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Amb aquesta presentació volem donar a conèixer les normes/polítiques principals que 

fan de base estable de  l’estructura d’aquest  rebots/armarii. Van ser establertes   des 

del principi i el pas dels anys ha demostrat que eren vàlides i segueixen sent la base del 

Dipòsit Digital de la UB.  

[Coneixement obert: repositoris digitals ‐ http://hdl.handle.net/2445/54596] 

 

 

1. Producció UB 

 

És el repositori de la Universitat de Barcelona i el gestiona el CRAI. 

Recull els documents  resultat de  l’activitat docent,  investigadora  i  institucional de  la 

UB. 

Conté documents en que l’autoria sigui UB o que com a mínim tingui un autor UB, es 

aquest el motiu pel qual no  tots els articles de  les revistes UB  (RCUB)   es recullen al 

Dipòsit Digital, només aquells que son d’autors UB. 

 

2. Riscos mínims 

 

La política de publicació al Dipòsit Digital de la UB és la de riscos mínims i la de 

respectar i reproduir els drets de la publicació original.  

1. No es publica res que conscientment es sàpiga que no s’hi té dret. 
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2. Tots els treballs de l’alumnat porten l’autorització explicita de l’autor que 

s’arxiva conjuntament (amagada) dins del registre del treball. 

3. No es creen col∙leccions si no hi ha el corresponent document d’autorització 

dels responsables UB. 

4. En el cas que hi hagi dubtes, no es publica. 

5. Per aquest motiu, No s’eliminen registres publicats al DD si no es absolutament 

necessari i per a fer‐ho cal justificació i n’hi un registre. 

 

.

3. Transversal / Distribuït
 

 

En el creixement i desenvolupament del Dipòsit Digital hi ha implicades totes les Unitats i 

Biblioteques del CRAI i altres unitats de la UB. 

1. Gestió general – Unitat de Projectes 

2. Metadades – Unitat de Procés Tècnic 

3. Comunitat de Docència – Unitat de Docència i Unitat de Procés Tècnic 

4. Comunitat de Recerca ‐ Unitat de Recerca i CRAI Biblioteques 

5. Comunitat de Tesis ‐ Unitat de Recerca i CRAI Biblioteques 

6. Comunitat de Treballs de l’alumnat   – CRAI Biblioteques 

7. Tutorials i guies (CRAI‐UB) ‐ CRAI Unitat de Serveis als Usuaris 

8. DSpace – Informàtica UB 

9. Passarel∙la GREC‐DDUB – Oficina de Gestió de la Recerca 

10. Drets – Oficina de Difusió del Coneixement  
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4. Rigor 

 

Les metadades de descripció dels documents del Dipòsit Digital són amb Dublin Core qualificat 

i  seguim  les  recomanacions  establertes  per  OpenAire  [OpenAIRE  Guidelines  ‐ 

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/index.html ].  

És  tracta d’un  sistema  actiu  i  sotmès  a  canvis  freqüents que  s’han de  reflectir  i provoquen  

sovint la modificació de les metadades del Dipòsit.  

 

Pel que fa a les metadades concretes de matèria i autoria es segueix i s’aplica el control basat 

en el Thesaurus UB i Autoritats UB.  

 Pel que fa a les matèries posa una mica d’ordre en l’índex corresponent. 

 En el camp d’autors ens assegura que els autors UB tindran un únic valor d’entrada. 

Malgrat  tot  sempre  és  necessari  fer  una  revisió  periòdica  dels  índex.    Especialment  per 

detectar  les  entrades múltiples per  a un mateix  autor.  Seran benvingudes  les que detecteu 

vosaltres i ens les feu arribar (dipositdigital@ub.edu). 

 

 

 

5. Zero prohibit 

 

 Cap col∙lecció amb zero registres 

No es crea una col∙lecció fins que hi ha un primer document per publicar. 
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Correu genèric institucional, especialment dedicat a rebre les consultes i comentaris dels 

usuaris. (tenim models i plantilles de resposta per estalviar temps). 

Per aquesta via ens arriben: 

 Els comentaris/suggeriments que els usuaris envien des de dins de la plataforma del propi 

Dipòsit Digital. 

 Les petició de publicació de documents concrets. Institucional, Recerca no articles etc.   

 Les incidències o comentaris del personal editor de les diferents Biblioteques del CRAI. 

Les dades de correus rebuts/contestats ens demostren que amb el temps l’ús cada cop està 

més consolidat:  Any 2014 = 1165 correus ;  Any 2015 = 2269 correus 

  

8. Qualitat 
 

 

Els 7 pilars anteriors ajuden a assolir l’objectiu de la qualitat del Dipòsit Digital.  

 

1. Satisfacció dels usuaris 

2. Ser ben recol∙lectats: 

Repositoris del CSUC 

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) ‐ recol∙lecta les metadades 

dels documents de les  col∙leccions de la comunitat de Recerca del Dipòsit 

Digital de la UB.  

MDX (Materials Docents en Xarxa) ‐ recol∙lecta les metadades dels 

documents de les col∙leccions de la comunitat de Docència del Dipòsit 

Digital de la UB. 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) – cas especial ja que es dupliquen els 

documents metadades i fitxers.   

Recol∙lector Espanyol 

Recolecta  (Recolector de ciencia abierta) 

Recol∙lector Europeu 

OpenAire (finançat per la CE ‐ Dona suport a la política d'accés obert de la 

Comissió Europea a través d'una infraestructura tècnica.) 
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3. Posicionament  

  Ranking web de repositorios – (trobareu a la intranet del CRAI un fitxer on es 

veu l’evolució des de 2009) 

 Millora el posicionament general web de la UB. Els rànquings web tenen en compte 

els repositoris (amb domini ub.edu) ja que tenen contingut “rich files” (pdf, doc etc.) 

 La configuració especial del repositori fa que els seus registres es recullin a 

Google Scholar.  

  

 

 

 
No esteu sols!!! 

Pregunteu si us plau!!! 
 
 

 

Al dipositdigital@ub.edu  

 

O per a temes concrets segons correspongui a: 

CRAI Unitat de Docència  

CRAI Unitat de Procés Tècnic 

CRAI Unitat de Recerca 

CRAI Unitat de Projectes 

  

Moltes gràcies per la vostra atenció! 


