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Resum
Als  darrers  anys  les  administracions  públiques  espanyoles  han  engegat  nombrosos
projectes  per  tal  de  posar  dades  públiques  en  formats  oberts  a  disposició  de  la
ciutadania. Una de les múltiples promeses de l’obertura de dades es la seva capacitat
per  generar  serveis  de  valor  afegit  que  puguin  esser  útils  per  a  la  ciutadania.  Els
ajuntaments, com a administracions que gestionen serveis de proximitat al ciutadà, han
vist  en  el  desenvolupament  dels  portals  de  dades  obertes  una  oportunitat  per  a  fer
realitat aquests nous serveis. Amb la consolidació d’aquests portals i tenint en compta
que les administracions ja disposen d’un catàleg de dades suficientment gran, aquest
estudi  pretén  caracteritzar  els  usos  que  la  ciutadania,  l’empresa  i  les  institucions
públiques han fet de les dades publicades a través de l’estudi dels serveis de reutilització
desenvolupats al voltant d’aquests portals. Així, l’estudi presenta una descripció de les
principals característiques dels serveis de reutilització: plataforma de desenvolupament,
temàtica, públic objectiu, desenvolupador, llicenciament i format de dades; així com una
sèrie de recomanacions finals per aquells ajuntaments que es trobin en el procés de
definició d’un pla d’obertura de dades i necessitin prioritzar els seus esforços de cara a
publicar els conjunts de dades que siguin susceptibles de generar un major número de
serveis de reutilització i, en conseqüència, de generar un major benefici social. 

Paraules clau
Dades obertes, aplicacions, reutilització, ajuntaments, Espanya

Resumen
Durante  los  últimos  años  las  administraciones  públicas  españolas  han  iniciado
numerosos proyectos con la finalidad de poner a disposición pública datos estructurados.
Una de las múltiples promesas de la abertura de datos es la capacidad para generar
servicios de valor añadido que puedan ser útiles para la ciudadanía. Los ayuntamientos,
como administraciones que gestionan servicios de proximidad para el ciudadano, han
visto  en  los  desarrollos  de  portales  de  datos  abiertos  una  oportunidad  para  hacer
realidad estos nuevos servicios. Con la consolidación de estos portales y teniendo en
cuenta que las administraciones ya disponen de un catalogo de datos suficientemente
grande, este estudio pretende caracterizar los usos que la ciudadanía, la empresa y las
propias  instituciones públicas  han efectuado sobre  los  datos publicados a  través del
estudio de los servicios de reutilización desarrollados alrededor de estos portales. Así, el
estudio presenta una descripción de las principales características de los servicios de
reutilización:  plataforma  de  desarrollo,  temática,  público  objetivo,  desarrollador,
licenciamiento y formato de datos; así como una serie de recomendaciones finales para
aquellos ayuntamientos que se encuentren en el proceso de definición de un plan de
obertura de datos y necesiten priorizar esfuerzos de cara a publicar un conjunto de datos
que sea susceptible de generar un mayor número de servicios de reutilización y,  en
consecuencia, de generar un mayor beneficio para la sociedad.

Palabras clave
Datos abiertos, aplicaciones, reutilización, ayuntamientos, España. 
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Abstract
During the last years the Spanish public administrations have initiated numerous projects
with the purpose of  making available structured data to the public.  One of  the many
promises of data openness is the ability to generate value-added services that may be
useful  to  citizens.  The  local  administrations,  as  institutions  that  manage  services  of
proximity  for  the  citizens,  have  seen  in  the  development  of  open  data  portals  an
opportunity to materialize these new services. With the consolidation of these portals and
taking into account that some administrations already have a sufficiently large catalog of
data,  this  study  aims  to  characterize  the  uses  that  citizens,  business  and  public
institutions has made on the published data  through the study of  the  reuse services
developed  around  these  portals.  Thus,  the  study presents  a  description  of  the  main
characteristics  of  reuse  services:  development  platforms,  thematic,  target  audience,
developer, licensing and data format; as well as a series of final recommendations for
those local administrations that are in the process of defining a data strategic plan and
need to prioritize efforts to publish a set of datas that are likely to generate a greater
number of reuse services and, consequently, to generate a greater benefit for society.

Keywords
Open data, applications, reuse, local administration, Spain.
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1. Introducció
Als  darrers  anys  moltes  administracions  públics  espanyoles  han  engegat  projectes
relacionats amb el paradigma del Govern Obert. Aquest concepte pretén definir un nou
model de relació entre els governants, les administracions i la societat civil basada en
una forma més transparent,  col·laborativa i multidireccional de concebre les decisions
públiques. Els tres pilars bàsics del Govern Obert són la transparència, la col·laboració i
la participació.

