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1. Introducció

Dades obertes en la Generalitat Valenciana
Dades obertes (open data en anglés) és una pràctica que persegueix que determinades
dades estiguen disponibles de manera lliure a tothom. Les dades han d'estar ben
estructurades i en formats coneguts que en faciliten la reutilització.
El sector públic produeix una gran varietat d'informació interessant per als ciutadans i
empreses, com per exemple, informació social, econòmica, geogràfica, estadística,
meteorològica o turística i sobre empreses i educació. Aquesta informació té unes
característiques que la fan particularment atractiva per al sector dels continguts digitals,
ja que és completa, fiable i de qualitat.

amb
qualsevol
propòsit

L'obertura de dades del sector públic permet que qualsevol persona o organització puga
construir sobre aquestes una nova idea que resulte en noves dades, coneixements,
millorar processos, donar valor afegit a les dades existents o fins i tot crear nous serveis.
La publicació i posada a la disposició de dades públiques empodera la ciutadania, ja
que li permet reutilitzar aquests recursos públics en benefici propi o en el de la
societat, alhora que li facilita les evidències necessàries per a la rendició de comptes de
l'activitat de les administracions públiques proveïdores de les dades.
D'altra banda, permet a les administracions prendre decisions fonamentades en les
dades, que produeixen o adquireixen en el desenvolupament de les seues
competències, alineades amb els objectius d'aquestes organitzacions, el bé comú i la
millora de la vida de la ciutadania.

Redistribuible

Re-utilitzable

Dades
oberts

fàcilment accessible

Gratuït

Política de dades obertes de la Generalitat Valenciana
La Generalitat Valenciana ha fet passos decidits en la senda de les dades obertes i el Govern Obert. A
més de desenvolupar una normativa autonòmica, la Generalitat ha formalitzat diversos documents que
expressen els seus compromisos respecte a les dades obertes:
▪ Adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes1 i impuls de l'estratègia de dades obertes de la
Generalitat
▪ Les dades obertes en el Pla Biennal de Transparència de la Generalitat (2019-2021)

▪ Compromís de la Comunitat Valenciana en el IV Pla de Govern Obert d'Espanya (2020 -2024)

1

https://opendatacharter.net/

Objecte de la guia
Aquesta guia pretén ser un document de suport a la publicació de dades obertes.

S’hi exposen les principals informacions relatives a la publicació de dades obertes. Recorda el marc
normatiu i tècnic en el qual s'integra el servei i proporciona orientacions per a unes dades obertes
de qualitat. S’hi estableixen també els estàndards ètics que garanteixen que les pràctiques reforcen
el bé comú i no concerneixen la privacitat de les persones.
Aquesta guia ha de servir de referència per a facilitar la implicació activa dels diferents
departaments a les dades obertes. Estableix directrius per a la correcta publicació de dades, d'acord
amb el compromís de la Generalitat Valenciana amb les dades obertes i el govern obert.

2. Marc normatiu

Marc normatiu
El marc jurídic aplicable relatiu a la publicació de dades obertes està marcat per les directrius europees, les lleis
nacionals i les normatives autonòmiques.

Àmbit comunitari:
▪

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell en matèria d'obertura de dades del sector públic i la
seua reutilització

▪

Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (RGPD)

Àmbit estatal:
▪

Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

▪

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic

▪

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

▪

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

▪

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Marc normatiu autonòmic
▪

Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana disposa d'una regulació legal pròpia en matèria de transparència: la Llei 2/2015, de 2 abril, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei desenvolupa la Llei 19/2013, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que proporciona un marc en què es dona suport a la publicació de
dades obertes. Aquesta llei estableix per primera vegada en la normativa autonòmica àmplies obligacions de transparència i
pretén garantir l'exercici de l'accés a la informació pública, a més d'incloure disposicions relatives al bon govern i a la regulació de
la participació ciutadana. La llei va ser modificada posteriorment en 2016.

▪

Llei 2/2016, de modificació de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana
La Llei 2/2016, de 4 de març, de modificació de la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana, inclou un capítol (el III) dedicat a la reutilització d'informació pública, que inclou específicament la
informació estadística i la científica i reforça la necessitat que les dades siguen alliberades sense restriccions legals de llicència i en
formats accessibles i reutilitzables.

