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CRITERIS PER INTRODUIR DOCUMENTS A BCNROC
Comunitat: IMATGES
NOTES
METADATA

DEFINICIÓ

ESPECIFICACIONS PER LA COMUNITAT

Títol

S'ha de posar el títol principal, i si és el cas el subtítol, separats amb dos
punts “:” Altres variants del títol van a l'element "Altres títols".

OBLIGATORI

[dc.title]

Autor
[dc.contributor.author]

A vegades el document no té títol. En aquests casos, li posarem un de breu i
descriptiu del seu contingut
Es considera autor del document qualsevol entitat o persona que sigui
creadora del document.
Es fa servir un vocabulari controlat.
Recordeu que els autors personals s’entren:
 Cognom, Nom  exemple: García, Roser
ORDRE DELS AUTORS
1er Entitats
2n Autors personals

OBLIGATORI REPETIBLE
LLISTA DE VALIDACIÓ
Afegir en aquest ordre:
1. Autor de les fotografies
2. Altres responsabilitats (organisme productor, per
exemple)
Exemple:
Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
Departament de Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic
A partir d’abril 2016: Gerència Adjunta d’Urbanisme
Si no se sap l’autor, farem constar: Desconegut
Per afegir autors nous consultar LENOTI i, en el seu defecte
donar el nom complet.

Col·laboradors
[dc.contributor.other]

Persona o entitat responsable de fer contribucions al contingut del document
però que no són creadors directes del contingut: editors de contingut,
traductors, prologuistes, etc...
Es fa servir un vocabulari controlat.
Recordeu que els col·laboradors s’entren:
Cognom, Nom  exemple: Soler, Josep
ORDRE DELS COL·LABORADORS
1er Entitats
2n Col·laboradors personals

Data d'aprovació/creació

Data de creació del document

RECOMANAT
Es dóna només l’any del document original (no la data de
digitalització)
Exemple: 1992
(La data si mai la donem completa, quan modifiquem, s’ha
d’entrar amb la forma:
2015-03-18)

Es fa constar la data d'emissió formal (per exemple, la publicació) del recurs.
En els documents inèdits la data de publicació és la data en què es penja al
BCNROC i que, per tant, es fa públic el document

Es dóna només l’any
Exemple: 1992

[dc.date.created]

Data de publicació
[dc.date.issued]

En el cas de que no tinguem una data concreta, caldrà posar una data
aproximada; amb l’any és suficient. Haurem d’indicar amb una nota al
dc.description que la data de publicació no és exacta.
Vegeu [dc.description]
Nota
[dc.description]

Qualsevol descripció o nota que no sigui el resum i que es consideri d’interès
per a l’usuari.

- Autor de l’objecte representat, amb la menció de
responsabilitat
Ex.: Arquitecte: Antoni Gaudí Cornet

Es posarà l’explicació de si un document ha estat aprovat per decret
d’alcaldia, AOC, etc. i la data.
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Exemple: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 16-07-2015
En el cas de que en el camp dc.date.issued, haguem posat una data
aproximada hem d’afegir aquesta nota per indicar-ho:
“La data de publicació d’aquest document és inexacta, s’ha escollit una data
aproximada, tenint en compte, la dècada de la possible publicació.”

Resum
[dc.description.abstract]

Matèria d'imatges
[dc.subject.imagurb]

Cobertura temporal
[dc.coverage.temporal]

Resum del contingut del document.
En principi, només per a vídeos, imatges, notes de premsa i dossiers de
premsa.

- Resum de la imatge (especificar tipus de pla, material de
l’obra si s’escau, ubicació...)

Només per Imatges : descripció de matèries temàtiques o onomàstics de la
col·lecció d'imatges d'Imagurb. Es fa servir un vocabulari controlat.
Inclou el nom d’instal·lacions esportives i altres autors personals i/o
corporatius.

