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Resum executiu  

En els darrers anys, les dades recollides, generades o utilitzades en el desenvolupament dels 

projectes de recerca han rebut l’atenció de la comunitat científica i dels òrgans gestors de la 

recerca. A nivell europeu, el programa marc Horitzó 2020 i el seu pilot Open Research Data 

Pilot han promogut el que s’ha anomenat “Gestió de dades de recerca” (Research Data 

Management, RDM). Aquest concepte és un paraigua que engloba diferents activitats 

relacionades amb la creació, organització, estructuració, emmagatzematge, preservació i 

compartició de les dades.  

És per això que els projectes finançats per la Comissió Europea (CE) requereixen que s’elabori 

un pla de gestió de dades (Data Management Plan, DMP) i es dipositin les dades en obert seguint 

els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable) amb l’objectiu d’augmentar 

l’eficiència i la transparència de la recerca a través d’una ràpida difusió dels resultats i de 

facilitar-ne la seva reutilització. 

Les universitats de Catalunya van iniciar el servei de suport a la gestió de dades de recerca al 

setembre del 2016. Aquest servei ha pivotat en tres grans eixos: 

• Facilitar la confecció de plans de gestió de dades,  

• Informar sobre els repositoris on es poden fer públiques les dades i, en alguns casos, 

modificar els repositoris institucionals per admetre dades, i  

• Preparar materials que permetin a les institucions establir la seva política d’accés obert 

a les dades.  

El servei ofert actualment té dues mancances: 

• Poca demanda, que segurament és deguda a diversos motius, entre els quals, 

principalment, és la mateixa novetat en la temàtica, i  

• No es disposa de la infraestructura que la Comissió Europea demana per publicar les 

dades de recerca en forma FAIR. 

Per aquest motiu, els vicerectors de Recerca que formen la Comissió Funcional de l’àrea de 

Ciència Oberta del CSUC (ACO) van acordar encarregar un informe que determinés els 

requeriments funcionals raonables que ha de tenir un repositori de dades per a què compleixi 

amb els requisits FAIR. L’acord (CF ACO, 02.11.17) diu: ‘Iniciar els treballs per elaborar una 

proposta de requeriments funcionals per a la creació dels/s repositori/s consorciat/s de dades 

de recerca’. Aquests requeriments havien de seguir les directrius establertes a la declaració feta 

per l’European Open Science Cloud (EOSC, 2017).  

Per fer aquest informe s’ha creat un grup de treball específic, s’han consultat experts tant dins 

de l’àmbit del CSUC com de fora, s’han examinat experiències similars (Bèlgica flamenca, 

Finlàndia, els Països Baixos, Portugal i Suècia) i s’han estudiat els principals documents que 

s’han publicat recentment sobre aquest tema. 
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Les entrevistes amb experts es van fer amb la intenció inicial de fer una relació de 

requeriments funcionals. Des de les primeres reunions i entrevistes es va comprovar que 

aquests experts consideraven que, addicionalment als requeriments tècnics, hi havia dos 

aspectes fonamentals de cara a definir un repositori on publicar dades de recerca: establir els 

condicionants de context del repositori i desenvolupar unes bones pràctiques associades a la 

definició de conjunts de dades FAIR. 

Els experts assenyalen reiteradament que la gestió de dades de recerca i la seva publicació en 

forma oberta és un tema de llarg recorregut però encara incipient. Això comporta que els 

requeriments que ara es puguin fixar probablement caldrà ampliar-los o modificar-los en els 

propers anys. I, malgrat que no es pugui parlar de requeriments consolidats, els tècnics 

consultats recomanen crear de forma immediata una infraestructura de dades de 

recerca per tal de generar expertesa i bones pràctiques per a la seva gestió. 

Tenint en compte que els repositori de dades són una realitat encara no consolidada ni 

homogeneïtzada, es poden trobar a Europa diferents opcions que responen a decisions de 

context diferents. Aquest informe assumeix que les opcions recomanables per a les 

universitats de Catalunya en relació al repositori de dades de recerca són: 

• Fer-lo ara, malgrat que això comporti readaptar-lo, per tal de tenir un lloc on publicar 

dades i guanyar experiència amb la seva gestió. 

• Fer-lo a Catalunya, malgrat que hi ha la possibilitat de publicar les dades en repositori 

ja en funcionament a Europa, atès que les dades es consideren avui estratègiques i per 

facilitar el compliment de les mesures legals.  

• Cenyir-se a dades permanents o finals, malgrat que els investigadors tenen també 

necessitat de gestionar fitxers de dades provisionals. 

• Cenyir-se a dades de disciplines que no tenen repositoris de dades consolidats, tenint 

en compte que, per a les que en tenen, la millor opció és publicar-les allà. 

Alhora, els experts insisteixen que una infraestructura on publicar les dades de recerca és, per 

ella sola, insuficient, i que la gestió de les dades de recerca requereix desenvolupar un seguit de 

bones pràctiques mencionant-ne les següents: 

• Fer curació de les dades, és a dir, documentar-les perquè siguin comprensibles i 

reutilitzables per altres usuaris dels que les han generat. 

• Crear protocols i criteris d’esporga i selecció dels conjunts de dades  

• Fomentar l’ús de formats oberts o no propietaris i, en tot el que sigui possible, migrar 

els formats propietaris a formats oberts.  

• Usar estàndards, protocols i vocabularis controlats àmpliament acceptats. 
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La part principal d’aquest informe se centra en descriure els requeriments funcionals que es 

consideren mínims per tal de garantir que la infraestructura creada compleixi els requeriments 

FAIR de la CE. Aquests requeriments, a partir de treballs previs de la comissió ACO, s’han 

relacionat sota els grups següents: 

• Identificadors persistents 

• Capacitat d’emmagatzematge alt 

• Prestacions mitjanes-altes de preservació 

• Interoperabilitat amb d’altres sistemes 

• Gestió de característiques especials 

Vistes les consideracions anteriors, el document acaba amb les recomanacions finals següents:  

1. Crear de forma immediata i aquí un repositori on es puguin publicar les dades de recerca de 

forma FAIR i que permeti desenvolupar expertesa i bones pràctiques en la gestió de dades 

de recerca. Aquest repositori: 

a. Ha de complir els requeriments FAIR ja coneguts o els que estableixi la CE en 

un futur immediat. 

b. Ha d’oferir prestacions de valor afegit respecte les opcions actuals com, per 

exemple, assignació de DOIs, interoperabilitat amb el Portal de la Recerca de 

Catalunya i de preservació). 

c. Ha de fer-se amb programari ja existent, donat que n’hi ha de disponible, i de 

codi lliure. 

2. Promoure i facilitar la publicació de les dades de recerca en obert amb accions en què la 

Universitat faci públic el servei de gestió de dades de recerca que ja existeix i que permet la 

confecció de Plans de Gestió de Dades i assessora en la publicació de dades. L’acció de 

difusió hauria de fer-se entre les diferents unitats que vehiculen la recerca i amb la 

participació activa de les oficines i serveis de recerca. 

3. Fer formació sobre els conceptes de Ciència Oberta, en general, i, concretament, sobre 

gestió de dades de recerca. Seguint les directrius de l’European Commission Expert Group 

on FAIR data, aquesta formació ha d’incloure la totalitat de membres de la comunitat 

universitària però, per ser eficaç, hauria de distingir entre usuaris avançats, investigadors 

joves i personal de suport de les universitats. 
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1. Importància creixent de les dades de recerca en obert 

La ciència sempre s’ha basat en la utilització de dades, però fins fa poc, aquestes dades de 

recerca eren difícils de recollir, conservar, compartir i reutilitzar. La capacitat dels ordinadors i 

de les xarxes de comunicacions de processar, conservar i comunicar dades ha canviat el procés 

científic fent-lo més eficient, transparent i col·laboratiu. I tal com s’assenyala en la recent 

declaració de la CRUE (2019) sobre Ciència Oberta, l’activitat investigadora actual és intensiva 

en la generació, consum i explotació de dades i la preservació i reutilització són clau en la 

recerca del segle XXI.  

Les bases d’aquest moviment es van assentar al 2004 a París, quan ministres de Ciència i 

Tecnologia dels països integrants de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic (OCDE), conjuntament amb la Xina, l’Àfrica del Sud, Israel i Rússia van aprovar la 

Declaration on Access to Research Data from Public Funding (OCDE, 2004).  

La Comissió Europea (CE) és qui ha donat una dimensió global a aquests canvis quan al 2013 

va iniciar una consulta pública (European Commission, 2013) sobre l’impacte d’aquests canvis 

que s’han anomenat amb el nom general de ‘Ciència Oberta’. Posteriorment, al 2016 i sota la 

presidència holandesa de la Unió Europea, es va celebrar a Amsterdam el congrés ‘Open 

Science – From Vision to Action’ on s’afirma, en el seu document final, que els resultats de la 

recerca han de ser públics i reutilitzables i que per fer-ho cal que els conjunts de dades dels 

projectes de recerca tinguin Plans de Gestió i segueixin els principis FAIR (vegeu annex 1) que 

estableixen que les dades de la recerca han de ser ‘FAIR: Findable, Accessible, Interoperable and 

Reusable’ (Government of the Netherlands, 2016) és a dir que puguin ser trobades, accessibles, 

interoperables i es puguin reutilitzar.  