▪

El Decret 105/2017, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de la Generalitat, en matèria de
transparència i regulació del Consell de Transparència, accés a la informació pública i bon govern
El Decret 105/2017, de 28 de juliol, regula aspectes que la llei estableix ja de manera àmplia, com són les obligacions de publicitat
activa, el dret d'accés a la informació, el règim de reclamacions i el règim sancionador en matèria de transparència. També
incorpora certes novetats com una regulació específica de les condicions de regulació de la informació pública, l'organització
administrativa de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental en matèria de transparència i, especialment,
la regulació del Consell de Transparència.

3. Estàndards tècnics

Normes tècniques
En els àmbits estatal i internacional, hi ha un marc normatiu centrat en aspectes tècnics que cal tindre en consideració per
a dur a terme de manera eficient un servei de dades obertes. Per a la publicació de dades obertes s'han de tindre en
compte, almenys, les normatives tècniques següents:
▪

NTI - RISP: Norma tècnica d’interoperabilitat de recursos de la informació

▪

DCAT- AP: Vocabulari RDF per a descriure estructuralment el contingut dels datasets (conjunts d’informació geogràfica)
i catàleg de dades

▪

-

Extensió per a dades geogràfiques: GEO-DCAT

-

Extensió per a dades estadístiques STAT-DCAT

Open Data Charter

Aquestes normatives marquen les directrius i els aspectes que cal tindre en compte quant a interoperabilitat,
estandardització, descripció d'estructura i contingut dels conjunts d’informació geogràfica i tipus de dades obertes
disponibles.
Altres exemples de referencials de publicació de dades obertes a escala mundial són l’Open Data Barometer i l’Open Data
Index.

NTI-RISP (DCAT)
La Norma tècnica d'interoperabilitat de reutilització de recursos de
la informació estableix un conjunt de condicions tècniques per al
tractament de documents i altres recursos d'informació elaborats o
custodiats per les administracions públiques.
▪ La norma garanteix, així, la persistència, els termes i les condicions
d'ús adequats de la informació.
▪ La finalitat és crear les condicions necessàries per a garantir l'adequat
nivell d'interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa dels
sistemes i aplicacions que utilitzen les administracions públiques.

L'NTI-RISP estableix les pautes perquè les administracions públiques
puguen desenvolupar les seues pròpies polítiques de reutilització de la
informació. Els aspectes assenyalats que cal seguir són:
●
Categorització de les informacions
●
Codificació de les URI
●
Codificació de les diferents distribucions de conjunt de dades
●
Termes i condicions d'ús (llicències de les dades)
●
L'elaboració de catàlegs de dades
●
Codificació de les metadades, basat en l'estàndard DCAT, vocabulari
de catàlegs de dades (Apartat 3.3.2)
●
Codificació d'algunes ubicacions geogràfiques (províncies i CA).

Per a una organització correcta, es recomana que cada document, recurs
d'informació, vocabulari o esquema de conceptes utilitze el tema que
més el represente d'acord amb la taxonomia que proposa dels sectors
primaris.
Aquesta classificació serveix de base comuna per a la categorització dels
catàlegs de recursos d'informació pública i els seus registres. Les 22
categories proposades són les següents:
1. Ciència i tecnologia
2. Comerç
3. Cultura i oci
4. Demografia
5. Esport
6. Economia
7. Educació
8. Ocupació
9. Energia
10.Hisenda
11.Indústria

12.Legislació i justícia
13.Medi ambient
14.Medi rural
15.Salut
16.Sector públic
17.Seguretat
18.Societat i benestar
19.Transport
20.Turisme
21.Urbanisme i infraestructures
22.Habitatges

Recursos:
▪ Guia d'aplicació de l'NTI-RISP: https://datos.gob.es/es/documentacion/guia-deaplicacion-de-la-norma-tecnica-de-interoperabilidad-de-reutilizacion-de

▪ Guia NTI-RISP: https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/dam/jcr:f73fde29734e-43bf-b6c6-bf51eaa2e42a/Guia_NTI_PDF_Reutilizacion_recursos_informacion_2ed.pdf

