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Normes i recomanacions

➢ Teniu els micros silenciats per a una millor comprensió de les 

explicacions de la formadora

➢ Teniu prohibit de gravar (vídeo o àudio), directament o indirectament, 

totalment o parcialment, la sessió. 

➢ Podeu deshabilitar la vostra càmera si així ho desitgeu

➢ Feu les preguntes a través del xat. S’aniran contestant al llarg de la 

sessió

➢ Sentireu la veu de la formadora mentre visualitzeu la presentació 
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De què parlarem? 
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Què són les dades de recerca?

Segons la Comissió Europea:

• fan referència a la informació, factual o numèrica

• recollida per ser examinada i considerada

• serveix de base per al raonament, la discussió o el càlcul

Exemples: estadístiques, resultats d’experiments, mesures, 

observacions resultants del treball de camp, resultats 

d’enquestes, enregistrament d’entrevistes i imatges
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• Dades generades en el procés d'investigació o dades 

primàries: cal ordenar-les, documentar-les i rebre 

assessorament en el cas de tractar-se de dades personals 

o sensibles

• Dades associades a resultats publicats o dades finals: cal 

identificar-les, oferir-ne l’accés i facilitar-ne la reutilització

Tipologia de dades de recerca
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Beneficis de publicar les dades

• Reforça la ciència oberta: dades disponibles lliurement

• Visibilitat i augment de l’impacte

• Identificació amb DOI que permet la citació i les mètriques

• Permet la verificació i reproductibilitat dels resultats: 

transparència de la recerca

• Promociona la innovació a través de la compartició i la 

reutilització de les dades

• Evita la duplicitat en l’obtenció i recollida de dades:  

optimització de temps, cost i esforços 

• Facilita la col·laboració i el debat: anima la diversitat 

d’anàlisi i opinions
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Convocatòries – Horizon 2020 (2014-2020)
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Convocatòries – Horizon Europe (2021-2027)
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European Open Science Cloud
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https://aai.eosc-portal.eu/
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Convocatòries – Plan Estatal (2017-2020)

Els projectes poden incloure, optativament, un 

Pla de Gestió de dades de recerca i el dipòsit 

de les dades en repositoris institucionals
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Estrategia Española de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (2021-2027)
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Política institucional específica

• Preàmbul: es reconeix la importància de les dades de recerca a la UAB

• Jurisdicció: és aplicable a tot el personal d’investigador en actiu

• Aspectes relatius al dipòsit de les dades: repositori, preservació, 

compromis FAIR, període de preservació…

• Cal establir una llicència que permeti una reutilització àmplia, com per

exemple, les llicències CC0 o CC BY de Creative Commons

• Responsabilitats dels agents implicats: els investigadors i la institució

• Validesa: es revisarà cada 5 anys (aprovada el març de 2020)

ddd.uab.cat/record/222172

https://ddd.uab.cat/record/222172
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Polítiques editorials

https://authors.bmj.com/policies/data-sharing/
https://plos.org/open-science/open-data/
https://www.elsevier.com/about/policies/research-data
https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/data-sharing-citation/data-sharing-policy.html
https://academic.oup.com/journals/pages/authors/preparing_your_manuscript/research-data-policy
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Principis FAIR

Findable:

✓ Identificador persistent: DOI (preferentment) 

i/o URI

✓ Publicar en repositoris institucionals o temàtics 

que descriguin les dades emprant estàndards 

internacionals

✓ Els repositoris han de permetre que tots els seus 

continguts siguin cercables i recuperables

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/pistas-detective-buscar-vidrio-150586/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Principis FAIR

Accessible:

✓ Les dades i les metadades seran accessibles perquè 

els repositoris utilitzen protocols de comunicació 

estàndards que permeten l’intercanvi d’informació 

entre plataformes

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/sincronizar-sincronizaci%C3%B3n-flechas-150123/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Principis FAIR

Interoperable:

✓ Les metadades han de complir uns 

estàndards internacionals (Dublin Core, 

DataCite...), tant pel que fa a codis com a 

nomenclatures.
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Principis FAIR

Reusable:

✓ Les dades han d’estar descrites 

exhaustivament i en detall: origen, data de 

recollida, circumstàncies de la recollida, 

observacions...

✓ Les dades han d’estar descrites preferentment 

en estàndards de l’àrea temàtica corresponent. 

Si això no és possible cal utilitzar un estàndard 

general àmpliament reconegut

✓Hi ha d’haver una menció de drets per a cada 

dataset (llicències CC o en domini públic)

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/blanco-y-negro-el-medio-ambiente-1297353/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Pla de Gestió de Dades (PGD)

El Data Management Plan (DMP) descriu el cicle de vida de la 

gestió de les dades que es generen durant el procés de 

recerca

El pla hauria d’incloure informació sobre:

• la gestió de les dades durant i després del final del projecte 

• quines dades es generaran, recopilaran i processaran

• quina metodologia i estàndards s’aplicarà en la gestió 

• quines dades estaran disponibles en accés obert 

• com es preservaran les dades durant i després del final del 

projecte 
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PGD per a la tesi doctoral

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Guia per elaborar un pla de gestió de dades per a doctorands

ddd.uab.cat/record/218680

Eina DMP – plantilla que facilita l’elaboració del PGD

dmp.csuc.cat

https://ddd.uab.cat/record/218680
https://dmp.csuc.cat/
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PGD – Material de suport