La CE, la gran agència de finançament a Europa, ha anat preparant el terreny perquè els 

investigadors comencin a gestionar les seves dades. Sota el programa marc Horitzó 2020 

(2014-2020), va engegar un pilot anomenat EC Research Data Pilot (ORD Pilot). L’objectiu 

era “millorar i maximitzar la reutilització de les dades de recerca generades pels projectes 

Horitzó 2020 tenint en compte la necessitat d’equilibrar l’obertura i la protecció de la 

informació científica, la comercialització i els drets de propietat intel·lectual, qüestions de 

privacitat i seguretat, així com qüestions de gestió i conservació de les dades” (European 

Commission, 2016). Aquest pilot només afectava a unes àrees concretes i requeria elaborar un 

DMP durant els sis primers mesos de la concessió del projecte i publicar les dades en obert 

(sempre i quan no existissin raons per mantenir-les tancades).  

L’any 2017, el pilot es va estendre a totes les àrees d’Horitzó 2020 i es va popularitzar el 

principi “as open as possible, as closed as necessary”. En el proper programa marc Horitzó 

Europa (2021-2027) serà obligatori publicar les dades de forma oberta i elaborar un pla de 

gestió de dades. Les dades han de fer-se públiques sota els principis FAIR i, en principi, han 

d’estar, per defecte, obertes, tot i que s’admet, per a casos determinats, la possibilitat que 

estiguin tancades. 
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Diferents instàncies europees (la mateixa CE, entitats finançadores de la recerca, universitats i 

associacions científiques) estan donant molta importància a aquests canvis. Això queda 

reflectit amb l’aprovació de plans nacionals per facilitar l’assoliment dels objectius de la 

Ciència Oberta com han estat els de Finlàndia (2014), Eslovènia (2015), Portugal (2016), 

Països Baixos (2017), França (2018) i Sèrbia (2018). Tots aquests plans tenen com un objectiu 

l’obertura de les dades de recerca.  

L’objectiu de publicar en obert les dades de recerca també es manifesta en les declaracions i 

fulls de ruta per la Ciència Oberta que han fet entitats com l’European University Association 

(2018), la League of European Research Universities (2018), la Young European Research 

Universities (2018), l’Europe’s Research Library Network (2018) o la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas (2019). 

Entre aquests fulls de ruta, destaquen l’Open Science Policy Platform Recommendations 

(2018) on es determina que una de les vuit prioritats de l’European Open Science Agenda és 

posar les dades de recerca en obert seguint els principis FAIR. Aquestes recomanacions diuen 

que les entitats de finançament i de recerca han de donar reconeixement a les dades FAIR 

provinents de la recerca, de la mateixa manera que es fa amb les publicacions. També que els 

plans de gestió de dades han de ser obligatoris per a tots els projectes (i explotables per 

màquina). I, finalment, que les dades finançades amb fons públics han de ser FAIR i citables i 

tant obertes com sigui possible i tant tancades com sigui necessari.  

En conclusió, seguir aquests principis FAIR és un eix troncal de totes aquestes declaracions, 

fulls de ruta o plans nacionals. 
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2. Les actuacions consorciades i metodologia per a la 
redacció d’aquest informe 

Quan es va constituir l’Àrea de Ciència Oberta (ACO) del CSUC es va aprovar un Pla de 

treball per al període 2017-2019 (Doc. CO17/01). Aquest Pla es plantejava dos objectius en 

relació a les dades de recerca: assessorar els investigadors en la confecció de plans de gestió de 

dades i garantir l’existència de repositoris per a dades de recerca.  

Mentrestant, el ja existent Grup de Treball de Suport a la Recerca (GTSR) ja treballava per 

posar en funcionament el Servei de Suport a la Gestió de Dades de Recerca (vegeu més 

endavant). Aquest Grup va preparar unes propostes de treball referent a les dades de recerca 

obertes (Doc. CO17/11) que van ser vistes i aprovades per la Comissió Funcional d’ACO. El 

document responia a l’objectiu del Pla General d’Actuacions del CSUC: “analitzar les diferents 

possibilitats per crear un repositori de dades consorciat i definir-ne la proposta”.  

La Comissió va considerar que calia determinar els requeriments funcionals d’un repositori de 

dades que, per economia d’escala, hauria de ser cooperatiu però no necessàriament 

centralitzat. El repositori permetria millorar els serveis prestats i donar resposta a necessitats 

que no quedaven cobertes amb la infraestructura actual. La comissió considerava que: 

• atès que les dades de recerca són estratègiques, cal tenir-les ubicades en una 

infraestructura pròpia,  

• el repositori ha d’oferir prestacions qualitativament millors que les ofertes amb els 

repositoris institucionals actuals, 

• ha de fer-se tenint en compte les economies d’escala quant a costos i a l’especialització 

en les dades a emmagatzemar, i  

• ha de permetre la interoperabilitat de les dades entre els diferents elements (repositoris 

institucionals, sistemes CRIS i portals de recerca).  

Per fer-ho, es va crear una comissió tècnica que havia de determinar quins requeriments 

funcionals raonables hauria de tenir un repositori de dades de recerca per tal que compleixi 

amb els requisits FAIR. Els membres d’aquesta comissió (vegeu annex 1) procedeixen dels 

diferents serveis que estan implicats a les universitats en el tractament de dades de recerca: les 

biblioteques, les oficines de recerca i els serveis TIC. Aquesta comissió s’ha reunit en dues 

ocasions. 

Paral·lelament,  

• s’han fet entrevistes amb 32 experts en gestió de dades de recerca (vegeu annex 2),  

• s’ha recollit informació sobre la solució que s’ha donat a aquest tema en llocs amb 

característiques similars a les de les universitats de Catalunya, com poden ser: Bèlgica 

flamenca, Finlàndia, els Països Baixos, Portugal i Suècia (vegeu annex 3) i  

• s’han recopilat i estudiat diferents informes tècnics relacionats amb la matèria (vegeu 

annex 4). 
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3. El servei de suport a la gestió de dades de recerca, 
avui 

A mitjans del 2015, el GTSR va dedicar-se de manera quasi-exclusiva a la gestió de dades de 

recerca per tal d’oferir recolzament a aquells projectes finançats per l’ORD Pilot en tres grans 

eixos: els plans de gestió de dades, els repositoris de dades i la política d’accés obert a les 

dades. 

Fruit de les diferents tasques col·laboratives, al setembre del 2016, les universitats catalanes 

van iniciar el servei de suport a la gestió de dades de recerca. Dins el catàleg de serveis trobem: 

• Ajut per la confecció de Plans de gestió de dades de recerca 

• Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca 

• Ampliació de prestacions dels repositoris institucionals per dipositar dades 

• Elaboració d’uns requeriments per a un repositori de dades consorciat 

• Accions de difusió i formació 

Pel que fa als Plans de Gestió de Dades, les universitats ofereixen recolzament mitjançant 

l’eina Research Data Management Plan (https://dmp.csuc.cat) que permet crear DMPs per als 

projectes finançats en el marc del programa Horitzó 2020 i l’European Research Council de la 

CE. L’eina permet crear, compartir i exportar FAIR DMPs i és una adaptació del 

DMPRoadmap, un programari de codi obert que es distribueix sota la llicència MIT i que ha 

estat desenvolupat conjuntament pel Digital Curation Centre (DCC) i la University of 

California Curation Center (UC3). El valor afegit són les diferents informacions (CSUC, 2016) 

del que ha de contenir el pla, amb descripcions i exemples reals que s’han consensuat pel 

GTSR i es mantenen conjuntament, però que permet a cada institució personalitzar-les segons 

li convingui.  

Respecte el dipòsit de les dades, s’ofereixen diferents solucions. Primerament, s’assessora als 

investigadors respecte plataformes on publicar les dades. Aquestes recomanacions (CSUC, 

2017) mostren un ventall d’opcions disponibles pel que fa referència tant als repositoris de 

dades temàtics, com els multidisciplinaris. Després, algunes universitats han adaptat els seus 

repositoris institucionals (CSUC, 2017) i els ofereixen com una possibilitat més dins d’aquest 

ventall. Si bé aquesta opció és, per alguns casos, bona per començar, no proporciona totes les 

prestacions d’un repositori FAIR. Actualment els treballs se centren de forma important en la 

definició d’uns requeriments funcionals mínims i factibles per a un repositori de dades perquè 

siguin FAIR. Finalment, es realitzen diferents activitats de seguiment (monitorització a través 

de diferents indicadors), difusió (amb infografies o vídeos càpsula, per exemple) i formació (al 

personal de suport a la recerca de les universitats). 
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En relació amb la política d’accés obert a les dades, els vicerectors de recerca que formen la 

Comissió Funcional d’ACO van aprovar com a recomanacions un document on es definien 

els elements que una universitat ha de tenir en consideració per tal de tenir una política en 

matèria de gestió de dades. Els elements d’aquest document -“Model de política de gestió de 

dades per a una universitat” (CSUC, 2018)- són: la responsabilitat de la gestió de dades, el lloc 

i el període del dipòsit, l’elaboració d’un pla de gestió de dades, determinar la preservació i 

conservació de les dades, entre d’altres.  