L’Open Data Charter
El Consell s'ha adherit a la Carta Internacional de Dades Obertes, una iniciativa que promou la xarxa internacional Open
Data Charter en la qual ja col·laboren més de 150 governs i organitzacions per a obrir les dades a partir d'uns principis
compartits. És una iniciativa internacional que té com a objectiu millorar els nivells de participació ciutadana, transparència i
rendició de comptes.
L'adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes implica adoptar una sèrie de principis que han d'inspirar el compromís i
la política de dades de la Generalitat, per a crear un marc de col·laboració estable en aquesta matèria entre ciutats, regions i
països de tot el món.
Els principis que reivindica la Carta i que el Consell es compromet a posar en pràctica són: obrir per defecte totes les dades;
que aquestes siguen oportunes i exhaustives; que es presenten en formats accessibles i reutilitzables; que siguen
comparables i interoperables; que servisquen per a millorar la governança i la participació ciutadana; que promoguen un
desenvolupament inclusiu i per la innovació.
La Carta Internacional de Dades Obertes es farà efectiu mitjançant l'elaboració i el desplegament d'una estratègia de dades
obertes de la Generalitat durant l'any 2021 per a fer-les accessibles a la ciutadania.
Les bases d'aquesta estratègia seran l'ampliació de datasets del portal de dades obertes, la governança de les dades i la
millora de la qualitat d'aquestes des del disseny, el foment de l'ús i la reutilització de dades per part de la ciutadania i les
empreses; a més de la col·laboració amb la resta d'administracions i institucions públiques valencianes.

Per a més informació, consulteu:
https://agroambient.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=930833

4. Qualitat de les dades per a l'obertura

Qualitat de les dades per a l'obertura
Sabies que alguns dels principals obstacles que troben els reutilitzadors a l'hora d'utilitzar dades obertes estan
lligats a la qualitat de les dades publicades?
“La qualitat de les dades no es controla, es fabrica”. Aquest apartat se centra a aportar bones pràctiques per a la
publicació de dades obertes. No obstant això, més enllà de les pràctiques que es descriuen a continuació, és
important establir procediments de govern de la dada que permeten tindre dades de qualitat des de l'origen.
Publicació

Emmagatzematge i
manteniment

Compartir les dades
i informació

Processament de la dada
per al seu
emmagatzematge.

Captura

Ús

Arxivament

Adquisició de les dades
i integració en els
sistemes

Visualitzacions
i explotacions
de les dades

Còpia i conservació
de les dades per a
eventuals usos futurs.

Qualitat de les dades per a l'obertura
En l’apartat següent s'estableixen bones pràctiques per a la publicació de dades obertes de qualitat. Inclou des
d'orientacions més generals fins a consells més específics per a millorar la qualitat de les dades publicades.
A continuació, s'exposen 10 bones pràctiques per a unes dades obertes de qualitat:
1.

Formats i estructura

Publicaràs dades estructurades en format reutilitzable

2.

Categoritzar la informació

Categoritzaràs la informació per a facilitar-ne l’explotació

3.

Geolocalització

Generaràs dades geolocalitzades sempre que siga possible

4.

Desagregació per gènere

Fomentaràs la publicació de dades desagregades per gènere

5.

Privacitat

Protegiràs i respectaràs la privacitat de les dades personals

6.

Metadatatge

Agruparàs, “metadataràs” i documentaràs els recursos d'informació

7.

Estandardització

Comprovaràs i utilitzaràs els estàndards existents per a publicar les dades

8.

Llicència

Especificaràs la llicència que establisca les condicions d'ús de les dades

9.

Visualitzacions de les dades

Treballaràs per unes dades atractives i comprensibles, generant per exemple
visualitzacions.

10.

Comunicació i actualització de les dades

Comunicaràs en publicar noves dades i les mantindràs actualitzades

1. Formats i estructura
▪

En primer lloc, és imprescindible que les dades que es publiquen estiguen en formats reutilitzables.

▪

En la major part, els datasets que es publiquen són datasets tabulars.
✓ Exemples de formats: CSV, JSON; XLS; XLSX
✓ És a dir, que els fitxers de dades han de contindre una única taula d'estructura plana, en què tots els registres tenen les
mateixes columnes. Les columnes són els camps d'informació i cada fila és una dada.

Els errors més freqüents:
1.

Incloure més d'una fila per capçalera

2.

Incloure en el fitxer diferents fulls o pestanyes

3.

Incloure totals o subtotals

Centres educatius 2021
https://dadesobertes.gva.es/va/dat
aset/edu-centros2021/resource/85f01cd1-ed794567-bf48-bc4e2caa214a

2. Categoritzar la informació

3. Geolocalització

Intentar categoritzar la informació continguda en els datasets,
per a facilitar el tractament de la informació i poder fer anàlisis
estadístiques.

