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Introducció l'Open Data

1.1.4 Dades Obertes a la nostra societat



Dades Obertes a la nostra societat ( interaccions, 
legalitat, portals …)



A la societat digital, l'entorn que configura els 
productors i reutilitzadors de dades obertes és 

altament complex.



Governs Economia Sostenibilitat Societat

PER QUÈ NECESITEM
OPEN DATA



OBRINT GOVERNS
Open Data impulsa la transparència governamental a partir 
d'alliberar dades que posen de manifest la despesa pública i la 
implementació de les polítiques i els serveis públics.

Open Data és un agent actiu per al rendiment de comptes!

DESPESA PÚBLICA
Gràcies a l'Open Data 
Canadà va poder 
estalviar 3,2 bilions de 
dòlars en evidenciar-se 
donacions fraudulentes 
durant el 2007.

Estudi de cas: article 
David Eaves
http://bit.ly/DavidEaves

PRESTACIÓ DE SERVEIS
La prestació dels serveis públics 
sovint es planifica a gran escala 
sense analitzar les variables 
locals o de menor dimensió.

L'Open Data fa disponible el 
detall d'indicadors per poder 
resoldre de manera 
col·laborativa els problemes 
comuns.

http://bit.ly/DavidEaves


EVOLUCIÓ NORMATIVA

Directiva 2003/98/CE relativa 
a la reutilització de la 
informació del sector públic 
modificada pel Consell de la 
Unió Europea el 15 d'abril 
del 2013.

Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, 
accés a la informació 
pública i bon govern.

Llei 19/2013, del 9 de 
desembre, de transparència, 
accés a la informació 
pública i bon govern.

Llei 18/2015, del 9 de juliol, per la 
qual es modifica la Llei 37/2007, 
del 16 de novembre, sobre 
reutilització de la informació del 
sector públic.

Reial decret 1495/2011, de 24 
d'octubre, pel qual es desenvolupa 
la llei 37/2007

Norma Tècnica d'Interoperabilitat 
de Reutilització de recursos de la 
Informació mitjançant Resolució 
de 19 de febrer de 2013 de la 
Secretaria d'Estat 
d'Administracions Públiques

EUROPEA
(reutilització)

ESTATAL
(reutilització)

AUTONÒMICA
(transparència)

ESTATAL
(transparencia)

Open Data Directive
(Directive (EU) 2019/1024).
Trasposición ghatsa 7/21

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024


Exemple: data set pressupostos

https://seu-e.cat/ca/web/gava/dades-obertes/-/dadesobertes/dataset/gava-execuci-del-pressupost-de-despe
sa-de-l-any-actual/resource/7c03ca2f-303a-4385-ad80-855d2ea162a4

https://seu-e.cat/web/dipta/dades-obertes

https://seu-e.cat/ca/web/gava/dades-obertes/-/dadesobertes/dataset/gava-execuci-del-pressupost-de-despesa-de-l-any-actual/resource/7c03ca2f-303a-4385-ad80-855d2ea162a4?p_auth=yMqX5Fhe
https://seu-e.cat/ca/web/gava/dades-obertes/-/dadesobertes/dataset/gava-execuci-del-pressupost-de-despesa-de-l-any-actual/resource/7c03ca2f-303a-4385-ad80-855d2ea162a4?p_auth=yMqX5Fhe
https://seu-e.cat/web/dipta/dades-obertes


http://pressupost.gavaciutat.cat/resumen/#2021 

http://pressupost.gavaciutat.cat/ 

Exemple: data set pressupostos

http://pressupost.gavaciutat.cat/resumen/#2021
http://pressupost.gavaciutat.cat/


Activitat
Pensem en dades útil sobre:
● Dades de salut

● Dades de demografia

● Dades d'educació

● Dades de cultura

● Dades d'entitats sense ànim de lucre



Activitat
Busquem conjunts de dades!

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/


Activitat

Activitat en grup

Analitzem el que hem trobat:

● Has trobat les dades que cercaves?

● Ha estat fàcil trobar-los?

● Estaven actualitzats?

● Els has pogut fer servir analitzar descarregar?

● Pots demanar contactar amb el generador per demanar més 

dades, o aclariments, etc?



Imagina que avui has de 
començar el teu projecte 
d’Open Data.
Quin problema vols resoldre?

Existeixen dades obertes sobre aquest tema?

En quina forma presentaràs la teva solució?

Activitat en grup.

Temps: 15 minuts

Activitat



Vegem-ne exemples d'ús!
https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/que-sesta-fent-amb-dades-obertes

https://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/7_aplicacions-00001 

https://datos.gob.es/ca/aplicaciones 

https://data.europa.eu/es/impact-studies/use-cases?keywords=&country=Spain&regio
n=All&sector=All&type=All&items_per_page=50 

https://contratosdecantabria.es/ 

Activitat

https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/que-sesta-fent-amb-dades-obertes/
https://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/7_aplicacions-00001
https://datos.gob.es/ca/aplicaciones
https://data.europa.eu/es/impact-studies/use-cases?keywords=&country=Spain&region=All&sector=All&type=All&items_per_page=50
https://data.europa.eu/es/impact-studies/use-cases?keywords=&country=Spain&region=All&sector=All&type=All&items_per_page=50
https://contratosdecantabria.es/


Moltes gràcies!

@sgilcastro


