
INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA 
FORMACIÓ PEL REPTE VALLS OPEN DATA 

Introducció l'Open Data

1.1.3 Conceptes i definicions de l'entorn Open Data.



Conceptes i definicions entorn Open Data.



Què és l’Open Data?

Prepareu una definició d’aquest 
concepte.

Activitat en grup.

Temps: 5 minuts

Activitat Inicial



Les dades obertes són dades a les quals qualsevol pot accedir, 
usar i compartir per sigui quina sigui l’actuació o activitat.

Perquè les dades obertes esdevinguin útils s’han de posar a 
disposició en un format no restringit i compatible per a la seva 
computació.
http://opendefinition.org/ 

Resposta. Activitat
OPEN DATA

http://opendefinition.org/


Que fa que les dades siguin obertes?

•S'han d'obrir totes les dades de caràcter públic (totes aquelles, és clar, que no estiguin subjectes a restriccions 
de privadesa, seguretat o drets d'autor). Així, no hauria d'existir cap altra trava per part de l'administració a l'hora 
de decidir quines dades és pertinent.publicarPúbliques

•Cal publicar les dades tal com estan a l'origen, sense processar i, per tant, mantenint el major nivell 
de detall possible, el que es coneix com a dades en brut o crusDetallades

•Les dades han de ser posades a disposició dels usuaris amb la freqüència necessària perquè no 
perdin el seu valor i siguin precises i actuals.Actualitzades

•Cal fer accessibles les dades al nombre més gran d'usuaris possible. No hauria d'existir cap restricció per a tots 
aquells que vulguin fer ús de les dades ni en el propòsit d'ús.Accesibles

•Les dades han d'estar estructurades perquè puguin ser processades de manera automàtica per un ordinador. 
Aquesta és una condició molt important perquè es puguin reutilitzar les dades automàticament.Automatitzades

•Les dades han d'estar disponibles per a tothom, sense haver-se d'identificar prèviament.Sense registre
•Els formats de les dades han de ser no propietaris; és a dir, no poden dependre d’una entitat o ‘una eina 
propietària d’una entitat. Com a exemple, un format obert seria CSV o XML, mentre que formats propietaris 
serien Word, Excel, etc.

Format obert
•Les dades han de ser d’ús 100% lliure per als usuaris. Així, les dades han d'estar lliures de drets, patents, 
copyright i no estar subjectes a drets de privadesa, seguretat o privilegis que puguin estar reglades per altres 
normesLliures



¿Òn trobo Datasets? Portals Open Data

1. VallsOpendata
Servei de dades obertes de l’Ajuntament de Valls
https://dadesobertes.valls.cat/ 

2. Govern obert i transparència. Diputació de Tarragona
https://www.seu-e.cat/ca/web/dipta/dades-obertes

3. tgn~Govern Obert. Tarragona
https://www.tarragona.cat/governobert/tgn-dades/dades-obertes 

4. Open data Generalitat Catalunya
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/ 

5. Datos abiertos España
http://datos.gob.es/es/catalogo
Catàleg de dades del  conjunt del sector públic Espanya ( totes AAPP).

https://dadesobertes.valls.cat/
https://www.seu-e.cat/ca/web/dipta/dades-obertes
https://www.tarragona.cat/governobert/tgn-dades/dades-obertes
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/
http://datos.gob.es/es/catalogo


DE LES DADES A LA INFORMACIÓ I AL CONEIXEMENT

DADES (materia prima)
Les dades són el material 
cru a partir de les quals se’n 
deriva la informació i el 
coneixement.

Localitzacions, imatges, 
tempertures, preus i 
qualsevol altre indicador, 
per exemple sobre llocs de 
vacances. 

INFORMACIÓ (producte elaborat)
Les dades són informació si es presenten 
en un context. 

D’aquesta manera, si agrupem i mostrem 
conjuntament les dades sobre 
localitzacions, imatges, temperatures i 
preus podem comparar llocs on anar de 
vacances. 

CONEIXEMENT (ús del 
producte)
Personalitzar la informació 
d’acord amb els 
requeriments i les 
necessitats personals ofereix 
coneixement.

El coneixement es presenta 
amb la presa de decisions 
informades.

Si sabem que no ens agrada 
la platja, analitzarem la 
informació sobre llocs on 
anar de vacances obviant 
aquestes localitzacions. 



DADES (materia prima)
Dades que hi ha a la 
comptabilitat de qualsevol 
administració pública 
(partides, seients, ...)

INFORMACIÓ (producte elaborat)
Pressupost d'ingressos i de despeses 
aprovat, executat ...

CONEIXEMENT (Ús del 
productE)
Eina comparativa entre 
pressupostos municipals

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/compare

Activitat

https://dadesobertes.diba.cat/ 

https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset 

http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/inici/

DE LES DADES A LA INFORMACIÓ I AL CONEIXEMENT

http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/compare
https://dadesobertes.diba.cat/
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset
http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/inici/


Activitat
Dels anteriors enllaços,  
escriu:

1 exemple de dades
1 exemple d’informació
1 exemple de coneixement

Activitat individual.



Amb les teves paraules, 
explica’ns la diferència 
entre dades no estructurades 
i dades estructurades.

Voluntaris?

Activitat



Estructurat

Activitat

Fitxer PDFFitxer Excel

Document de text

Correu electrònic

Fitxer d’una imatge

Fitxer d’un vídeo

Fitxer CSV (text separat per comes)

Fitxer XML

Fitxer bases de dades

NO estructurat

Fitxer JSON

https://es.wikipedia.org/wiki/Valores_separados_por_comas
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/JSON


Conjunt de Dades - Data Set
Un Conjunt de Dades o Data Set és una col·lecció de 
dades estructurades o tabulades

https://gavaobert.gavaciutat.cat/Participaci-Ciutadana-i-Processos-Electorals/Associacions/dd5y-k7f8


Activitat
- Busquem conjunts de dades!
- Poseu-ne algun exemple i indiqueu quins tipus de 

dades estructurades trobem
-

Activitat en grups.

https://dadesobertes.valls.cat/
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat 
https://opendata.granollers.cat/
https://opendata.aragon.es/
https://opendata.reus.cat/
http://opendata.santfeliu.cat
http://dadesobertes.cambrils.cat
http://gavaobert.gavaciutat.cat
http://bit.ly/DadesHelsinki
http://bit.ly/DadesUS

https://dadesobertes.valls.cat/
https://opendata-ajuntament.barcelona.cat
https://opendata.granollers.cat/
https://opendata.aragon.es/
https://opendata.reus.cat/
http://opendata.santfeliu.cat/
http://dadesobertes.cambrils.cat/
http://gavaobert.gavaciutat.cat/
http://bit.ly/DadesHelsinki
http://bit.ly/DadesUS


Moltes gràcies!

@sgilcastro