En la mesura que siga possible i sempre que tinga sentit, es
recomana generar dades geolocalitzades.

Els camps de text lliure són especialment útils per a
caracteritzar fets individuals però no permeten fer anàlisis
estadístiques. En el cas de treballar amb un dataset que
continga camps de text lliure, s'intentarà crear diferents
categories per a classificar la informació.

Les dades geolocalitzades poden visualitzar-se mitjançant la
creació de mapes. Solen tindre índexs de reutilització més alts
que altres conjunts de dades.

https://dadesobertes.gva.es/va/dataset/edu-centros-2020

4. Desagregació per gènere
Fomentar la inclusió de la desagregació per gènere en els
conjunts de dades, sempre que siga possible.
→ Les dades desagregades per gènere permeten identificar
determinats fenòmens i desigualtats. Contribueixen a crear el
coneixement necessari per a combatre les desigualtats.

5. Privacitat
És imprescindible, abans de publicar qualsevol conjunt
de dades, assegurar-se que no es publiquen dades de
caràcter personal que puguen vulnerar la privacitat de
les persones (vegeu l'apartat 5.1 Protecció de les dades
personals i reutilització de la informació).

▪ És important tindre en compte que malgrat que no
es publiquen dades personals de manera directa, hi
ha situacions en què és possible identificar un
subjecte mitjançant l'encreuament de dades.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/esport/registreoficial-de-professionals-de-l-esport-de-c/qybi-qijg

6. Metadatatge
És tan important les dades publicades com les seues metadades. La manera en què s'agrupen, metadaten i
documenten els recursos d'informació pot facilitar o dificultar el consum de dades.
Les metadades són aquelles dades que proporcionen
informació sobre les dades publicades i que permeten
conéixer les dades en el seu context de negoci i tècnic.
D'aquesta manera, les metadades aporten elements
informatius sobre les dades com per exemple: el nom,
la descripció, o l'origen o aspectes més tècnics, la font,
la freqüència d'actualització, la data d'última
actualització, si són dades geolocalitzades, etc.

És molt important que les dades que es publiquen
estiguen correctament metadatades per a facilitar a
l'usuari informació sobre les dades que està
consumint.

7. Estandardització
La publicació de dades seguint formats, estructura i
nomenclatura estàndard permet que les dades es
puguen explotar més fàcilment, i relacionar-les amb
altres conjunts de dades.
Hi ha alguns estàndards transversals a tots els datasets
(vegeu l’apartat 3. Estàndards tècnics), uns altres són
específics a algunes temàtiques de datasets.
En el cas de voler publicar dades d'un tema
determinat, es recomana fer una cerca ràpida
d'estàndards per la classe de dades que es vol
publicar. Abans d'aplicar-les convé avaluar el grau
d'adopció que han tingut, així com l'esforç/cost que té
adaptar les dades a aquests estàndards.

8. Llicència
Afegir les condicions d'ús de les dades, especificant la
llicència que regeix el conjunt de dades.

9. Visualitzacions de dades
Per a fomentar-ne la reutilització, es recomana, durant la fase de preparació per a la publicació, centrar els
esforços a fer les dades comprensibles i atractives. Un bon mecanisme per a això, són les visualitzacions, ja
siga mitjançant representacions gràfiques o la generació de mapes (punt 3).

Les visualitzacions permeten atraure l'atenció
del reutilizador a més d'entendre el contingut de
les dades amb una simple ullada.

https://dadesobertes.gva.es/va/dataset/edu-alu-eoi2020/resource/0ee93222-6d04-4de4-8abe-3fc40845c748

10. Comunicació i actualització de les dades
Comunicar sobre els nous conjunts de dades publicades i les eventuals novetats és tan important com
pujar nous datasets. L'objectiu és arribar al públic reutilitzador, i fomentar el seu interés mitjançant
comunicacions regulars i creant una comunitat reutilitzadora.

