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Perquè? 
- Donar resposta a necessitats dels usuaris 
- Millorar l’accessibilitat i difusió de les dades 
- Permetre la reutilització 
- Connectar continguts relacionats (tesis, articles) 
- Complir els requeriment ens finançadors 

/editors 
- Preservació  
- “Good science” 
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Com? 
- Al repositori institucional 
- En Dublin Core 
- Revisió LPI i LOPD 
- Assignació de drets 
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Què? 
• Raw data 
• Data sets 
• Data collection zip 
• Bases de dades estructurades html 
• Dades processades 
• Informació suplementària de publicacions 
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Provinença 
- Projectes IULA 
- Petició investigadors 
- Dades de tesis 
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Dades primàries associades a tesis 
doctorals 

Dades primàries associades a 
publicacions 

Dades primàries associades a projectes 
europeus 

Dades primàries de  projectes de l’IULA 
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2. Beneficis 
 
- URL permanent 
- Major visibilitat 
- Permetre la reutilització 
- Preservació  
- “Bona ciència” 
- Més col·laboració  Biblioteca - PDI 
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Econòmics 

• Cost 
emmagatzematge 

• Preservació 
• Recursos humans 

Diversitat 

• Formats  
• Interessos 
• Repositoris 

Legals 

• LPI  
• LOPD 
• Formació / 

Informació 
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Idea inicial 

Planificació 

Requeriments 

Inici projecte 

Recollida / 
Producció de dades 

Projecte 

Difusió / 
Publicació 

Biblioteca 

Biblioteca 

Biblioteca 
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3. Reptes de futur 
 

– Adaptació al esquema descriptiu d’OpenAire 
3.0 
 

– Assignació de llicències 
 
– Elaboració d’una política de dades del 

repositori 
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– Adaptació constant a un entorn 

canviant 
 

– La biblioteca ha de tenir un rol actiu 
 

 
 
 



Moltes gràcies per la vostra atenció 

 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca de la UPF 
http://www.upf.edu/biblioteca  

  
Marina Losada  
marina.losada@upf.edu  

Imatges 
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