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Resum 

 El Servei de Dades de la UTM s’encarrega de gestionar les dades espacials adquirides durant les campanyes 

en vaixells oceanogràfics. No només les emmagatzemem, sinó que gràcies a la generació de metadades, és possible 

conèixer quines dades s’han adquirit, on, quan, com i donar accés a les dades que siguin de caràcter públic. En aquesta 

xerrada us explicarem com podeu consultar tota la informació de les campanyes, tant a nivell nacional en el nostre 

Catàleg de Campanyes (amb documentació associada, mapes de navegació i dades), com a nivell internacional en la 

Infraestructura SeaDataNet de la que la UTM en forma part. També veureu com podeu accedir a les dades públiques i 

generar mapes mitjançant el Geoportal UTM i també com podem assignar Digital Object Identifier (DOI) al dataset 

complet de la campanya o a unes dades en concret si us interessa, per tal de que puguin ser citades a les publicacions.  
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