• Videotutorial CSUC: youtu.be/8gKSePSVkpI

• Videotutorial de la UPF: youtu.be/s5JF7LPCMjw

• Infografia: ddd.uab.cat/record/181194

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://youtu.be/8gKSePSVkpI
https://youtu.be/s5JF7LPCMjw
https://ddd.uab.cat/record/181194
https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/info-informaci%C3%B3n-ayuda-icono-apoyo-147927/
https://pixabay.com/es/service/license/
http://ddd.uab.cat/record/181194
http://youtu.be/51FHtJN_0WQ
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De què estem parlant? 
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Repositoris

Un dipòsit digital de confiança 
és aquell que té com a missió 
proporcionar accés fiable i a 

llarg termini als recursos digitals 
gestionats a la comunitat 

designada, ara i en el futur.

Fuente: OCLC. Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities [Internet]. Mountain View: OCLC, 
2002 [Consulta 3 Abril 2021]. Disponible en: https://wiki.lib.sun.ac.za/images/e/e1/Tdr-oclc.pdf

https://wiki.lib.sun.ac.za/images/e/e1/Tdr-oclc.pdf


26

El Dipòsit Digital de Documents UAB

• ddd.uab.cat/collection/datasets

Datasets

• ddd.uab.cat/collection/plagesdad

Plans de Gestió de Dades

https://ddd.uab.cat/collection/datasets
https://ddd.uab.cat/collection/plagesdad
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El DDD és…

F
Assigna identificadors (DOI/URI)

Empra estàndards internacionals

Continguts cercables i recuperables

A Dades i metadades accessibles a través de protocols de 

comunicació estàndard

I Metadades estàndard

R
Descripció exhaustiva de les dades

Menció de drets (llicències CC o domini públic)

Descripció segons estàndards temàtics o generals 

àmpliament reconeguts

Imatge: AngelinG_98 / Pixabay / Pixabay License Exemple: ddd.uab.cat/record/232224

https://pixabay.com/es/users/angeling_98-1598567/
https://pixabay.com/es/illustrations/marca-de-verificaci%C3%B3n-bien-icono-2180770/
https://pixabay.com/es/service/license/
https://ddd.uab.cat/record/232224
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Publicar dades al DDD

✓ identificador ORCID

✓ resum del contingut (pot ser en diversos idiomes)

✓ paraules clau (poden estar en més d’un idioma)

✓ marcar la llicència d’ús (recomanacions de la UAB)

✓ indicar el codi del projecte (en cas de gaudir d’un ajut per a la recerca)

✓ indicar l’obra relacionada (article, tesi, llibre...)

✓ 25 Gb cada dataset (si necessiteu més espai, contacteu amb la vostra biblioteca)

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://ddd.uab.cat/record/129205
https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/mano-dedo-pulgar-pulgares-arriba-159474/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Altres repositoris

A banda del DDD, hi ha d’altres repositoris que permeten 

hostatjar datasets

Trobareu les característiques de cada repositori a:

ddd.uab.cat/record/150829

https://ddd.uab.cat/record/150829
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Altres repositoris – criteris per a la tria
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Bones pràctiques

✓ afegir un arxiu tipus README on detalleu el dataset

(ddd.uab.cat/record/226740)

✓ noms de fitxers identificables (ddd.uab.cat/record/233037)

✓ arxius en formats oberts (txt, csv, pdf, LaTex, jpg, MP3...)

✓ un PGD que acompanyi les dades

✓ citeu les dades, les vostres i les que utilitzeu de tercers 

(ddd.uab.cat/record/233039)

✓ cada conjunt de dades ha de tenir un únic DOI

Imatge: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

https://ddd.uab.cat/record/226740
https://ddd.uab.cat/record/233037
https://ddd.uab.cat/record/233039
https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
https://pixabay.com/es/vectors/primera-oro-medalla-primer-ministro-2023915/
https://pixabay.com/es/service/license/
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Qualsevol persona que consulti les vostres dades,

ha d’entendre-les per poder-les reutilitzar

Recordeu!

Imatge: Geralt / Pixabay / Pixabay License

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/
https://pixabay.com/es/photos/flechas-tablero-escuela-pizarra-3435587
https://pixabay.com/es/service/license/
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Exemples
✓ Relació entre el document i les dades al DDD

ddd.uab.cat/record/232224

✓ Disponibilitat de les dades al document publicat

https://doi.org/10.1007%2Fs10021-020-00500-z 

https://ddd.uab.cat/record/232224
https://doi.org/10.1007/s10021-020-00500-z
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DADES DE RECERCA A LA UAB

www.uab.cat/open-access

http://www.uab.cat/open-access
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Per acabar

➢ Rebreu per correu-e:

• Enllaç a la presentació per consultar-la i descarregar-la.

• Enllaç a l’enquesta per ajudar-nos a millorar

• El certificat d’assistència

• Preguntes i respostes fetes al xat

➢Assessorament personalitzat a: Pregunt@

https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php

https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
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Gràcies!
#bibliotequesUAB

Cristina.azorin@uab.cat 

mailto:XXX.XXX@uab.cat