Dins de les múltiples estratègies de Govern Obert engegades per les administracions
públiques una de les més comuns ha estat la creació de portals de dades obertes. El
concepte de dades obertes representa una pràctica basada en la publicació d'informació
que,  inicialment  en  poder  exclusiu  de  l'administració,  es  posa  a  disposició  de  la
ciutadania sense cap tipus de restriccions i en formats estructurats que faciliten la seva
explotació.  La  publicació  d'aquestes  dades  augmenta  la  transparència  de  l'activitat
pública,  facilita  la rendició de comptes i  permet la  creació d'oportunitats de negoci  a
individuals o empreses que puguin donar valor afegit a les dades disponibles.

Segons dades del portal  http://datos.gob.es que aglutina la major part dels portals de
dades obertes de les administracions públiques espanyoles, a dia d'avui s'han publicat
més de 13000 fonts de dades en formats oberts. És evident per aquesta xifra que als
darrers anys s'ha fet  un gran esforç per posar a disposició de la  ciutadania aquesta
ingent quantitat de dades. Ara bé, la pregunta és si aquest esforç per publicar dades s'ha
traduït  en  un  ús  real  de  les  mateixes,  es  a  dir,  s'estan  desenvolupant  serveis  que,
mitjançant  l'accés  a  les  dades  disponibles,  donin  valor  afegit  que  sigui  útil  per  a  la
societat o per a les pròpies administracions productores d'aquestes dades? Si és així,
com són aquests serveis?

Aquesta  recerca,  per  tant,  intenta  descriure  la  situació  real  de l'ús  de les  dades  en
formats oberts que es troben disponibles a través dels respectius portals dels principals
ajuntament espanyols. La recerca es focalitza exclusivament en l'àmbit municipal per ser
el més proper a la ciutadania i el que, per aquesta mateixa causa, pot generar serveis
més útils per a la societat.

Així, la investigació s’ha centrat en caracteritzar els serveis de reutilització identificats,
responent  a  les  següents  preguntes:  Quants  de  serveis  de  reutilització  s’han
desenvolupat?  Quines  temàtiques  són  les  més  comunes  i  quin  conjunt  de  dades
reutilitzen de manera més sovint? Quines són les plataformes de desenvolupament més
comuns? Quins són els  principals  actors involucrats en el  desenvolupament? Quines
llicències s’utilitzen? Els serveis són gratuïts o es monetitzen d’alguna manera? Existeix
alguna preponderància en quan a format de dades usat? Quin és el  principal  públic
objectiu dels serveis? Les pròpies administracions reutilitzen les dades que publiquen?

Així  mateix,  l'objectiu de l'estudi  ha tingut  una doble finalitat:  a  més de la  merament
descriptiva,  els  resultats  de  la  investigació  han  servit  per  proposar  un  conjunt  de
recomanacions  orientades  a  administracions  locals  que  tinguin  intenció  de  engegar
projectes de dades obertes i desitgen prioritzar el seu catàleg de dades en base a la
utilitat pública de les fonts publicades i no, com s'ha fet de forma habitual fins ara, en
base a la facilitat de desplegament. Així, a partir de l’anàlisi de les dades recollides es fan
un seguit d’observacions que poden esser d’utilitat a l’hora de definir un pla estratègic
d’obertura de dades dins l’àmbit municipal.
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2. El marc teòric i els treballs previs
El concepte de dades obertes compren la filosofia o pràctica basada en la publicació de
dades de forma lliure, sense la imposició de restriccions en l’ús o control d’accés. Tot i
això, per a que les dades publicades es puguin considerar dades obertes, a més de
dades públiques, han de complir els següents principis (OpenGovData, 2007):

 Completes: totes les dades públiques s'han de posar a disposició de la ciutadania. 

 Detallades: s’han de publicar tal i com són generades, sense processament previ i
amb la màxima qualitat possible.

 Actualitzades:  es  necessari  que les  dades publicades siguin  actualitzades  en la
freqüència adequada per a que no perdin valor

 Accessibles:  s’han  de  proporcionar  al  major  número  d’usuaris,  sense  imposar
restriccions que puguin afectar a certs col·lectius.

 Estructurades: les dades s’han de presentar de forma estructurada per a que puguin
ser processades de forma automàtica pels ordenadors.

 Obertes: les dades han d’estar disponibles en formats no propietaris per tal de no
imposar l’ús als usuaris de programes o eines propietaris d’altres entitats. 

 Sense  discriminacions:  s'han  de  fer  accessibles  a  tothom  sense  cap  tipus  de
requeriment de registre previ.

 Lliures: les dades han d’estar lliures de restricció en la propietat, patents i copyright i
no han d’estar subjectes a drets de privacitat, seguretat o altres privilegis que puguin
restringir el seu ús.