Per tal de fer prospecció del servei s’han fet dues enquestes a les universitats catalanes (CSUC, 

2019) a investigadors amb l’objectiu de conèixer les seves necessitats en matèria de gestió de 

dades de recerca. De manera clara, el servei té dos punts clarament febles: un poc ús i la no 

existència d’un repositori propi on fer públiques les dades.  

En relació amb el primer punt, s’observa una gran distància entre el que s’ofereix i la seva 

demanda. La darrera enquesta revela que el 80% de les persones desconeixen el servei de 

suport a la gestió de dades de recerca que es dona a la seva universitat. Això segurament és 

degut a diverses circumstàncies com ara la mateixa novetat del tema, que l’obligació de 

publicar les dades encara no afecta els projectes de recerca en curs, o al fet que les accions de 

difusió del servei no han aconseguit arribar als investigadors que potencialment l’usarien, entre 

d’altres. 

La segona gran mancança és la falta d’una infraestructura pròpia on fer públiques en forma 

oberta les dades d’un projecte de recerca. Per a dades de recerca d’algunes disciplines 

científiques es poden trobar repositoris consolidats com ara Protein Data Bank per les 

estructures 3D de les proteïnes o el National Oceanographic Data Centre per dades 

oceanogràfiques, que són el lloc més adequat on publicar les dades. Per a la majoria d’aquestes, 

però, l’alternativa és dipositar les dades a un repositori generalista extern a la seva institució, al 

d’una institució participant al projecte de recerca que tingui un repositori de dades o al 

repositori institucional propi. Pel que fa a aquest darrer cas, els repositoris institucionals no 

tenen les característiques demanades (d’identificadors, de preservació o de capacitat 

d’emmagatzematge, per exemple) per complir els requisits que demana la CE per a que les 

dades siguin FAIR. La inexistència d’un repositori de dades FAIR és, doncs, un inhibidor a la 

publicació de dades.  
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4. Determinants de context 

Els experts consultats consideren que els repositoris de dades són una realitat encara no 

consolidada ni homogeneïtzada. Això contrasta amb la importància estratègica que es dona a 

la publicació en obert de les dades de recerca (vegeu l’apartat 1). La suma d’aquestes dues 

consideracions fa que avui hi hagi quasi més documents i informes sobre el tema que no pas 

realitats en funcionament. Aquestes, per altra banda, són molt diverses i sovint incipients. Tot 

això fa que –a diferència que en altres casos- no sigui efectiva l’opció de seleccionar les millors 

pràctiques i, senzillament, copiar-les. 

De les reunions i entrevistes amb experts n’han sortit un seguit de decisions que s’haurien de 

prendre de forma prèvia a l’establiment del repositori de dades, ja que la tria d’una opció o una 

altra condiciona els requeriments que ha de tenir el repositori.  

Les disjuntives que caldria considerar i entre les quals cal decidir serien les següents: 

Fer el repositori ara o esperar  

• Els experts coincideixen en considerar que la publicació de dades de recerca en obert 

és un tema encara incipient i que hi ha encara molts aspectes a definir. Si fos només 

per això, caldria esperar aquestes concrecions per fer un repositori de dades, però hi ha 

consens també en el fet que la publicació de dades de recerca en obert requereix 

desenvolupar protocols i bones pràctiques i que això només es pot fer tenint un 

repositori en funcionament.  

• S’assumeix, doncs, que cal fer el repositori ara. 

Considerar-lo una infraestructura en evolució o definitiva  

• Seguint l’argument anterior, cal assumir que el repositori s’haurà de readaptar a les 

exigències i pràctiques que es vagin consolidant a nivell internacional. Si bé tos els 

programes estan en evolució, els que permeten fer públiques dades de recerca ho estan 

en un major grau, però que només es pot adquirir l’experiència necessària tenint-ne un.  

• El repositori que ara es faci cal considerar-lo una infraestructura en evolució. 

Cenyir-se a dades finals o incloure també dades provisionals  

• La utilització de dades en projectes de recerca comporta usar diferents conjunts de 

dades en diferents moments. Moltes d’aquestes dades són provisionals o instrumentals 

i, si bé cal usar-les per poder fer la recerca, tenen només un valor temporal. Els 

investigadors tenen, doncs, la necessitat de gestionar les dades dels seus projectes de 

recerca, a més de la de publicar-les; però les necessitats derivades de la gestió de dades 

difereixen de les que ara mateix s’exigeixen, que són de publicar-les. 

• De cara a reduir les exigències dels requeriments del repositori i el seu cost es proposa 

que el repositori tingui, de moment, només funció de publicació de dades finals. 
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Tenir el repositori a Catalunya o usar-ne d’exteriors 

• En aquest estadi encara incipient de publicació de les dades de recerca en obert, i de 

cara a donar una resposta a les necessitats creades pel programa Horitzó 2020, s’han 

creat alguns repositoris que permeten publicar dades a qualsevol investigador. Les 

prestacions d’aquests repositoris són bones i poden –evidentment- usar-se per publicar 

les dades, però hi ha l’opinió generalitzada que les dades de la recerca són un recurs 

estratègic que convé tenir dins el propi sistema de recerca. Addicionalment, degut a 

temes relacionats amb el reglament de protecció de dades personals, legalment la 

publicació de dades es facilita si es fa dins el territori nacional. 

• Per motius estratègics i legals el repositori hauria d’estar a Catalunya, malgrat que hi ha 

la possibilitat de publicar en repositoris ja en funcionament a Europa. 

Centrar-se en disciplines sense repositoris de dades consolidats o admetre’n de 

totes 

• Quan es parla de dades de recerca, els exemples que es donen sovint són de disciplines 

científiques que en els darrers anys han experimentat grans avenços justament per l’ús 

de dades i per haver-les compartit. Un exemple clar és la Genòmica. Avui, algunes 

disciplines han consolidat bones pràctiques i infraestructures per publicar en obert les 

dades de la seva recerca. En aquests casos, el millor és consolidar els repositoris 

disciplinaris existents. Alhora, hi ha una ‘cua llarga’ d’especialitats que no estan en 

aquestes circumstàncies i que sí necessiten que se’ls creï un repositori que puguin usar.  

• Es considera que la millor opció per al repositori de dades és cenyir-se a les disciplines 

que no en tenen de consolidats, tenint en compte que, per a les que en tenen, la millor 

opció és publicar-les allà. 

En funció de les consideracions anteriors, i tenint en compte que això afecta l’establiment de 

requeriments, aquest informe recomana fer el repositori ara, si bé caldrà considerar-lo 

una infraestructura en evolució, tenir-lo aquí i destinar-lo a la publicació de dades de 

recerca finals i centrar el seu ús en dades de disciplines que no tenen un repositoris de 

dades temàtic consolidat. 
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5. Requeriments funcionals mínims i factibles  

Per tal de definir els requeriments funcionals (RF) mínims i factibles que ha de tenir un 

repositori de dades s’han dut a terme diferents entrevistes a 32 experts en diferents àmbits que 

han permès recollir aquells requisits que consideraven essencials. A la vegada, s’ha tingut en 

compte diferents articles que tracten aquesta matèria i dels quals se’n destaquen els següents: 

• Amorim, R. C. (2017). A comparison of research data management platforms: 

architecture, flexible metadata and interoperability. Universal Access in the Information 

Society, 16(4), 851-862. doi: 10.1007/s10209-016-0475-y  

• Kim, S. (2018). Functional Requirements for Research Data Repositories. International 

Journal of Knowledge Content Development & Technology, 8(1), 2-36. 

doi:10.5864/IJKCT.2018.8.1.025. 

Els diferents requeriments recollits anteriorment s’han classificat segons les categories 

identificades al document de propostes de treball referent a les dades de recerca obertes 

“Repositori(s) de Dades de Recerca Consorciat (RDC)” (CSUC, 2017) i que són les següents:  

• identificadors persistents,  

• capacitat d’emmagatzematge de dimensions elevades i diferents formats,  

• preservació d’altes prestacions,  

• interoperabilitat entre els diferents elements i  

• gestió de característiques especials. 

5.1 Identificadors persistents 

Per tal de millorar l’accés a les dades de recerca, és necessari dotar-les d’identificadors 

persistents (Persistent Identifier, PID). Es tracta d’un “identificador construït i implementat de 

manera que el recurs identificat continuï essent el mateix independentment de la ubicació de la 

seva representació i també del fet que diverses còpies puguin trobar-se en diverses ubicacions” 

(IASA-TC04, 2009). 

RF1: Assignar el DOI com identificador 

Existeixen diferents tipus de PIDs però, darrerament, el DOI ha aparegut com un estàndard 

internacional emergent per a les dades de recerca. El DOI (Digital Object Identifier) és una 

cadena alfanumèrica única que identifica materials publicats en línia. L’ús del DOI aporta 

beneficis extres, segons l’Australian National Data Service (ANDS, 2018): garanteix la qualitat 

i precisió de les dades, n’augmenta les citacions, garanteix la seva persistència d’accés a llarg 

termini, proveeix d’un enllaç fàcil i equipa els conjunts de dades al nivell de les publicacions.  

