Cita les teves dades d’investigació
Per què és important citar les dades:

Elaboració de la cita

• E ls conjunts de dades també són resultats de la recerca com els
articles, monografies, etc.

• Hi ha elements mínims obligatoris (O) i altres recomanats (R) que es combinen per
elaborar la cita en qualsevol estil estàndard (APA, MLA, Chicago, etc.) o bé els proposats
pels principals repositoris de dades (Dataverse, Dryad, etc.).

• F acilita la identificació i l’accés a les dades i així facilitaràs la seva
localització, validació i reutilització
• P ermet conèixer l’autoria dels seus creadors

Autor(s) (O)

• F acilita la mètrica i impacte de les dades
•A
 favoreix la transparència de la investigació científica

Identificador únic persistent (O)
Versió i/o Edició (O)

Bones pràctiques per citar dades:
• Cal facilitar la identificació, localització i l’accés a les dades
mitjançant un identificador únic i persistent (DOI, Handle,
etc.).
• Cada conjunt i subconjunt de dades (dataset) s’ha de citar de
forma independent.
• Les cites de les dades usades han d’aparèixer a la secció de
referències bibliogràfiques de la publicació resultant.
• Es recomana incloure un identificador únic d’autor (ORCID,
etc.).

Identificador autor (R)

Productor (R)

Data (O)

Títol (O)

Tipus de recurs (O)

Repositori de dades (R)
Àmbit geogràfic (R)

Publicació (R)

Àmbit temporal (R)

Exemple de cita estil APA
Títol

Autoria

Remesar Betlloch, X., Antelo, A., Llivina, C., Albà, E., Berdié, L., Agnelli, S.,... Alemany, M.
(2015). Influence of a hyperlipidic diet on the composition of the non-membrane lipid 6
pool of red blood cells of male and female rats. [Dataset]. Versión de 22 de junio de 2015
Dipòsit digital de documents de la UAB. http://hdl.handle.net/2445/66010

Enllaça les dades amb els documents
resultat de la investigació i a
l’inrevés, i crea les referències
bibliogràfiques dels mateixos.

Data

Repositori

Tipus de recurs

Identificador únic i persistent
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Versió