Així mateix, i en funció del format en el que estan disponibles les dades, aquestes es
classifiquen mitjançant un nivell d’esquema de 5 estrelles que determina la facilitat d’ús i
la potencialitat que ofereixen les dades publicades (Berners-Lee, 2006). Així tenim que:

 1  estrella implica  publicació  de  dades  dins  de  documents  de  lliure  accés  (per
exemple,  en  format  PDF).  És  el  nivell  més  baix,  hi  ha  dades  publicades  però
aquestes es troben ‘confinades’ en un document  i  per  tant  la  seva explotació  és
complexa.

 2  estrelles implica  l’ús  de  formats  estructurats  però  encara  confinats  dins  d’un
document (per exemple, una fulla en format EXCEL). En aquest cas, la manipulació
es possible però requereix de l’ús d’eines propietàries.

 3 estrelles implica l’ús de formats estructurats i no propietaris. En aquest nivell és on
podem començar a parlar realment de dades obertes. Dades publicades en formats
com CSV, XML o JSON són exemples d’aquest nivell. 

 4  estrelles implica,  a  més  del  nivell  anterior,  que  les  dades  estan  identificades
mitjançant URI’s.  Les URI són identificadors de recursos en la web. En aquest cas
les dades es troben ‘integrades’ amb la web la qual cosa obre un ventall més gran de

Treball Final del Màster d’Administració i Govern Electrònic 19/06/2017 pàg. 5



   

possibilitats respecte a la seva reutilització per que es pot tractar com un recurs més
de la web. Un exemple de format d’aquest tipus és RDF.

 5 estrelles implica el  màxim nivell.  Aquí les dades, a més d’estar estructurades i
integrades dins la web com en el nivell anterior, es troben enllaçades. Això implica la
possibilitat  de  descobrir  noves  dades  a  partir  de  les  conegudes  i  permet  donar
context a la informació que tractem.

En l’àmbit  administratiu  les  dades obertes han estat  una peça clau en els  projectes
estratègics de Govern Obert que les diferents administracions públiques duen impulsant
els darrers anys. Les dades obertes en l’àmbit administratiu presenten grans avantatges: 

 De caire econòmic per a les empreses que poden generar serveis de valor afegit
mitjançant  l’ús  d’aquestes dades.  Això  permet  crear  un nou mercat  al  voltant  del
contingut  digital  mitjançant  el  desenvolupament  de  serveis  i  aplicacions  que,
explotant les dades lliurement disponibles, possibilita la seva monetització.   

 De  caire  social  per  als  ciutadans  que  poden  millorar  les  seves  possibilitats  de
participació  i  col·laboració  en  les  decisions  públiques  i  facilitar  el  rendiment  de
comptes  de  l’activitat  pública.  Així  mateix  pot  propiciar  un  augment  en  la
transparència  de  la  gestió  pública,  cosa  que  pot  redundar  en  un  augment  de la
confiança de la ciutadania cap als representats públics.

 De caire intern a la pròpia administració ja que pot facilitar el desenvolupament dels
serveis interns que facin ús de les pròpies dades publicades, la millora dels serveis
públics derivada del increment de la participació ciutadana i l’augment d’eficiència en
el  processos  administratius  derivada  de  la  capacitat  d’intercanvi  d’informació
automatitzada entre administracions.

Des del punt de vista legislatiu, tant en l’àmbit europeu com en l’àmbit espanyol existeix
normativa que regula de quina manera les administracions públiques han de posar a
disposició de la ciutadania les dades que gestionen. A Espanya, la Llei 37/2007, de 16 de
novembre,  sobre  reutilització  de  la  informació  del  sector  públic  es  va  publicar  per
incorporar  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  la  Directiva  2003/98/CE  relativa  a  la
reutilització de la informació del sector públic. Una dècada després aquesta directiva va
ser modificada per la Directiva 2013/37/UE amb la intenció de potenciar la reutilització de
la  informació  del  sector  públic.  Finalment,  aquest  directiva  es  va  incorporar  a
l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 18/2015, de 9 de juliol.

2.1 Les metodologies 
Com a primera aproximació a la recerca d’estudis previs, es varen cercar metodologies
orientades  a  l’estudi  de  dades  obertes.  Les  metodologies  analitzades  es  basen  en
l'aplicació  d'un  model  de  maduresa  que  es  composa  d'un  conjunt  de  dominis  o
dimensiones que seran objectes d'estudi. Per a cada domini, es defineixen un conjunt de
variables  que es mesuraren en funció del  seu nivell  de  capacitat.  Segons els  valors
obtinguts per a cada variable s'obté un nivell de maduresa del domini i, en conjunt, del
sistema al qual s'aplica el model.