REPETIBLE
Per comprovar matèries del tesaurus obrir BCNROC en un
altre navegador i consultar el browse de matèries.
Les matèries procedents d’Invesdoc estan en majúscules.
Les matèries noves que no trobem a la llista de validació les
entrarem, prèvia comprovació a LEMAC o LENOTI.

Es fa constar el període temporal que abasta el contingut d'un document. Si
el document abasta més d’un any, s’ha de duplicar la metadada per afegir
cada un dels anys.

Exemple: 1994

Exemple:
Pla Estratègic de Turisme 2009-2011
Dupliquem la metada per posar cada any:




Cobertura geogràfica
[dc.coverage.spatial]

[dc.coverage.temporal] 2009
[dc.coverage.temporal] 2010
[dc.coverage.temporal] 2011

Si un document abasta diferents períodes d’un mateix any, es posarà només
l’any. No es posaran els mesos ni els trimestres, només els anys.
Es fa constar l’àrea geogràfica a que fa referència el document (Barcelona,
districtes, barris, etc.) Es fa servir un vocabulari controlat
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Si els documents tracten sobre equipaments i llocs concrets de la ciutat, cal
especificar el districte municipal on estan ubicats.
En el cas de que el document tracti d’ un barri en concret, s’ha de posar el
barri i el districte.
Condicions d'ús
[dc.rights]

Detall de les condicions d’ús
[dc.rights.notes]

3.

Carrer, plaça, etc.: Beat Almató, Carrer (Barcelona)

Informació dels drets sobre el document que es descriu. Es fa servir una llista
controlada, seguint les especificacions de la Circular BCNROC.

Fotografies d’autoria municipal: CC-BY
Fotografies d’autors externs, amb autorització: CC-BY-NC-ND
Fotografies d’autors externs, sense autorització: Tots els drets
reservats
Fotografies de domini públic (per data, són 80 anys des de la
data de creació de la fotografia): Domini públic

Petita explicació de la restricció dels drets. Nota amb detalls de la llicència.

Camp emplenat per defecte amb l’opció “ Còpia permesa amb

En el cas de que el document tingui “Tots els drets reservats” seleccionar la
nota:

finalitat d'estudi o recerca, citant la font "Museu Virtual de l'Art
Públic. Ajuntament de Barcelona". Per a qualsevol altre ús cal
demanar autorització”.

“L'Ajuntament de Barcelona no pot donar autorització sobre l'ús d'aquest document
ni facilitar-ne còpies. La utilització i/o reproducció d'aquest document fora de l’àmbit
municipal representa l'incompliment de la legislació vigent sobre propietat
intel·lectual.”

Canviar l’opció quan calgui, segons la llista controlada.
En el cas, de les fotografies de Ramón Sales triar l’opció
“Ramon Sales”.

S’ha de tenir present que quan el document deixi tenir “Tots els drets
reservats”, s’haurà d’eliminar aquesta nota.
Més informació dels drets d’ús Enllaç al text de la llicència que explica les condicions d’accés. Es fa servir una Enllaç a la llicència Creative Commons:
[dc.rights.uri]
llista controlada.
El sistema internament fa visible al registre l’enllaç
corresponent.
Aquesta metadada NO es posa en el cas dels documents amb “Tots els drets CC-BY
reservats”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
CC-BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/deed.ca
Domini públic
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Drets d’accés
[dc.rights.accessrights]

Es fa constar informació sobre les restriccions de visualització, cerca o ús del
recurs.
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Propietari dels drets

Es fa servir una llista controlada

Restringit (en cas que embarguem aquestes fotografies i
només siguin visibles dins l’Ajuntament)

Persona o organització propietària o que gestiona els drets d'un recurs.

Quan la fotografia l’ha fet algú de l’Ajuntament de Barcelona,
constarà:
Ajuntament de Barcelona
Quan és d’algú aliè a l’Ajuntament s’haurà de donar el nom.
Exemples:
Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis
Ontañón, Francisco

[dc.rights.rightsHolder]
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