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Tipologia Dades. Cas real cerca de dades

Sobre el projecte Datos x Violencia x Mujeres*

L'estudi de cas es d'un projecte que es va fer en castellà, per la qual cosa, està 
principalment escrit en aquest idioma



Datos x Violencia x 
Mujeres 

Dades sobre Violència de Gènere i recursos públics a Espanya

www.datosviolenciamujeres.es

http://www.datosviolenciamujeres.es


Dades x VISIBILITZAR x Violència 
de Gènere 
Contrast de dades sobre casos i repercussió de la violència de gènere a la societat, 
entre les dones i entre homes i dones. Així com els recursos públics destinats a les 
dones víctimes de violència de gènere respecte a altres polítiques públiques.

Dades obertes i públiques que identificarem, contrastarem i comprovarem per 
apropar-nos a aquesta realitat a través de dades objectives i fonts contrastables.

Presentar a una web accessible i divulgativa dades sobre violència de gènere i recursos 
públics a Espanya perquè siguin comparables i contrastables per a l'opinió pública. Web 
amb Visualitzacions de dades interactives - Periodisme de dades-



fases del 
projecte 

Fase UN  Cerca de dades

Fase DOS Procés de dades

Fase TRES Visualització i presentació 







 

1.Definició “Ruta de Dades a localitzar”
llista dades que volem localitzar sabem que estan publicades en 
format digital reutilitzable o es poden localitzar, Fonts primàries. 
(Expertes en dades sobre Violència)

2.Cerca dades per construir un portal interactiu de visualitzacions 
sobre violència de gènere, despesa pública sobre aquest 
assumpte,... 

Partim de dades existents en "El Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género  del  Consejo General del 
Poder Judicial".

Busquem dades per Comparar les dades de què 
disposem  Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género 
CGPJ) amb altres- RUTA DE DADES:

Denúncies per violència de gènere

Recursos destinats a la violència de gènere

Pressupostos per a víctimes de violència de gènere

Dimensió de les diverses violències entre dones i hòmens.

Compararem les denúncies/morts per comunitat autònoma 

amb el pressupost, recursos, ajudes,...

Compararem els recursos dedicats a altres àmbits, com ara 

els esports, amb els dedicats a la violència de gènere.

Entre Altres

Fase 1:
¿QUè volem?



Resultats projecte: Portal Datos x Violencia x Mujeres



Link Datos x Violencia x Mujeres

El objetivo de Datos x Violencia x Mujeres es crear una web 

divulgativa, accesible e interactiva con datos sobre la violencia de 

género y los recursos públicos destinados en España durante el período 

2008-2018. Se trata de un proyecto impulsado por Iniciativa Open Data.

http://www.datosviolenciamujeres.es/


http://www.datosviolenciamujeres.es/los-dato
s/#impacto

http://www.datosviolenciamujeres.es/los-dato
s/#judicial

http://www.datosviolenciamujeres.es/los-dato
s/#recursos

http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#impacto
http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#impacto
http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#judicial
http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#judicial
http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#recursos
http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#recursos


http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#impacto

http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#impacto


http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#judicial

http://www.datosviolenciamujeres.es/los-datos/#judicial




Tipologíes i Cerca de dades



A través 
d'esdeveniments, 
actes i accions 
concretes que 
són:

Exploracions de dades: Esdeveniment presencial. Un grup de 
gent amb diferents perfils (persones dateres, amb interès per la 
temàtica, experts viusalització, etc.) es reuneixen durant unes 
hores per treballar col·laborativament per recollir i classificar 
dades sobre violència de gènere.

Dataton: Esdeveniment en xarxa obert a la col·laboració de 
qualsevol persona. S'escull una temàtica (en aquest cas la 
violència de gènere) i es marquen unes dates (1 d'abril – 15 de 
maig). Durant aquest període es busquen datasets i bases de 
dades sobre la temàtica i es recullen i es classifiquen.

Animem a organitzar la teva Exploració de Dades. Iniciativa 
Open Data hem organitzat dues exploracions de dades (Madrid 
i Barcelona) per iniciar el procés. Donarem suport per organitzar 
altres exploracions.



L'objectiu és definir la llista de dades sobre la violència de 
gènere a localitzar.

Dades públiques de fonts oficials publicades i 
referenciables per institucions.

Dades d'administracions públiques i organismes de 
referència.

Dades que sabem que existeixen, prioritàriament i que 
siguin de publicació periòdica, organitzades per les 
Comunitats Autònomes (CA)

 
La participació en aquest projecte és oberta perquè esperem 
que l'aportació de diferents entitats, persones i col·lectius aporti 
nous enfocaments i dades noves.

Quin tipus de dades busquem en 
aquests esdeveniments?



Datasets: Es tracta d'un conjunt de dades disposades de 
manera que es puguin reutilitzar. Alguns exemples són els 
provinents de catàlegs de dades del govern, de la Generalitat 
de Catalunya, o la Junta de Andalucía  (p.e. txt, csv, etc)

Dades processables: Conjunt de dades que no estan en 
formats òptims per a la reutilització però es poden processar i 
convertir-les en reutilitzables (exemples d'aquests formats 
processables són p.e. json, xml, excel)

Informes acceptables: PDF que puguem escrapejar - és a dir 
- que puguem baixar-nos les dades (p.e. pdf, word, 
powerpoint).

Per ordre de prioritat, aquests són 
els formats de dades més 
interessants:

https://datos.gob.es/es/catalogo
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/
https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/catalogo.html


Variables de què disposem de sèrie històrica (2008 a 2018) i 
territorial per CA:

● Denúncies
● Víctimes
● Dones Víctimes mortals VGN
● Dones Víctimes mortals VGN per edat
● Renúncies
● Ordres de protecció i mesures de seguretat per a les 

víctimes
● Terminació dels procediments
● Persones Enjudiciades
● Penals ingressats per tipus de procés
● Sentències dictades
● Sentències per delictes de menors a VG
● Ajuts:

○ Serveis- ajuts - suport
○ 016- Trucades de violència de gènere
○ Ajuts Canvi de Residència
○ Ajudes econòmiques concedides art.27 Llei 

2004
○ Concessions d'autorització i residència per a 

dones estrangeres víctimes de VG
○ Contractes bonificats
○ Contractes substitució

Quines Dades tenim 
LOCALITZADES?



● Pressupostos públics Igualtat i violència 
de gènere

○ Pressupostos Organismes Igualtat 
(Instituts Dona i/o Igualtat)

○ Pressupostos Plans Violència a les dones
○ Pressupostos Plans Violència a les dones

● Pressupostos públics altra matèria 
referència (Esports)

● Ajuts Entitats dones
● Ajuts Entitats esportives (com a 

referència)
● Violència contra homes de dones ( Homes 

assassinats per dones)
● Dones adultes.

Per a variable, dada anual de sèrie històrica 2008-2018 i 
Institució/àmbit territorial (govern Central + CA). (Veure Nota 2. 
TIPUS DE DADES BUSCADES. OBJECTIUS TRAM A TRAM )
 

Quines dades busquem?
“ruta DE DADES”





Moltes gràcies!

@sgilcastro


