodo.org/
https://figshare.com/
https://datadryad.org/
https://data.mendeley.com/
https://dataverse.csuc.cat/


fitxers no superin els 
10 GB 

5. Llicències amb les 
que es volen difondre 
les dades 

CC0. Es pot canviar 
per altra CC 

CC0 però permet 
altres llicències 
personalitzades  

Varietat de llicències 
però recomanen 
llicències obertes. La 
descripció de les 
dades està sota CC0  

-CC0 per a dades en 
taules y metadades 
-CC-BY per a no dades 
(audiovisuals, 
papers....). +informació  

CC0 
 
 

Permet varietat de 
llicències : CC0, CC-
BY o  CC-BY-NC per 
dades.  Per software:  
MIT, Apache 2.0.... 

6. Identificador 
permanent  

URI, DOI  DOI DOI  DOI DOI DOI 

7. Condicions per 
dipositar o retirar 
contingut 

Per dipositar 
contingut: 
comunitat UAB amb 
ORCID i fer un fitxer 
Readme (plantilla).  
Per retirar contingut 
contactar amb 
ddd.bib@uab.cat  

Per depositar 
contingut: universitats 
catalanes, centres de 
recerca CERCA i altres 
entitats de recerca.  
Permeten l’eliminació 
de dades, tot i que les 
metadades sempre 
seran accessibles 

Es permet retirar les 
dades justificant-ne 
el perquè. El DOI i la 
URL quedaran 
retinguts 

Permet esborrar les 
dades privades. Per 
esborrar dades 
públiques cal contactar 
amb ells 

Demanen ORCID i 
fitxer Readme. Les 
dades poden ser 
esborrades només 
en casos concrets i 
contactant amb 
help@datadryad.org 

-Els datasets han de 
complir uns 
requeriments 
-Permet esborrar  
dades abans de la 
publicació. Un cop  
publicades cal 
contactar 

8. Cost Gratuït per a la 
comunitat UAB 

Gratuït per als usuaris 
de les institucions 
participants 

Gratuït. Però hi ha la 
possibilitat de més 
espai pagant (FAQS) 

Gratuït fins a una certa 
mida: 20 GB (espai 
privat), espai públic 
il·limitat. Per més espai 
s’ha de contactar amb 
ells. Account limits 

120 $ per un conjunt 
de dades  (de fins a 
50 GB). Hi ha 
exempcions 
How much it cost? 
 
 

Gratuït 

9. Dades enllaçades a 
les publicacions 

Permet afegir 
enllaços a 
documents 
relacionats 

Permet afegir enllaços 
a documents 
relacionats 

Permet afegir 
enllaços a 
documents 
relacionats 

Permet afegir enllaços 
al text complet o a 
documents relacionats 

Sovint les dades van  
associades a un 
document de recerca 
publicat o en procés 
de publicació 

Usen Scholix per 
enllaçar els datasets 
amb els articles 
publicats 

10. Preservació Política de 
preservació 

Les dades seran 
preservades, com a 
mínim,  durant 10 
anys 

Dades 
emmagatzemades  al 
CERN Data Center  

Preservació 
 

Dades 
emmagatzemades a 
Merritt Repository 
Preservation 

Dades 
emmagatzemades a 
Amazon S3 i a DANS 
How is data stored? 

11. Versions dels 
documents 

Permet tenir 
diferents versions 
dels arxius finals 

Permet tenir diferents 
versions d’un arxiu 

Permet tenir 
diferents versions 
d’un arxiu (DOI 
versioning)  

Permet tenir diferents 
versions d’un arxiu ja 
públic 

Permet tenir 
diferents versions 
d’un arxiu 

Permet comparar 
diferents versions 
d’un arxiu 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://guides.dataverse.org/en/latest/user/dataset-management.html#terms
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://knowledge.figshare.com/articles/item/copyright-and-licence-policy
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://ddd.uab.cat/record/226740
mailto:ddd.bib@uab.cat
https://zenodo.org/policies
https://help.figshare.com/article/how-to-edit-or-delete-my-data
https://datadryad.org/stash/terms#retraction
mailto:help@datadryad.org
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data-56-dataset-requirements-md
https://data.mendeley.com/faq#digital-commons-data-20-draft-vs-published-dataset-dcdata
https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/mendeley
https://zenodo.org/faq
https://figshare.com/contact
https://help.figshare.com/article/figshare-account-limits
https://datadryad.org/stash/faq#cost
http://www.scholix.org/
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data-68-scholix-md
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data-68-scholix-md
https://ddd.uab.cat/record/189808
https://ddd.uab.cat/record/189808
https://home.cern/science/computing/data-centre
https://knowledge.figshare.com/articles/item/how-is-my-data-stored-is-it-secure
https://merritt.cdlib.org/
https://datadryad.org/stash/faq#preserved
https://aws.amazon.com/es/s3/
https://dans.knaw.nl/en
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data-62-stored-safe-data-md
http://guides.dataverse.org/en/4.5.1/user/dataset-management.html#dataset-versioning
http://guides.dataverse.org/en/4.5.1/user/dataset-management.html#dataset-versioning
http://help.zenodo.org/#versioning
http://help.zenodo.org/#versioning
https://knowledge.figshare.com/articles/item/can-i-edit-or-delete-my-research-after-it-has-been-made-public
https://knowledge.figshare.com/articles/item/can-i-edit-or-delete-my-research-after-it-has-been-made-public
http://datadryad.org/pages/policies#versioning


12. Compleix els 
requisits dels ajuts 
europeus? 

Reconeixement 
Data Repository per 
OpenAIRE  

Exportació compatible 
amb OpenAire 
 

Recomanat per 
projectes europeus. 
Enllaça la recerca 
H2020 amb 
OpenAIRE 

Sense informació Sense informació Les metadades dels 
datasets són visibles 
a l’OpenAIRE portal  