Així, tenim el model anomenat OD-MM (Open Data Madurity Model) desenvolupat pel
Centro  de  Gobierno  Electrónico  del  Departamento  de  Informática  de  la  Universitat
Técnica Federico Santa María de Xile (UTFSM, 2012) que es basa en una estructura
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jeràrquica  de  tres  nivells:  dominis  (  Perspectiva  Institucional  i  Legal;   Perspectiva
Tecnològica; Perspectiva Ciutadana i Empresarial),  subdominis (Estratègia, Lideratge i
Institucionalitat; Lleis i Normes; Gestió, Seguretat i Disponibilitat, Accés; Qualitat de les
dades;  Reutilizació de les dades; Desenvolupadors;  Participació i  Col·laboració)   i  33
variables crítiques. Per a cada un dels subdominis i variables crítiques es defineix uns
nivells de capacitat de l'1 al 4 (Inexistent, Incipient, Existent i Avançat). El model es va
aplicar l'any 2012 com a projecte pilot a 7 serveis públics de 3 països llatinoamericans
(Xile,  Colòmbia  i  Salvador)  donant  com  a  resultat  un  nivell  mig  de  capacitat  d'1
confirmant  així  un  alt  grau  d'immaduresa  en  els  projectes  de  dades  obertes  de  les
institucions analitzades.

Un altre model, en aquest cas del Open Data Institute, anomenat Open Data Madurity
Model  (ODI,  2015),   es  basa  en  la  definició  de  cinc  temes  (Gestió  de  dades;
Coneixements i Capacitat;  Suport i Promoció; Inversió i Finançament; Estratègia) i cinc
nivells de progrés ( Inicial, Replicable, Definit, Gestionat i Optimitzat) que s'apliquen a
cada una de les àrees d'activitat  (15 en total) amb les que es divideixen els temes.

A nivell  espanyol,  AENOR va  publicar  la  norma tècnica  UNE 178301  amb l'objectiu
d'avaluar el grau de maduresa dels portals de dades obertes dels organismes espanyols
(AENOR,  2015).  Com  els  altres  casos,  la  norma  defineix  una  estructura  jeràrquica
basada en 5 dominis (Estratègic; Legal; Organitzatiu;  Tècnic; Econòmic i Social) i 13
dimensions (Estratègia; Lideratge; Compromís de servei; Sostenibilitat Econòmica; Legal;
Organitzativa;  Mesura;  Disponibilitat;  Accés;  Qualitat  de  dades;  Actualització;
Reutilització; Participació i Col·laboració). Per a cada dimensió s'especifiquen un conjunt
de  variables  que  es  mesuran  aplicant  un nivells  de maduresa  de  0  a  3  (Inexistent,
Incipient; Existents i Avançat).

2.2 Els treballs previs
Atenent  a les metodologies analitzades i  a la tipologia de dominis o dimensions que
usen, es pot observar a partir de la recerca realitzada que la majoria d'estudis es troben
relacionats amb els dominis tecnològics o legals, però molts pocs d'ells fan referència als
altres dominis.  Així els estudis analitzats es focalitzen en la disponibilitat de dades, la
seva qualitat,  el  format,  l'accés,  l'actualització (  dimensió tecnològica )  o bé amb els
aspectes legals com el compliment normatiu i les llicències d'us ( dimensió legal ).

Així,  respecte a la  dimensió  legal,  podem destacar  un estudi  sobre  l'adequació  dels
portals  de dades oberts  a la  legislació espanyola (Cerrillo,  2014).  En concret  l'estudi
analitza els avisos legals dels portals de dades obertes de les administracions públiques
espanyoles amb la finalitat de veure de quina manera s'adeqüen a la normativa vigent i
als principis fonamentals de dades obertes. L'estudi conclou que, tot i que la normativa
espanyola vigent  recull  de forma implícita  els  principis  rectors de dades obertes,  els
avisos legals de les administracions públiques son en general confosos, no fomenten la
reutilització de dades i podem generar inseguretat jurídic als reutilitzadors.

També en l'àmbit de la dimensió legal, destacam un estudi que analitza l'ús de llicències-
tipus en les principals iniciatives de dades obertes de les administracions espanyoles
(Clabo  i  Ramos-Vielba,  2015).  L'estudi  es  basa  en  analitzar  de  quina  manera  els
diferents  tipus  de  llicenciament  s'adapten  als  preceptes  normatius  espanyols  sobre
reutilització de dades. L'estudi conclou que les llicències Creative Commons, en totes les
seves variants, són les que s'adeqüen millor a la normativa i permeten un amplia gama
de possibilitats tant a distribuïdors com a consumidors d'informació.   
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Respecte a la dimensió tecnològica i estratègica podem destacar un estudi que descriu
la situació dels portals de dades obertes de les Comunitats Autònomes i els principals
ajuntaments  (Fundación  Orange,  2014).  L'estudi  usa  dos  tècniques  de  recollida  de
dades: per un costat un qüestionari de 39 preguntes administrat a 11 CCAA i 8 entitats
locals espanyoles i per altra banda, la observació directa dels portals de dades obertes
de les mateixes administracions. Tot i que l'estudi és ampla, es focalitza principalment en
la vessant tecnològica dels portals (posicionament i disponibilitat de dades) i estratègica
(organització, gestió i operativa). L'estudi conclou que, en termes generals, els portals de
dades obertes són iniciatives encara incipients i que tenen un gran potencial de millora,
amb algunes CCAA i  EELL en situacions avançades però altres que encara no han
engegat projectes de dades obertes.