Actualment, l’organització sense ànim de lucre DataCite és la principal entitat que proporciona 

DOIs per a les dades de recerca. Tot i així, DataCite no assigna els DOIs directament, sinó 

que aquesta activitat és assumida pels diferents membres de DataCite que actuen com agents 

que assignen DOIs (vegeu annex 5).  
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RF2: Suportar l’ORCID 

Les universitats de Catalunya van acordar (CSUC, 2016) utilitzar el sistema únic i unívoc 

d’identificador ORCID per als autors de la producció científica que es genera a les seves 

institucions. Per aquest motiu, és un requisit indispensable que el repositori de dades suporti 

l’ORCID com a PID i que permeti així associar un investigador amb els conjunts de dades que 

genera.  

5.2 Capacitat d’emmagatzematge alt 

RF3: Admetre fitxers fins a 10 GB per defecte 

A les recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca (CSUC, 

2017) es comparen els cinc repositoris de dades multidisciplinaris més destacats que poden 

usar-se gratuïtament. Dos d’ells permeten el dipòsit de fitxers de 10 GB o més i, en canvi, els 

altres tres només accepten fitxers fins a un màxim de 5 GB. 

A més, en dues ocasions1 s’ha preguntat als investigadors catalans sobre la mida dels fitxers 

que usen i s’ha constatat que la majoria dels conjunts de dades són menors a 10GB. De totes 

maneres, caldrà preveure mecanismes per emmagatzemar aquells fitxers de mides superiors 

que, per complir amb els requisits de les agències de finançament, també han de ser públics.  

RF4: Espai elàstic perquè pugui créixer 

Tot i que la publicació de dades de recerca és encara un tema incipient, es considera que 

aquesta activitat anirà incrementant exponencialment. Per aquest motiu, cal que l’espai per 

emmagatzemar les dades sigui elàstic, per tal que pugui anar adaptant-se a la demanda dels 

usuaris. 

5.3 Prestacions mitjanes-altes de preservació 

Tots els fitxers digitals que s’estan creant a dia d’avui tenen el risc d’esdevenir obsolets; i les 

dades de recerca no en són una excepció (Johnston, 2017). Les dades digitals són més fràgils 

que les registrades en paper, ja que segons el tipus de mitjà en el que s’emmagatzema 

(magnètic, òptic, etc.), amb el temps, queden exposats a diferents danys o a la descomposició. 

Per aquest motiu, tenir una estratègia de preservació i comprometre’s a mantenir l’accés a la 

informació a llarg termini ajuda a mitigar aquests riscs.  

                                                 

1 En les dues enquestes elaborades al 2016 i al 2018 s’ha preguntat per la mida del fitxer. 
Es pot consultar ambdós informes a RECERCAT.  
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RF5: Disposar del fitxer per un mínim de 10 anys  

El projecte Leaders Activating Research Networks (LEARN) va recollir diferents polítiques 

europees sobre gestió de dades de recerca (LEARN, 2017) i va comprovar com, generalment, 

s’establia el període de 10 anys com a termini per conservar les dades. Per aquest motiu, es 

considera que el repositori ha de permetre disposar del fitxer per un mínim de 10 anys. 

Aquest termini, però, no ha de vincular-se a la data de publicació dels fitxers, sinó que per tal 

de preservar aquelles dades més rellevants i utilitzades, es podria considerar que el termini de 

10 anys comptabilitzi des de l’última consulta o descàrrega.  

RF6: Tenir 2 còpies geogràficament distribuïdes com a mínim  

La National Digital Stewardship Alliance (NDSA) ha definit el número de còpies com un dels 

elements a tenir en compte dins dels seus nivells de preservació digital (Phillips, 2013). Segons 

indiquen, el primer requisit per assegurar l’accés al fitxer en el futur és tenir, com a mínim, una 

segona còpia del fitxer. A més, aquestes còpies han d’estar geogràficament distribuïdes per tal 

d’evitar amenaces regionals, com ara els desastres naturals o els humans. 

Per aquest motiu, cal que el repositori doni accés a una de les còpies en temps real i, com a 

mínim, tenir-ne una altra còpia fosca geogràficament separada. 

RF7: Comprovar la integritat de les dades periòdicament  

Per tal de protegir la integritat de les dades, serà obligatori verificar periòdicament que les 

dades emmagatzemades no han estat corrompudes o modificades accidentalment o 

deliberadament. Això haurà de fer-se mitjançant una suma de verificació (o checksum) que 

consisteix en sumar cadascun dels components bàsics d’un sistema (normalment cada byte) i 

emmagatzemar el valor del resultat per tal de comparar-lo posteriorment. En el cas que el 

valor sigui el mateix, es considera que aquell fitxer no ha estat alterat. 

El repositori haurà de realitzar periòdicament aquestes verificacions. A més, serà necessari 

mantenir un registre amb la informació de la integritat dels fitxers per tal de detectar aquells 

que siguin malmesos. 

RF8: Seguir el model de preservació OAIS 

El model Open Archival Information System (OAIS) s’usa actualment per preservar a llarg termini 

la informació científica en format digital (Hirtle, 2001). A més de capturar les metadades 

disponibles durant el procés d’ingesta, els dipòsits de dades sovint distribueixen aquesta 

informació a altres instàncies, millorant la visibilitat de les publicacions a través de motors de 

cerca especialitzats en recerca o indexadors de repositoris. 
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Es considera, doncs, que el repositori haurà de seguir aquest model, ja que és la base per 

aconseguir el certificat CoreTrustSeal2. 

5.4 Interoperabilitat amb d’altres sistemes 

RF9: Comunicar amb diferents repositoris 

Les dades, generalment, necessiten integrar-se amb d’altres, així com interoperar amb 

aplicacions o fluxos de treball per a la seva anàlisi, emmagatzematge o processament (GO 

FAIR, 2018). També per evitar duplicar tasques.  

Per aquest motiu, el repositori ha de permetre intercanviar les seves dades amb d’altres 

sistemes, com ara: amb d’altres repositoris disciplinaris per involucrar la resta de la comunitat, 

amb els repositoris institucionals de les universitats, amb repositoris de programari (per 

exemple, GitHub) o les eines de gestió de la recerca de les universitats (CRIS).  

RF10: Comunicar amb eines d’emmagatzematge en núvol  

Durant el projecte de recerca, els investigadors emmagatzemen, gestionen i comparteixen les 

seves dades. Tot i que aquests processos se solen realitzar per mitjà de les unitats pròpies de 

les universitats, així com unitats físiques (discs durs, CD, etc.) cada vegada més, s’usen eines 

d’emmagatzematge en núvol (com poden ser Dropbox, Google Drive, Amazon, UNIDisc, 

entre d’altres). 

Per permetre una càrrega amigable dels conjunts de dades des d’aquestes eines 

d’emmagatzematge en núvol, cal que el repositori es comuniqui via API amb elles, facilitant 

així la tasca als investigadors. En aquesta comunicació amb el núvol, caldrà establir 

mecanismes per garantir-ne un control de qualitat de les dades. 

RF11: Exportar les metadades a diferents eines de descoberta  

Un dels objectius de publicar i compartir les dades de recerca és la seva reutilització. Per 

aquest motiu, l’exposició dels continguts del repositori a d’altres plataformes de recerca en 

millora la seva visibilitat i fa que n’incrementi l’abast (Amorim, 2017). És essencial, doncs, que 

el repositori exporti les seves metadades a diferents eines de descoberta.  

En una primera instància, el Portal de la Recerca de Catalunya ha de servir com a punt on es 

visibilitzi la recerca feta a les universitats catalanes. D’altra banda, també caldrà que aquesta 

                                                 

2 CoreTrustSeal ofereix una certificació als repositoris de dades basada en el catàleg i els procediments. 
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mateixa informació es visibilitzi a l’European Open Science Cloud (EOSC)3, així com també 

tenir en compte d’altres organismes o productes que puguin usar els investigadors: OpenAIRE 

o Google DataSearch, per exemple.  

A més, cal que el repositori sigui acceptat dins l’R3Data, el registre mundial dels diferents 

repositoris de dades de recerca, com una eina més de descoberta.  

RF12: Usar protocols de comunicació estàndard  

La informació que contenen els repositoris de dades és rellevant per a d’altres sistemes 

d’informació (per exemple, les agències de finançament) i, per tant, és necessari que es 

comuniqui amb ells.  

Per aquest motiu, és essencial que el repositori permeti consumir i distribuir metadades 

mitjançant l’Open Archive Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Es tracta d’un 

protocol d’interoperabilitat que serveix com a mitjà per recollir metadades d’altres repositoris i 

permetre la distribució i reutilització de metadades dels dipòsits (Devarakonda, 2011).  

Per facilitar d’altres connexions, cal que el repositori permeti incloure diferents APIs.  

RF13: Usar formats estàndards de dades  

Inicialment, cada conjunt específic de dades i les seves aplicacions associades es codificaven 

amb els seus propis formats, però això no fomentava la interoperabilitat ni la extensibilitat de 

les dades, com tampoc de les dades de recerca. Per aquest motiu, permetre que les dades d’una 

màquina es poguessin emmagatzemar o processar en una altra màquina era l’objectiu de la 

creació de formats estàndards de dades.  

D’entre els diferents formats estàndards que van sortir, cal que el repositori suporti dos dels 

més comuns, com són l’eXtensible Markup Language (XML) i el JavaScript Object Notation (JSON) 

(DeYoung, 2015).  