13. Més informació 
(URL) 

Dipòsit Digital de 
Documents de la 
UAB 

Sobre (CSUC) 
User guide (Dataverse 
general) 

FAQS 
Policies 
Features 
Terms of use 
Blog 
About 

Help website 
Features 
Blog 
Tools 
About 

FAQS 
Terms of service 
Blog 
 

FAQS 
Terms of use 

14. Altres - Estadístiques de 
descàrregues 
- Les dades 
públiques es veuen 
a Google Scholar  i 
altres recol·lectors 
de recerca (CORE, 
BASE...) 
- Permet exportar 
cites a gestors 
bibliogràfics i xarxes 
socials 
-Disponibilitat 
indefinida de les 
dades publicades  
 

- Funciona amb el 
programari de codi 
lliure DataVerse 
- Integració amb 
ORCID, Dropbox, OSF, 
OJS, DataCite, Rspace i  
Shibboleth 
- Estadístiques de 
descàrregues 
- Permet citar en 
format XML, RIS i 
EndNote XML 
- Indexat a re3data i 
FAIRsharing 
- Els datasets són 
accessibles a 
Mendeley Data 
- Permet compartir 
dades a les xarxes 
socials (Facebook, 
Twitter i LinkedIn) 
 

-Estadístiques d’ús 
-Mostra les cites 
rebudes 
- Integració amb 
ORCID i  GitHub  
- Cercable per 
Google Dataset 
Search 
- Espais 
col·laboratius 
(Community 
collections) 
- Permet exportar 
cites a gestors 
bibliogràfics i xarxes 
socials 
- Associat amb Dryad 
 
 

- Integració entre 
d’altres  amb ORCID,  
GitHub, i Dimensions 
(finançament) 
- Espais col·laboratius 
- Estadístiques de 
descàrregues 
- Les dades públiques es 
veuen a Google Scholar 
i Google Dataset Search 
-Permet afegir al perfil 
personal  enllaços a  
xarxes socials i a les 
nostres publicacions 
- Permet exportar cites 
a gestors bibliogràfics i 
xarxes socials 
- Permet crear 
col·leccions de dades 
amb un tema comú 
 

- Integració amb 
ORCID, Zenodo i 
eLife 
- Estadístiques de 
descàrregues 
- Permet obtenir la 
citació en format RIS 
o BibTeX. I 
compartir-la a les 
xarxes socials 
- Cercable a WoS 
Data Citation Index, 
Scopus i Google 
Dataset Search 
- El llenguatge 
principal de les 
dades ha d’ésser 
l’anglès 
- Ha implementat les 
Make Data Count  
recommendations 

- La incorporació 
d’arxius és molt 
senzilla (només cal 
arrossegar-los)  
-Integració amb 
DataCite i Plotly  
- Permet organitzar 
els arxius en carpetes 
i subcarpetes 
- Condicions  de 
propietat de les 
dades 
- Estadístiques d’ús 
- Tenen diverses 
eines per les 
institucions afiliades: 
Data monitor i Digital 
Commons Data 

 

Més informació a la llista de repositoris: http://www.re3data.org  

Nota: Elaborat a partir d’un document de treball del grup de suport a la recerca del CSUC                                                                                                                      Edició  juliol 2022 
Versió digital: ddd.uab.cat/record/150829 

http://www.openaire.eu/
https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposit-digital-de-documents-de-la-uab-1345754055775.html
https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposit-digital-de-documents-de-la-uab-1345754055775.html
https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposit-digital-de-documents-de-la-uab-1345754055775.html
https://dataverse.csuc.cat/about.xhtml
https://guides.dataverse.org/en/5.5/user/
https://help.zenodo.org/
https://help.zenodo.org/
https://zenodo.org/policies
https://zenodo.org/features
https://about.zenodo.org/terms/
https://blog.zenodo.org/
https://zenodo.org/about
https://help.figshare.com/
https://figshare.com/features
https://figshare.com/blog
https://figshare.com/tools
https://figshare.com/about
http://datadryad.org/pages/faq
http://datadryad.org/pages/policies
https://blog.datadryad.org/
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data
https://data.mendeley.com/terms
https://www.re3data.org/
https://fairsharing.org/
https://data.mendeley.com/
https://help.zenodo.org/#statistics
https://help.zenodo.org/#citations
https://datasetsearch.research.google.com/
https://datasetsearch.research.google.com/
https://blog.zenodo.org/2021/02/08/2021-02-08-doing-it-right/
https://knowledge.figshare.com/app-category/integrations
https://figshare.com/blog/Something_old_something_new_Figshare_s_new_ORCID_integration_is_here/639
https://help.figshare.com/article/how-to-connect-figshare-with-your-github-account
https://knowledge.figshare.com/articles/item/how-to-upload-and-publish-your-data
https://knowledge.figshare.com/articles/item/how-to-use-projects-and-collaborate-on-figshare
https://knowledge.figshare.com/articles/item/are-figshare-items-included-in-google-dataset-search-results
https://knowledge.figshare.com/articles/item/how-to-use-collections
https://datadryad.org/stash/faq#zenodo-integrate
https://blog.datadryad.org/2021/06/23/announcing-dryad-elifes-seamless-data-publishing-integration/
https://makedatacount.org/
https://plot.ly/
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data-60-data-ownership-md
https://data.mendeley.com/faq#mendeley-data-70-usage-metrics-md
https://elsevier.widen.net/s/dwjvbvf7jq/acad_rl_lib_mendeley-data-platform_announcement
http://www.re3data.org/
https://ddd.uab.cat/record/150829