En l'àmbit  tecnològic i  a nivell  europeu destacam un estudi que analitza el  portal  de
dades obertes de la Unió Europea com a font de dades i punt d'accés únic a les dades
elaborades per les institucions europees (Arquero i Marco, 2014). L'estudi es basa en
l'observació directa del portal i amb l'anàlisi de les següents variables: dades disponibles,
editors, formats, nivell d'obertura i estàndards. 

També en l'àmbit europeu, però amb un abast més ampla ja que inclou no tan sols la
dimensió tecnològica, sinó també la estratègica i l'impacte, trobam un estudi sobre l'estat
de maduresa dels portals de dades obertes dels Estats membres de la Unió Europea
(Capgemini  Consulting,  2015).  L'estudi  es  realitzà  mitjançant  un  qüestionari  de  72
preguntes dirigides als estats membres de la Unió Europea agrupades en 8 indicadors:
presència d'una política de dades obertes,  normativa sobre llicenciament, coordinació
administrativa, ús de les dades, impacte, usabilitat del portal, reusabilitat i disponibilitat
de les dades. Així mateix també s'analitzà els propis portals dels Estats membres per tal
de validar la disponibilitat de dades i la seva usabilitat. Com a resultat de l'estudi cada
Estat  membre  es  posicionà  amb  un  índex  de  maduresa  derivada  de  la  puntuació
obtinguda durant la recollida de dades, que el va situar dintre d'un dels quatre grups de
maduresa definits: principiant, seguidor, capdavanter i creador de tendència.

En quan a les dimensions més centrades en la recerca d’aquest treball,  es a dir, les
dimensions d'impacte, reutilització o ús de les dades, el volum d'estudis o treballs trobats
es redueix notablement. Tot i això, en aquest punt cal destacar dues iniciatives d'àmbit
mundial que intenten analitzar els impactes socials i econòmics derivats de l'obertura de
dades i de l'ús que la societat civil en fa d'elles. Per un costat, la Fundació Sunlight, una
organització sense ànim de lucre, ha analitzat més de 100 iniciatives de dades obertes
arreu del món per tal de descobrir l'impacte social del seu ús: des de la millora en la
participació de la ciutadania fins a impactes a llarg termini com l'increment de la igualtat
social (Sunlight Foundation, 2015). Així mateix, també destacam els esforços de GovLab
un  centre  de  recerca de  la  Universitat  de  Nova  York  que,  entre  d'altres  estudis,  ha
analitzat l'impacte de la publicació de dades obertes en quatre vessants: la millora dels
governs, la empoderament de la ciutadania, la creació d'oportunitats econòmiques i la
resolució de problemes públics (GovLab, 2016).

Per últim, en l’àmbit nacional i centrant la recerca en l’ús de les dades destacam dos
estudis.  El  primer  d’ells  és  un  informe  elaborat  per  l'Observatorio  Nacional  de  las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que analitza el sector infomediari
d'Espanya  (ONTSI,  2016).  L'estudi  es  centre  en  conèixer  les  característiques de les
empreses infomediàries, l'oferta de productes i serveis, les característiques de les dades
que consumeixen, el mercat i la demanda d'aplicacions.  A partir d'aquestes dimensiones
es defineixen un total de 80 indicadors. La recollida de dades es realitzà mitjançant un
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qüestionari  administrat  a  562  empreses  del  sector  infomediari.  Algunes  de  les
conclusions d'aquest estudi són interessants: un 82% de les empreses reutilitzen dades
del sector  públic,  la major part  de les dades reutilitzades provenen de l'administració
estatal (tan sols un 40% de les empreses infomediàries reutilitzen dades dels tres nivells
administratius  i  tan  sols  6  empreses  enquestades  afirmen  haver  reutilitzat  dades
originades per ajuntaments), la informació sociodemogràfica i socioeconòmica és la més
reutilitzada, les aplicacions més demandades són les de visualització de dades, el 69%
de  les  empreses  reutilitza  font  de  dades  en  formats  oberts  mentre  que  el  70%
accedeixen a dades no estructurades,  el  14% accedeixen a  la  informació  mitjançant
l'accés a API o serveis web que permeten l'automatització de la reutilització, mentre que
el 68% han de sol·licitar dades no disponibles.