5.5 Gestió de característiques especials 

RF14: Permetre diferents versions d’un mateix dataset 

Els conjunts de dades digitals són molt més flexibles i s’actualitzen periòdicament a mesura 

que es recullen noves dades (el que es coneix com versioning). Aquest fet, però, comporta 

problemes de reproductibilitat a l’hora de citar-les (FREYA, s.f.).  

                                                 

3 Actualment, s’estan definint els requisits per poder participar i visibilitzar les dades de recerca a 
l’EOSC. Per aquest motiu, el repositori haurà d’adaptar les seves característiques a la vegada que es 
defineixen els requeriments. 
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Actualment, el projecte europeu FREYA4 està estudiant la millor solució per assignar DOIs a 

les versions. Seguint amb les seves recomanacions, i per ajudar a l’usuari a navegar entre les 

diferents versions, el repositori ha d’assignar un DOI per a cada conjunt de dades i afegir-hi la 

versió al final. El DOI sempre portarà a una pàgina de destinació amb la darrera versió i 

contindrà un registre dels diferents canvis. 

RF15: Gestionar diferents esquemes de metadades 

Les metadades són la columna vertebral de la curació de dades (Higgins, 2007), ja que 

informen descriptivament o contextualment un objecte o un recurs. Es composen per una 

sèrie d’elements: metadades descriptives, tècniques, administratives, de gestió i de preservació. 

Els esquemes estàndards de metadades inclouran tots o alguns dels elements citats i s’usen per 

facilitar a la comunitat usar les dades d’altres investigadors. 

El repositori ha de permetre gestionar diferents esquemes de metadades, des d’un esquema 

general i bàsic per tothom (com podria ser el Dublin Core) fins a d’altres més específics per 

disciplines. Com que els requeriments de les metadades poden variar segons les disciplines, el 

repositori ha de ser flexible i adaptar-se a cada contingut. 

Independentment de l’esquema de metadades que s’esculli, és necessari que el repositori pugui 

incloure metadades d’entitats finançadores, projectes, etc. per tal de vincular un conjunt de 

dades amb el projecte associat. A més, vincular el conjunt de dades amb d’altres resultats 

relacionats, ja siguin articles o altres conjunts de dades.  

D’altra banda, i tenint present que algunes de les metadades relacionades amb un conjunt de 

dades se solen repetir (entitat finançadora, investigadors relacionats, etc.), el repositori ha de 

permetre copiar o replicar aquestes dades per tal de facilitar i agilitzar les tasques en el dipòsit. 

RF16: Tipus d’accés 

Seguint les premisses de la CE (European Commission, 2016), les dades han de ser tant 

obertes com sigui possible i tan tancades com siguin necessàries. Per tant, el repositori ha de 

permetre publicar les dades en obert per defecte o, si és necessari, amb un període raonable 

d’embargament. 

A més, en els casos que per raons legals o ètiques no es permet compartir les dades en obert, 

el repositori haurà de permetre incloure dades sensibles o confidencials de manera tancada, 

però informant que es troben dipositades aquí. Els controls d’accés a aquest tipus de dades 

han de ser sempre proporcionals al tipus de dades i al nivell de confidencialitat que es tracti. El 

repositori ha de permetre accedir a algunes d’aquestes dades mitjançant controls d’accés, ja 

sigui per IP, per invitació, etc.  

                                                 

4 El projecte FREYA està finançat per la Comissió Europea sota el programa Horitzó 2020 i té com a 
objectiu ampliar la infraestructura d’identificadors persistents (PIDs) com a component bàsic de la 
recerca en obert, tant a la Unió Europea com a nivell mundial.  
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D’altra banda, el repositori ha permetre l’autenticació única (single sign-on), ja que és un mètode 

que permet als usuaris només haver de procedir a una autenticació per accedir a diverses 

aplicacions informàtiques o llocs web. Per exemple, en el context de les universitats del CSUC, 

amb l’UNIFICAT; però també amb d’altres sistemes.  

RF17: Acceptar qualsevol tipus de format 

El format i el programari amb el que es creen les dades de recerca solen dependre de com els 

investigadors recullen i analitzen les dades, que a la vegada, sovint ve determinat per normes i 

costums específics de cada disciplina (UK Data Service, 2014). Per aquest motiu, el repositori 

ha d’acceptar qualsevol tipus de format sorgit de les diferents disciplines. 

Alguns formats privatius (com poden ser Microsoft Excel i SPSS) són utilitzats àmpliament i 

susceptibles de ser accessibles per un determinat temps. A pesar d’això, l’opció més segura per 

garantir l’accés a les dades a llarg termini, és usar formats estàndards oberts5. 

RF18: Permetre diferents tipus d’ingesta 

El repositori ha de permetre la transferència de dades mitjançant diferents tipus d’ingesta, com 

pot ser: centralitzada, delegada (per mitjà del personal de suport a la recerca de les 

universitats), auto arxiu (els propis investigadors són els que pengen els fitxers) i per lots. 

RF19: Oferir la citació recomanada 

La citació és una de les vies bàsiques sobre les quals es basa la publicació científica i 

acadèmica. La cita de dades, així com la cita d’altres fonts i proves, és una bona pràctica i 

forma part de l’ecosistema acadèmic que promou la reutilització de les dades (Data Citation 

Synthesis Group, 2014).  

El repositori ha d’oferir la citació recomanada seguint els estàndards que s’estan definint 

actualment en comunitats de treball com el Data Citation WG6 de la Research Data Alliance 

(RDA). A més, el fet de citar les dades permetrà comptabilitzar l’ús d’aquestes dades (Data 

Level Metrics, DLM) tal com ja es fa amb les altmètriques (Article Level Metrics, ALM). 

                                                 

5 L’UK Data Service ha definit els formats recomanats i acceptats per cada tipologia de dades. Per 
exemple, per dades tabulades tot i que recomana els fitxers .csv accepta el .xls.  

6 El grup de treball de l’RDA sobre la citació de les dades té l’objectiu de reunir experts per discutir els 
problemes, requisits, avantatges i deficiències dels enfocaments existents per citar de forma eficient els 
diferents conjunts de dades. 
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RF20: Permetre difusió dels datasets a través de plugins de compartició 

Cada vegada més investigadors volen difondre les seves dades de recerca a través dels plugins 

de compartició per afavorir la reproductibilitat i poder comparar els resultats de recerca 

(Weller & Kinder-Kurlanda, 2016). A més, permeten comunicar en temps real i saber què 

opinen d’altres investigadors. 

Per aquest motiu, el repositori ha de permetre l’ús de les APIs de les xarxes socials més 

utilitzades, com ara Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.  

RF21: Gestionar diferents tipus de llicències 

Quan es publiquen dades de recerca, és obligatori atorgar-li una llicència que pot anar de 

l’espectre més obert fins restrictiva al més restrictiu. La CE recull que “en la mesura del 

possible, els projectes han de prendre mesures que permetin a tercers accedir, fer mineria, 

explotar, reproduir i difondre les dades de recerca. Una forma senzilla i eficaç és atorgar una 

llicència de Creative Commons (CC-BY o CC0)”. 

Degut a que hi ha un nombre elevat de llicències possibles (Ball, 2014), el repositori ha de 

permetre que es puguin gestionar i atorgar diferents tipus de llicències (com per exemple, les 

GNU). Així com també ha de jugar un paper autoexplicatiu sobre què representa atorgar una 

llicència o una altra. 

RF22: Oferir dades analítiques d’ús de la plataforma 

En qualsevol plataforma en línia, el mòdul d’estadístiques és essencial per comprovar l’ús que 

en fan els usuaris. El repositori ha d’oferir estadístiques d’ús a diferents nivells: institucional, 

per departament, per investigador i per conjunt de dades. 

D’altra banda, també cal que el repositori ofereixi el nombre de vegades que s’ha descarregat i 

citat aquell conjunt de dades.  

RF23: Subministrar les metadades per la seva reutilització 

El repositori de dades ha de poder subministrar via API les metadades per la seva reutilització, 

així com atorgar una llicència CC0 per la reutilització de les metadades i comunicar-ho al web 

(tant la política d’accés com les de reutilització).  
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RF24: Ser fàcilment usable 

La usabilitat d’un repositori de dades és important per tal de garantir que els usuaris puguin 

accedir a les dades, permetent carregar, descarregar i citar fàcilment el conjunt de dades. Així 

doncs, el repositori ha de disposar d’una interfície web d’interaccions senzilles i intuïtives 

seguint els paràmetres del disseny responsiu perquè s’adapti a qualsevol tipus de pantalla. 

A més, cal que aquesta usabilitat també s’apliqui en l’apartat d’administració, ja que el personal 

de suport a la recerca de les universitats ha de poder gestionar fàcilment les seves col·leccions 

tant des del nivell institucional fins a nivell d’investigador.  

El repositori també ha de previsualitzar els conjunts de dades dins la plataforma per tal que no 

sigui necessari descarregar el fitxer per a donar-hi una ullada. La previsualització ha de ser per 

tots aquells formats de fitxers de codi obert, i en la mesura del possible, la resta de formats. De 

la mateixa manera, el repositori ha de tenir mecanismes per poder veure quins fitxers hi ha 

dins dels fitxers deshidratats o comprimits. 