Una vegada publicades les dades serà necessari vetlar per la seua actualització. Una característica
essencial de la qualitat de les dades és la seua actualització i sostenibilitat associada.
Per a unes dades obertes de qualitat, és indispensable definir i planificar la freqüència d'actualització
dels diferents conjunts de dades i fer efectiva aquesta actualització. Per a això, és important tindre en
compte la sostenibilitat de les dades publicades.
▪ Les actualitzacions manuals suposen un esforç de recursos que generalment impedeixen una
freqüència d'actualització alta.

▪ Es recomana encaridament l'automatització de les dades sempre que siga possible.

5. Enfocament ètic

Enfocaments ètics relacionats amb dades
L'increment exponencial del volum de dades que es generen dins i fora de les administracions públiques
suposa un nou repte per a totes les organitzacions. Moltes administracions públiques treballen en el
desenvolupament de mecanismes d'explotació i “valorització” de les dades que aporten totes les garanties per
al ciutadà.
Algunes administracions han desenvolupat documents estratègics en què s'estableixen els fonaments ètics en
els quals han d'emmarcar-se les actuacions de l’Administració relacionades amb dades.
▪ Manifest ètic de l'ús de dades i algorismes del Govern de Navarra
▪ Estratègia municipal d'algorismes i dades per a l'impuls ètic de l'Ajuntament de Barcelona

Alguns dels aspectes ètics que cal tindre en compte són els següents:
5.1 La protecció de les dades personals i la reutilització de la informació
5.2 Dades en clau de Govern Obert
5.3 De les dades obertes al govern de la dada

5.1 La protecció de les dades personals i la reutilització de la informació
La protecció de dades és un element essencial en tot projecte de dades. Els governs han de garantir el
compliment actiu dels drets recollits en el Reglament general de protecció de dades, per tal d'assegurar la
seguretat i protecció de les dades personals dels ciutadans. D'aquesta manera, els ciutadans podran

depositar tota la seua confiança en l'Administració pública respecte al tractament correcte de les seues
dades.
La publicació de dades obertes, com qualsevol projecte de dades, ha de tindre en compte aquesta dimensió
de seguretat i protecció de les dades personals. La informació publicada no ha de contindre dades
personals. Per a això, la informació publicada ha d'estar degudament anonimitzada.
▪

Les dades personals es defineixen com qualsevol informació relativa a una persona física viva identificada o
identificable (com poden ser, per exemple: nom i cognoms, domicili, adreça de correu electrònic, del tipus
nome.cognom, número de document nacional o d'identitat, dades de localització, adreça de protocol d'internet (IP)).

5.2 Dades en clau de Govern Obert
Les dades obertes constitueixen una matèria primera indispensable per a la transparència, l'obertura
institucional i la rendició de comptes, alhora que impulsen la col·laboració entre actors institucionals i privats.
El Govern Obert es basa en la transparència, l'obertura de les dades, així com la participació ciutadana i la
col·laboració.
Dades per al Govern Obert:
• Les dades són matèria primera per a poder produir transparència.

INTEGRITAT

• La transparència és una pràctica que ens obri la porta a la rendició
de comptes.
• La rendició de comptes condueix a la participació via auditoria social.
• La participació fa créixer la legitimitat de les polítiques públiques i
facilita els sistemes d'integritat.
• La integritat reforça la confiança necessària per a avançar en
col·laboració.

COL·LABORACIÓ

TRANSPARÈNCIA

DADES

RENDICIÓ
DE COMPTES

• La col·laboració trenca dics entre els agents interns i externs, i genera
canvi cultural.
• Les repetides excursions per aquesta ruta consoliden un canvi social.

CANVI
CULTURAL

PARTICIPACIÓ

CANVI
SOCIAL

5.3 De les dades obertes al govern de la dada
Els últims anys s'ha produït un salt qualitatiu en la digitalització i en l'ús de les dades en tots els àmbits que fan

cada vegada més important l'obertura de les dades i la seua bona gestió. Això s'ha vist especialment en l'actual
pandèmia de la Covid-19.
Més enllà de les dades obertes, diferents administracions públiques han elaborat estratègies de govern de la
dada englobants que els permeten fer front als diferents reptes que suposa la gestió de dades.
Alguns dels objectius comuns que persegueixen aquest tipus d'iniciatives són els següents:
▪ Promoure la presa de decisions basant-se en dades i no en intuïcions

▪ Garantir la qualitat de les dades utilitzades
▪ Suport a la innovació
▪ Promoure l'ús ètic de les dades

▪ Fomentar l'obertura de dades i la rendició de comptes
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