Per últim, destacam un estudi que, a més d'un anàlisi dels portals de dades obertes,
també investiga les aplicacions que fan ús d'aquestes dades (Martínez, López i Pastor,
2014). Les dades recopilades per l'estudi provenen de la web http://datos.gob.es. Durant
l’estudi es va realitzar un procés de recategorització de les àrees temàtiques associades
al conjunt de dades, per tal de simplificar les categories existents a http://datos.gob.es.
De les conclusions de l'estudi destacam que es varen identificar 54 aplicacions, de les
qual un 60% es varen desenvolupar pel sector privat. Un 74% eren accessibles a través
de la web i un 39% disposava d'aplicació per a dispositius mòbils. La categoria per la
qual s'havien desenvolupat més aplicacions va ser la d'Urbanisme i Transport amb un
total de 13 aplicacions disponibles.

L'estudi plantejat en aquesta recerca és un estudi similar a l'anterior amb tres aspectes
diferenciadors: primer per que es va centrar en l'àmbit local dels ajuntament espanyols
amb la  intenció  de  focalitzar  els  esforços  en  un  entorn  proper  a  la  ciutadania  i  de
maximització  d’utilitat  pública,  segon  per  que  no  es  va  restringir  la  font  principal
d'informació  a  la  web  http://datos.gob.es sinó  que  també  es  va  analitzar  mitjançant
observació directa els portals de dades obertes dels ajuntaments i es va administrar un
qüestionari  als ajuntaments amb la finalitat  de completar la informació i  tercer i  últim
aspecte, es va ampliar la caracterització dels serveis de reutilització identificats afegint
informació sobre el públic objectiu, el llicenciament i el format de dades utilitzat.

3. El disseny de recerca
L'estudi planteja l’ús d’una metodologia quantitativa per a l’anàlisi dels diferents serveis
de reutilització identificats durant la recerca. El procés d’investigació s’ha dividit en tres
fases diferenciades. En una primera fase, amb la finalitat de seleccionar els ajuntaments
objecte  d’estudi,  es  va  dur  a  terme un  procés  de  mostreig  basat  en la  identificació
d’aquells ajuntaments espanyols que disposaven de portal de dades obertes i, al mateix
temps,  un  conjunt  de  dades  suficientment  ampla  com  per  generar  oportunitats  als
reutilitzadors.  En  una  segona  fase  es  varen  estudiar  en  detall  els  portals  de  dades
obertes dels  ajuntaments inclosos en la  mostra per  tal  de identificar  els  conjunts de
dades  disponibles  i  els  serveis  de  reutilització  publicats  als  diferents  catàlegs
d’aplicacions. Per últim, es va enviar un qüestionari a cada un dels ajuntaments de la
mostra amb la finalitat de validar, contrastar i completar les dades recollides durant el
procés d’observació anterior.
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Les  següents  pàgines  desenvolupen  el  detall  de  com se  va  dur  a  terme  el  procés
d’investigació i  se detallen els conceptes, les dades i els indicadors utilitzats per a la
recollida i anàlisi de la informació obtinguda.

3.1 Els conceptes i els indicadors
Els portals de dades obertes publiquen les dades mitjançant el que s’anomena el catàleg
de dades.  Un catàleg de dades és una llista ordenada i  estructurada per categories
sobre el conjunt de dades que se disposa. S’entén conjunt de dades en aquest context
com les  dades relacionades,  organitzades i  estructurades de tal  manera que puguin
esser processades per obtenir informació.

Així, en la investigació es necessari conèixer el número de conjunts de dades publicats
pels  ajuntament  de la  mostra en cada una de les categories identificades per  tal  de
conèixer quines són les categories que tenen un grau més elevat de reutilització.

Per altra banda, per contestar la resta de preguntes és indispensable caracteritzar els
serveis  que fan ús d’aquestes dades.  Per  serveis de reutilització s’entén qualsevol
desenvolupament  realitzat  mitjançant  un ordinador  que,  a través de l’ús d’algun dels
conjunt  de  dades  disponibles,  proporciona  alguna  visió  o  funcionalitat  afegida  per  a
l’usuari final. Així, identificam dos tipus diferents de serveis en funció de la complexitat
tècnica i de la utilitat que poden donar al públic objectiu al que van dirigits:

 Per un costat,  parlam de  visualitzacions quan l’ús que es fa de les dades té la
finalitat de representar-les d’una manera visual per tal de facilitar la seva interpretació
per part dels humans. En aquest sentit podem tenir eines de visualització territorial,
com per  exemple mapes que mostren informació georeferenciada,  o bé eines de
visualització  gràfica,  com per  exemple  panels  de comandament  que  mostren  les
dades  mitjançant  diferents  representacions  gràfiques  i  que  tenen  la  finalitat  de
descobrir les seves relacions o la seva evolució en el temps.

 Per altra banda, parlam d’aplicacions quan les dades s’utilitzen dins d’un context
més ample, on les diferents funcionalitats que s’ofereixen atorguen un valor afegit a
les dades publicades. Així, no parlam d’una mera representació visual de les dades,
sinó que l’aplicació ofereix una utilitat al públic destinatari més enllà de les que poden
donar les pròpies dades. Per exemple, una aplicació que recomana rutes a través del
carril bici entre dos punts d’una ciutat.