Finalment, el repositori ha d’usar una terminologia consensuada i entenedora per la comunitat 

d’investigadors. 

RF25: Complir amb la legislació vigent  

Un dels motius pels quals és necessari disposar i emmagatzemar les dades és per assegurar el 

compliment de la legislació vigent.  
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6. Bones pràctiques 

Les entrevistes amb experts que es van fer per elaborar aquest informe tenien la intenció de 

recollir una relació de requeriments funcionals per al repositori. Des de les primeres reunions i 

entrevistes, però, es va comprovar que aquests experts consideraven que, addicionalment als 

requeriments tècnics, hi havia un aspecte fonamental per la gestió de dades de recerca: 

desenvolupar bones pràctiques per a la gestió de dades. 

L’accés i reutilització de les dades de recerca no depèn només de les prestacions del repositori 

on estiguin publicades. En molts casos la utilitat potencial de les dades està associada a la 

pròpia disposició de les mateixes o als elements que les descriuen (metadades). Mentre que fa 

molt de temps que es publiquen articles científics, en fa molt poc que les dades es fan 

públiques i es comparteixen. Si a això hi sumem que la diversitat de les dades (en tipologia, en 

dimensions, en forma de presentació...) és molt alta, ens trobem amb què la falta de pràctiques 

estandarditzades o consolidades per a disposar les dades és un dels principals obstacles per a la 

seva gestió. 

La poca experiència en gestió de dades fa que aquestes bones pràctiques no estiguin 

establertes i que calgui adquirir-les. I per això cal experimentar en la pràctica des d’un 

repositori de dades. Si bé una primera funció del repositori és publicar-hi dades, la segona, i no 

pas menys important, és permetre generar expertesa i bones pràctiques a partir de tenir-lo en 

estadi operatiu.  

Les ‘bones pràctiques’ que els experts recomanen adquirir i establir es poden agrupar en les 

categories següents: 

• Fer curació de les dades 

• Seleccionar els conjunts de dades 

• Fomentar l’ús de formats oberts 

• Usar estàndards, protocols i vocabularis controlats àmpliament acceptats 

6.1 Fer curació de les dades 

Curar les dades de recerca és el procés de gestionar-les durant tot el seu cicle de vida perquè 

puguin estar disponibles i reutilitzables a llarg termini. Entre les diferents activitats 

relacionades amb la curació s’inclouen: la descoberta, la identificació, selecció, obtenció, 

verificació, anàlisi, gestió, emmagatzematge, publicació i citació.  

Totes aquestes activitats requereixen que es documentin correctament les dades per a garantir 

la transparència i la reproductibilitat de la recerca en el futur, no només pels mateixos 

investigadors, sinó per altres (Radboud Univeristy, 2018). 

Per això cal que les dades s’acompanyin de la documentació correcta, incloent fitxers que 

expliquin: el context (mostra com s’ha realitzat la recerca i pot incloure registres de versions, 

quaderns de laboratori, metodologies o protocols estandarditzats, programari, etc.), 
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l’estructura (sovint són fitxers readme.txt que contenen una descripció general de les diverses 

carpetes i fitxers) i el contingut (es descriuen els conceptes, el seu significat, els valors 

numèrics i els codis i esquemes de classificació utilitzats).  

6.2 Seleccionar els conjunts de dades 

Una vegada les dades s’han recol·lectat o generat, els fitxers resultants poden actualitzar-se 

diverses vegades fins arribar a la versió final a publicar. És necessari, doncs, establir protocols i 

criteris que han de permetre triar quines dades finals cal preservar a llarg termini, així com les 

raons per descartar les altres.  

Entre els diferents criteris a tenir en compte cal valorar la seva singularitat o repetibilitat de les 

dades, així com el valor, la qualitat, els costos de reproducció, el risc de pèrdua i les indicacions 

per la reutilització en publicacions o per altres usuaris (Tjalsma & Rombouts, 2011). 

Les universitats catalanes hauran d’oferir informació i pautes per tal d’ajudar als investigadors 

a decidir quines dades ha de conservar, suprimir i publicar al repositori.  

6.3 Fomentar l’ús de formats oberts 

Per tal d’assegurar que les dades siguin utilitzables i recuperables a llarg termini, l’elecció del 

format d’arxiu és essencial i sempre estarà associat a un programari i un maquinari. Els 

formats oberts, o no propietaris, són aquells on el codi del programari està disponible per 

qualsevol persona, de manera gratuïta, perquè qualsevol pugui usar-lo en el seu propi 

programari sense cap limitació en la reutilització (Biblioteca de la CEPAL, 2019). 

Per això, caldrà fomentar l’ús de formats no propietaris, estàndards oberts i documentats, que 

siguin comunament utilitzats dins la comunitat d’investigació, que es transmetin mitjançant 

formes de representació estàndard (ASCII, Unicode), que no estiguin encriptats ni 

comprimits. Per facilitar la tasca als investigadors, seria convenient elaborar materials 

informatius sobre les millors pràctiques en formats. 

En els diferents casos que sigui possible, caldrà migrar els formats propietaris a formats 

oberts.  

6.4 Usar estàndards, protocols i vocabularis controlats 
àmpliament acceptats 

Cada disciplina disposa d’esquemes de metadades, protocols i vocabularis especialitzats. Per 

assegurar la comprensió i la reutilització d’aquestes dades, caldrà que estiguin descrites amb 

estàndards de metadades apropiats per la disciplina. 

De la mateixa manera, caldrà donar suport als investigadors perquè usin vocabularis controlats 

en les metadades per fomentar la interoperabilitat entre els diferents sistemes.  
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7. Recomanacions finals 

En funció de les informacions recollides i consideracions anteriors, es fan les recomanacions 

següents: 

1. Crear de forma immediata i aquí un repositori on es puguin publicar les dades de recerca de 

forma FAIR i que permeti desenvolupar expertesa i bones pràctiques en la gestió de dades 

de recerca. Aquest repositori: 

a. Ha de complir els requeriments FAIR ja coneguts o els que estableixi la CE en un 

futur immediat. 

b. Ha d’oferir prestacions de valor afegit respecte les opcions actuals, com per exemple, 

assignació de DOIs, interoperabilitat amb el Portal de la Recerca de Catalunya i de 

preservació. 

2. El repositori que es creï: 

a. Ha de complir els requeriments que s’han citat a l’apartat 5 d’aquest document i que es 

consideren alhora mínims i raonables. 

b. Ha de fer-se amb programari ja existent, donat que n’hi ha de disponible, i de codi 

lliure. 

3. Paral·lelament a la posada en funcionament del repositori,  

a. Cal promoure l’existència del servei i informar de la importància de publicar les dades 

de recerca en obert i de confeccionar Plans de Gestió de Dades.  

b. Cal que les accions de difusió es facin de forma coordinada i que hi participin totes les 

unitats que vehiculen la recerca a una universitat o centre determinats i que hi tinguin 

una participació activa les oficines i serveis de recerca. 

c. Cal fer formació sobre els conceptes de Ciència Oberta en general i, concretament, 

sobre gestió de dades de recerca. Seguint les directrius de l’European Commission 

Expert Group on FAIR data, aquesta formació ha d’incloure la totalitat de membres 

de la comunitat universitària, però, per ser eficaç, hauria de distingir entre usuaris 

avançats, investigadors joves i personal de suport de les universitats. 
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Annexos 

Annex 1 – Principis FAIR 

El 2016 es van publicar els “Principis de recomanacions FAIR per la gestió i administració de 

dades de recerca” a Scientific Data. Els autors pretenien proporcionar directrius per millorar la 

recerca, l’accessibilitat, la interoperabilitat i la reutilització dels recursos digitals. Aquests 

principis tenen en compte el potencial de les màquines, ja que els humans confien cada vegada 

més en el suport per fer front a les dades com a resultat de l’augment del volum, la 

complexitat i la velocitat de creació de les dades.  

Els principis són els següents: 

• Trobable: 

o T1. (meta)dades se’ls hi assigna un identificador únic global i eternament 

persistent. 

o T2. dades es descriuen amb metadades enriquides. 

o T3. (meta)dades estan registrades o indexades en un recurs de cerca. 

o T4. metadades especifica l’identificador de les dades. 

• Accessible: 

o A1 (meta)dades són recuperables pel seu identificador usant un protocol de 

comunicacions normalitzat. 

▪ A1.1 el protocol és obert, lliure i universalment aplicable. 

▪ A1.2 el protocol permet un procediment d’autenticació i autorització, quan 

sigui necessari. 

o A2 metadades són accessibles, inclús quan les dades ja no estiguin disponibles. 

• Interoperable: 

o I1. (meta)dades utilitzen un llenguatge formal, accessible i compartit, i àmpliament 

aplicable per la representació del coneixement. 

o I2. (meta)dades usen vocabularis que segueixen principis FAIR. 

o I3. (meta)dades inclouen referències qualificades a altres dades (meta). 

• Reutilitzable:  

o R1. meta(dades) tenen pluralitat d’atributs precisos i rellevants. 

▪ R1.1. (meta)dades són alliberades amb una llicència d’ús clara i accessible. 

▪ R1.2. (meta)dades estan associades amb la seva procedència. 