Així, per a cada ajuntament objecte de l’estudi identificam els següents indicadors que
ens permeten conèixer el volum de serveis que fan ús de dades públiques i els conjunt
de dades més utilitzats en base a la categoria associada.

Taula 3.1. Indicadors associats al volum de serveis de reutilització i conjunt de dades

Indicadors Valors Nivells de mesurament

Aplicacions
Número d’aplicacions identificades que fan ús de 
dades públiques

Numèric de raó

Visualitzacions
Número de serveis de visualització que fan ús de 
dades públiques

Numèric de raó
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Conjunt de dades
Número de dades publicades per a cada una de 
les categories identificades

Numèric de raó

Una vegada identificats els serveis de reutilització, aquest s’han de poder caracteritzar.
Per  a  cada  un  dels  serveis  identificats  definim  un  conjunt  de  variables  associades
(atributs del servei) que ens serviran per respondre a la resta de preguntes plantejades.
La Taula 3.2 mostra la llista d’atributs de cada servei, una breu descripció i els possibles
valors que poden agafar.

Taula 3.2. Atributs dels serveis de reutilització

Variable Descripció Valors

DESTINATARIS
Identifica el públic objectiu que usa 
l’aplicació

Administració
Ciutadà
Empresa

DESENVOLUPADOR Identifica el desenvolupador de l’aplicació
Administració
Autor independent
Empresa

FORMAT Format de la font de dades utilitzada Format obert

CATEGORIA
Àrea temàtica principal de l’aplicació i de la 
font de dades utilitzada

Administració pública
Ciència i Tecnologia
Cultura i oci
Demografia
Dret i justícia
Ecologia
Economia, hisenda i comerç
Educació
Industria i energia
Salut i benestar
Ocupació
Urbanisme i transport

LLICÈNCIA Tipus de llicència de distribució Format obert

PLATAFORMA
Les plataformes per a les quals està 
disponible l’aplicació

Android
IOS
Web
Windows
MacOS
Linux
Windows Phone

La variable destinatari fa referència al públic objectiu al que va dirigit l’aplicació, l’usuari
final en altres paraules. Té tres valors possibles: ciutadà, empresa o administració. En
aquest darrer cas parlam de serveis de reutilització interns a la pròpia administració, que
poden servir per millorar la gestió interna o donar suport al desenvolupament de noves
aplicacions.
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La variable  desenvolupador indica qui ha estat el desenvolupar del servei. Pot ser un
autor independent (un aficionat que ho fa com a hobby, per exemple), una empresa (amb
finalitat  lucrativa  o  no)  i  la  pròpia  administració.  En  aquest  darrer  cas  podem trobar
serveis desenvolupats per personal intern però també per empreses a través d’un procés
d’externalització del desenvolupament.

La  categoria associa  una  area  temàtica  al  servei  de  reutilització.  Se  utilitzen  les
mateixes categories tant per a les aplicacions i  visualitzacions com per al  conjunt de
dades  identificats.  Cal  destacar  que,  per  aquest  apartat,  s'ha  utilitzat  la  mateixa
agrupació de categories temàtiques empleada en l'estudi de Martínez, F.J.; López, R.;
Pastor,  J.A.  (2014).  El  procés  d'agrupació  temàtica  d’aquest  estudi  es  va  realitzar
mitjançant  l'identificació  de  possibles  equivalències  temàtiques  entre  Eurovoc (un
tesauro  de  terminologia  administrativa  en  l'àmbit  de  la  Unió  Europea  al  que  es  pot
accedir  a  través  de  l'adreça  http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es)  i  les  categories
originals del Catàleg Nacional de dades obertes, que s’explica en el següent apartat.

La variable plataforma fa referència a la plataforma de desenvolupament sobre la que
funciona el servei de reutilització. S’han definit 7 valors possibles: 3 per a plataformes
mòbils (IOS, ANDROID i Windows Phone), 3 per a plataformes d’escriptori (Windows,
MacOS i Linux) i per últim la plataforma Web (aplicacions i/o serveis accessibles des
d’Internet).

Tant pel format de les dades reutilitzades com per a la llicència de distribució de les
mateix es va considerar oportú deixar obert els possibles valors degut a la seva disparitat
i, en la fase d’anàlisi de dades, agrupar-los en funció dels resultats obtinguts per aquells
casos més comuns.