▪ R1.3. (meta)dades segueixen els estàndards dels dominis rellevants de la 

comunitat. 
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Annex 2 – Experts 

1. Membres de la Comissió 

Ignasi Labastida i Juan Universitat de Barcelona. Cap de la Unitat de Recerca i 
Innovació del CRAI 

Jordi Hernández Sánchez Universitat Autònoma de Barcelona. Comissionat de la rectora 
per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

Anna Rovira Fernández Universitat Politècnica de Catalunya. Cap de la Unitat de 
Recursos per a la Recerca del Servei de Biblioteques, 
Publicacions i Arxius 

Antoni Borràs i Escorihuela Universitat Pompeu Fabra. Gestor de projectes del Servei 
d’Informàtica 

Brigit Nonó Rius Universitat de Girona. Cap de la Unitat de desenvolupament de 
projectes de la Biblioteca 

Leticia Carro de Diego Universitat de Lleida. Directora de l’Àrea de Recerca i 
Transferència 

José Luis González Universitat Rovira i Virgili. Cap de la Secció de Gestió de 
Producció Científica del CRAI 

Rosa Padrós Cuxart Universitat Oberta de Catalunya. Tècnica de Biblioteca per a la 
Recerca 

Mireia Salgot Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Directora 
de la Biblioteca 

Anna Caellas Camprubí Universitat Ramon Llull. Tècnica de l’Oficina de Recerca i 
Innovació 
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2. Experts de l’estat espanyol 

Ernest Abadal i Falgueras Universitat de Barcelona. Director del Centre de Recerca en 

Informació, Comunicació i Cultura 

Lluís Alfons Ariño Martín Universitat Rovira i Virgili. Director del Servei de Recursos 

Informàtics i TIC 

Mercè Cabo Rigol Universitat Pompeu Fabra. Vicegerent de l’Àrea de Serveis, 

Tecnologia i Recursos d’Informació 

Anna Maria Casaldàliga Riera Universitat Pompeu Fabra. Subdirectora de Biblioteca 

Eva Estupinyà Pinyol Universitat de Lleida. Responsable de Serveis als Usuaris de la 

Biblioteca 

Jorge García Pérez Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria. Responsable de sección al Servei d’Informàtica 

Alexandre López-Borrull Universitat Oberta de Catalunya. Director del Grau 

d’Informació i Documentació 

Manuel Lozano Nebro Universitat Pompeu Fabra. Cap del Servei d’Informàtica 

Teresa Malo de Molina Martín-

Montalvo 

Universidad Carlos III de Madrid. Directora de Biblioteca 

Eva María Méndez Rodríguez Universidad Carlos III de Madrid. Vicerrectora Adjunta de 

Política Científica. Open Science 

María Fernanda Peset Mancebo Universitat Politècnica de València. Investigadora i bibliotecària  

Antonio Juan Prieto Jiménez Universitat Politècnica de Catalunya. Tècnic informàtic del 

Servei de Biblioteca 

Marta Renato Barcelona Supercomputing Center. Responsable de la RES i 

coordinadora de projectes  
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Sandra Reoyo Tudó Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Coordinadora 

de Recursos d’Informació per a la Recerca 

Pilar Rico Castro Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 

Responsable de la Unitat d’Accés Obert, Repositori i Revistes 

Laia Ros i Blanco  Universitat Ramon Llull. Cap de l’Oficina de Recerca i 

Innovació 

Antonio Sánchez-Padial Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria. Responsable del Servei de Biometria  

Jordi Sorribas Cervantes Centre Mediterrani d’Investigacions Marines i Ambientals 

(CMIMA), CSIC. Director 

Miquel Térmens Graells Universitat de Barcelona. Degà de la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació 

Nadia Tonello Barcelona Supercomputing Center. Responsable de la gestió de 

dades 

David Vicente Dorca Barcelona Supercomputing Center. Gestor de suport a l’usuari 

Ricard de la Vega Sivera Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Cap de Càlcul i 

Aplicacions 
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3. Experts internacionals 

Lucy Amez Vrije Universiteit Brussel. Assessora de les polítiques de 

publicacions científiques, bibliometria i ciència oberta, 

departament de recerca i gestió de dades  

Jessica Parlant von-Essen CSC-IT Center for Science in Finland. Coordinadora sènior  

Joakim Phillipson University of Stockholm. Analista de dades de recerca 

Jan van Mansum  DANS. Coordinador de desenvolupament de programari  

Linda Reijnhoudt DANS. Desenvolupadora de programari  

Eloy Rodrigues Universidade do Minho. Director del Servei de Documentació  

Jäarno Saarti University of Eastern Finland. Director de Biblioteca  
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Annex 3 – Països  

Bèlgica flamenca  

El Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) és un òrgan consultiu que representa les cinc 

universitats flamenques (Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit 

Gent, Universiteit Hasselt i Vrije Universiteit Brussel) per facilitar la cooperació 

interuniversitària i la interacció amb el govern flamenc. 

El VLIR, mitjançant un grup de treball, ha elaborat una enquesta per determinar les necessitats 

i els requeriments que hauria de tenir un servei sobre gestió de dades de recerca. Han posat en 

marxa una eina en línia per elaborar plans de gestió de dades i han elaborat l’informe Research 

Data Management en de Vlaamse Universiteiten: White Paper amb diferents recomanacions 

sobre les inversions que hauria de fer el govern (infraestructures, educació, legislació, 

incentius).  

Pel que fa referència a la infraestructura, recomanen proveir d’una infraestructura sostenible 

conjunta que sigui fàcilment usable i serveixi d’emmagatzematge i conservació de les dades. 

Finlàndia 

Fairdata Services és un conjunt d’eines interoperables segons el cicle de vida de les dades: 

d’emmagatzematge i preservació (IDA), descripció de les dades i publicació (Qvain) i 

descoberta (Etsin). Tots aquests serveis depenen del Ministry of Education and Culture i han 

estat desenvolupats pel CSC-IT Center for Science Ltd.  

 

Figura 1. Els diferents serveis de Fairdata Services de Finlàndia 

IDA serveix com a emmagatzematge fiable per a les dades de recerca durant la fase activa de la 

recerca. Les dades que es seleccionen es congelen passant a un estat immutable vàlid per la 

publicació. Es generen metadades tècniques sobre els fitxers i es traspassen a Qvain.  

Qvain és una eina de creació de metadades per a que les dades puguin ser publicades. Els 

conjunts de dades obtenen un identificador persistent i una pàgina de destinació. Els registres 

de metadades finalitzats es publiquen a Etsin. 

Etsin és l’eina de descoberta dels conjunts de dades que recopila fonts tant de Qvain com 

d’altres recursos externs.  

http://www.vlir.be/
http://www.vlir.be/media/docs/Onderzoeksbeleid/20180525%20White%20Paper_RDM%20en%20de%20Vlaamse%20Universiteiten_addendum.pdf
http://www.vlir.be/media/docs/Onderzoeksbeleid/20180525%20White%20Paper_RDM%20en%20de%20Vlaamse%20Universiteiten_addendum.pdf
https://www.csc.fi/
https://www.fairdata.fi/en/ida/
https://www.fairdata.fi/en/qvain/
https://www.fairdata.fi/en/etsin/
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Països Baixos  

El Data Archiving and Networked Services (DANS) és un institut de la Dutch Academy 

KNAW finançat per la Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). El DANS té 

la missió de promoure i proveir accés permanent als recursos de recerca digital i anima als 

investigadors a fer que les seves publicacions i dades de recerca siguin cercables, accessibles, 

interoperables i reutilitzables. 

El DANS coordina els diferents serveis al “back office” i les universitats ofereixen el suport 

als usuaris al “front office”. Els serveis s’organitzen segons el cicle de vida de dades: 

DataverseNL mentre duri el projecte, EASY una vegada finalitzi el projecte per preservar i 

NARCIS per descobrir. 

 

Figura 2. Els diferents serveis oferts pel DANS 

DataverseNL va iniciar-se al 2014 i hi participen 12 institucions (Eindhoven University of 

Technology, Leiden University, Delft University of Technology, Maastricht University, 

NIOO-KNAW, Protestantse Theologische Universiteit, Tilburg University, University of 

Groningen, University of Twente, Utrecht University, University of Applied Sciences Utrecht 

i Vrije Universiteit Amsterdam). Aquest repositori ofereix emmagatzemar en línia, compartir 

les dades amb d’altres investigadors i assignar handle com identificador persistent fins a 10 

anys després de la seva finalització. Les institucions paguen una quota per participar-hi.  

EASY va posar-se en marxa al 2005 i és un repositori de preservació en línia certificat amb els 

segells Data Seal of Approval (DSA), el World Data System (WDS) i Nestor Seal que 

asseguren el compliment d’un conjunt de criteris transparents sobre qualitat, sostenibilitat i 

accessibilitat. A diferència del DataverseNL, aquest repositori assigna DOIs com 

identificadors persistents.  

Finalment, NARCIS és el portal nacional per cercar informació científica, incloent les dades de 

recerca. 

Portugal 

La Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) és l’agència pública nacional per donar 

suport a la recerca en ciència, tecnologia i innovació en tots els àmbits del coneixement i 

depèn del Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

https://dans.knaw.nl/en
https://dataverse.nl/
https://easy.dans.knaw.nl/ui/home
https://www.narcis.nl/
https://www.fct.pt/
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Aquesta institució va elaborar una proposta de repositori de dades consorciat que ha quedat 

paralitzat perquè no ha obtingut finançament. Per aquest motiu, universitats com ara la 

Universidade do Minho està implantant el seu propi repositori institucional de dades. 

Suècia 

L’SND Consortium està format per 7 universitats (Göteborg Universitet, Karolinska 

Institutet, Lunds Universitet, Sveriges Iantbruksuniversitet, Stockholm Universitet, Umea 

Universitet, Uppsala Universitet) que treballa sota els mandats del Swedish Research Council. 

Les universitats del consorci han desenvolupat bones pràctiques i coneixements en diferents 

disciplines a través d’especialistes que han servit de vincle entre els investigadors i les oficines 

de suport a cada universitat. 

 

Figura 3. Mòduls que conformen l’SND 2.0 

El Swedish National Data Service 2.0 (SND 2.0) es divideix en quatre mòduls: Research Data 

Repository (per les dades), Discovery Service (per les metadades), Knowledge Center (pel 

coneixement) i Collaborations Hub (per generar xarxa). 

El Swedish Research Data Repository (SRDR) ofereix els serveis d’ingesta, curació, accés a les 

dades i garantia de qualitat. En aquest estadi s’ofereixen bones pràctiques sobre les versions 

dels datasets i s’assignen DOIs com a identificadors persistents, ja que la citació de les dades a 

través del DOI és molt més fàcil i permet que s’indexin com qualsevol altre tipus de 

publicació.  

Aquest repositori es vehicula conjuntament amb el Swedish Research Data Discovery Service 

que vol ser l’eina de descoberta única de les dades de recerca sueques. La intenció és 

recol·lectar tant els datasets del repositori nacional, com d’altres repositoris disciplinars. 

Ara per ara, EUDAT compleix la funció d’emmagatzematge i preservació (suficient per als 

pròxims anys i gratuït). Tot i així, s’ha format un pilot amb els grans centres productors de 

dades a Suècia per desenvolupar una solució en comú.  

 

 

https://snd.gu.se/sites/default/files/legacy/RFI_beskrivning_infra_final.pdf
https://snd.gu.se/en
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Annex 4 – Documentació addicional 

A més de la documentació disponible a l’apartat de referències d’aquests informe, també s’ha 

consultat la següent documentació relacionada amb les dades FAIR: 

Allen, R. & Hartland, D. (2018). FAIR in practice. JISC report on the Findable Accessible 

Interoperable and Reusable Data Principles. DOI: 10.5281/zenodo.1245568 

Austin et al (2015). Reserach Data Repositories: review of corrent features, gap analysis, and 

recommendations for minimum requirements. IASSIST Quarterly 39(4). DOI: 

10.29173/iq904  

COPDESS (2018). Enabling FAIR data commitment State ment in the Earth, Space, and Environ 

Mental Sciences. http://www.copdess.org/enabling-fair-data-project/commitment-to-

enabling-fair-data-in-the-earth-space-and-environmental-sciences/  

CORE TRUST SEAL (2018). Core Trustworthy Data Repositories Extended Guidance. 

https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2017/01/20180629-CTS-

Extended-Guidance-v1.1.pdf  

European Commission (2018). Commission staff working document. Implementation Roadmap for the 

European Open Science Cloud. Brussels. SWD(2018) 83 final 

Hodson et al. (2018). FAIR Data Action Plan. Interim recommendations and actions from the 

European Commission Expert Group on FAIR data. DOI: 

10.5281/zenodo.1285290  

Hodson et al. (2018b). Turning FAIR data into reality. Interim report of the European 
Commission Expert Group on FAIR data. DOI: 10.5281/zenodo.1285272  

Principe & Rodrigues (2018). Data RepositóriUM: Projeto de implementaçaõ do repositório de dados 

para a Universidade do Minho. 4ª Fórum de Gestaõ de Investigaçaõ 

Rodrigues, E. (2019). Definición e implementación de estrategias y servicios institucionales para la gestión de 

datos de investigación. 

SPARC (2018). FAIR and Open Data: a briefing for policymakers and senior managers. 

https://sparceurope.org/new-briefing-paper-explores-fair-and-open-data/ 
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https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2017/01/20180629-CTS-Extended-Guidance-v1.1.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.1285290
https://doi.org/10.5281/zenodo.1285272
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Annex 5 – Assignar DOIs 

Per tal de crear nous DOIs i assignar-los als conjunts de dades, és necessari formar part de la 

comunitat de DataCite o col·laborar amb algun dels seus membres. 

Poden esdevenir membres, qualsevol tipus d’organització -incloent els centres de dades, 

editors, biblioteques, etc.- que mostri el seu suport per compartir les dades de recerca de la 

següent manera: 

• Demostrant un elevat nivell de compromís amb les dades de recerca i la ciència oberta. 

• Formin part d’una comunitat global de difusió de les dades, aprenent i col·laborant en una 

xarxa d’experts en dades de recerca. 

• Donin suport i participin en la creació i gestió d’identificadors persistents (DOI) per a 

resultats de recerca. 

• Juguin un paper crític per l’avenç de la missió de compartir les dades. 

Per unir-se a la comunitat, cal presentar7 una candidatura que serà valorada pels directors de 

DataCite i pagar una subscripció.  

  

                                                 

7 https://datacite.org/assets/datacite_application.pdf  

https://datacite.org/assets/datacite_application.pdf
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Annex 6 – Maquinari i programari per a un repositori de dades 

Per tal disposar d’un repositori de dades capaç de donar compliment als requeriments 

funcionals del cinquè apartat d’aquest document, es necessita una combinació de maquinari 

d’emmagatzematge i un programari. 

  

6.1 Maquinari  

Els requeriments demanen disposar d’espai elàstic per poder créixer i disposar d’almenys dues 

còpies allunyades geogràficament. Les actuals cabines de discs faciliten aquesta elasticitat, i si 

se’n disposa d’almenys dues de separades, es podria donar cobertura a ambdós requisits. La 

infraestructura d’emmagatzematge pot ser local a un centre de processament de dades (CPD) 

que disposi de les suficients mesures de seguretat i disponibilitat o al núvol. 

Els costos d’emmagatzematge seran recurrents i creixents a mesura que anem introduint dades 

al repositori per a la seva preservació. 

6.2 Programari  

Existeixen diverses opcions que s’han analitzat en diversos estudis (Amorim, 2017; CSUC, 

2017; Rodrigues, 2019) comparant requisits similars als detallats al cinquè apartat d’aquest 

document. Hi ha dos tipus de programaris:  

• programaris de repositoris institucionals o de portals de transparència que s’han 

adaptat per tal d’introduir-hi també les dades de recerca (per exemple, DSpace, ePrints, 

CKAN). 

• programaris fets específicament per a dades de recerca. 

Entre els citats en darrer lloc, en funció de les recomanacions d’aquest informe, ens hem 

centrat només en els que poden emmagatzemar les dades en servidors locals. Mencionem les 

característiques principals de tres programaris, els quals compleixen, en major o menor 

mesura, i de manera directa o mitjançant plugins, tots els requisits detallats a l’apartat cinquè 

d’aquest document. Aquests són:  

• Fighshare com a opció comercial  

• Dataverse de codi lliure  

• Invenio de codi lliure (usant l’adaptació que ha fet EUDAT)  

Per tal de poder disposar d’un major compliment dels requeriments de preservació, seguir el 

model OAIS i gestionar que les dades s’emmagatzemin en almenys dues cabines separades 

geogràficament, és necessari o recomanable complementar els programaris detallats amb altres 

programaris especialitzats per a aquestes funcions. 
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Annex 7 – Glossari 

Ítem Descripció 

European Open Science Cloud També conegut com EOSC és un portal comú 

que ofereix accés consolidat a les diferents 

infraestructures existents a Europa.  

FAIR FAIR és l’acrònim de Findable, Accessible, 

Interoperable i Reusable que no només s’aplica a les 

dades de recerca sinó a tots els outputs de la 

recerca. Les dades FAIR tenen l’objectiu de 

facilitar la descoberta, integració i anàlisi de les 

dades de recerca rellevants i dels algoritmes i 

fluxos de treball associats a les mateixes. 

Gestió de dades de recerca També conegut com Research data management 

(RDM) es refereix al desenvolupament, execució i 

supervisió dels plans, polítiques, programes i 

pràctiques que controlen, protegeixen, lliuren i 

milloren el valor de les dades de recerca.  

Interoperabilitat Procés que permet compartir dades entre diferents 

organitzacions. L’objectiu és crear una comprensió 

compartida de les dades. 

Llicència Descriu els termes en què un material pot ser 

reusat, emmagatzemat, redistribuït, etc.  

Metadada Descriuen les característiques bàsiques de les 

dades. Solen incloure l’autoria, el títol, la data, 

resum, paraules clau i la informació de llicència. 

Pla de Gestió de Dades També conegut com a Data Management Plan 

(DMP), és un document formal que descriu com 

han de gestionar-se les dades durant tot el cicle de 

vida. 

Repositori Un repositori és una infraestructura que permet 

l’emmagatzematge persistent, eficient i sostenible 

d’objectes digitals. 



 

 

 

 

 