3.2 La selecció de la mostra
Tot i que l’estudi es centre en els ajuntaments espanyols, no tots disposen de portal de
dades obertes.  Per  tant,  en una primera fase del  procés de mostreig  es va intentar
identificar el conjunt d’ajuntaments que sí disposaven de portal de dades obertes. Per
això  es  va utilitzar  com a principal  font  d’informació  el  portal  http://datos.gob.es que
forma part de la iniciativa Aporta del Govern d’Espanya. Aquest iniciativa, promoguda pel
Ministeri  d’Energia,  Turisme i  Agenda Digital  s’engegà l’any 2009 amb la voluntat  de
promoure la cultura de l’obertura de la informació a Espanya. Entre les diferents línies
d’actuació d’aquesta  iniciativa  destaca el  Catàleg Nacional  de dades obertes que es
configura com a punt únic d’accés al conjunt de dades que les diferents administracions
espanyoles posen a disposició pública. El catàleg permet la consulta de totes les dades
que les administracions públiques tenen federades amb el propi portal i, a la vegada,
mostra un mapa d’Espanya amb totes les iniciatives de dades obertes engegades per
totes les administracions. A partir d’aquesta informació es varen identificar en el moment
de l’estudi 77 ajuntaments amb portal de dades obertes. Val a dir que d’ells tan sols 15
estan federats amb el portal http://datos.gob.es.

En una segona fase, amb la intenció de validar i contrastar la informació obtinguda, es va
procedir a analitzar cada un dels portals de dades obertes dels ajuntaments identificats
en la fase anterior amb la finalitat de comprovar que efectivament disposaven de dades
publicades.  Així  mateix  també  es  va  comprovar  la  disponibilitat  de  portal  de  dades
obertes en els ajuntaments de municipis amb més de 100.000 habitants, amb la finalitat
de comprovar que la informació era completa i que en la mostra estiguessin inclosos tots
els ajuntaments de grans municipis. Com a resultat d'aquesta recerca es va descobrir
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que 12 dels 77 ajuntaments identificats al portal de dades obertes http://datos.gob.es no
tenien cap dada publicada i que 10 d'ells disposaven d'un catàleg amb un número de
dades publicades inferior a 10. Així mateix, i com a data curiosa, només 28 municipis del
64 amb més de 100.000 habitants disposen de portal de dades obertes. 

Com a resultat d'aquest procés de mostreig es varen seleccionar 50 ajuntaments d'entre
els identificats amb portal de dades obertes i que, a la vegada, disposaven d'un conjunt
suficientment gran de dades publicades.  Es prioritzà la  inclusió d'aquest  ajuntaments
dins la mostra en base al volum de dades perquè es va pressuposar que per aquests
casos hi hauria més possibilitats d'identificar aplicacions que facin ús de les seves dades.
A l'Annex I es mostra la llista definitiva d'ajuntaments que varen conformar la mostra. 

3.3 La recollida de dades
Per a la recollida de dades la tècnica principal empleada va ser l'observació directe dels
portals  de  dades  obertes  dels  ajuntaments  seleccionats.  Així  mateix,  també  es  va
administrar un qüestionari amb la intenció de validar i completar les dades obtingudes.

Per a l'obtenció de les fonts de dades disponibles categoritzades segons temàtica se va
optar per la observació directe dels portal de cada ajuntament ja que, tot i tenir part de la
informació  centralitzada  al  Catàleg  Nacional  de  dades  obertes,  el  número  reduït
d'ajuntaments federats (15 en total) va fer necessari l'estudi de cada cas particular. En
general l'obtenció d'aquestes dades es va poder realitzar sense problemes ja que els
portals comptem amb cercadors avançats que permeten filtrar el seu catàleg en funció
de la temàtica de les dades. Així mateix, tot i que les categories d'alguns ajuntaments no
fossin exactament idèntiques a les de l'estudi, la determinació de les equivalències no va
ser gaire problemàtica.

Respecte a la recollida de dades sobre els serveis que fan ús de les dades publicades
també se va optar per l'observació directe dels portals. En general, els ajuntaments que
tenen identificats aquests serveis proporcionen un catàleg d'aplicacions que fan ús de les
seves  dades  amb una  fitxa  descriptiva  per  a  cada  aplicació.  Tot  i  això,  a  l’estudiar
aquests  catàlegs  es  varen  identificar  una  sèrie  de  dificultats  per  obtenir  les  dades
necessàries:

 Problemes de  completesa:  es va observar  que algunes fitxes de les aplicacions
identificades no contenien totes les variables objecte de l’estudi. Així mateix, no es
podia assegurar que totes les aplicacions que fan ús de dades estiguessin publicades
al catàleg, sobretot aquelles que fossin d'ús intern per part de l'administració podrien
no estar disponibles a través del catàleg per no ser útils al públic general.

 Problemes de validesa:  es va observar que alguns catàlegs d'aplicacions contenen
aplicacions desfasades, que ja no estan disponibles o bé que han canviat de nom o
de funcionalitat.

 Problemes de fiabilitat:  també es va observar que, en determinats casos, apareixien
al  catàleg aplicacions  per  a  les  que  no quedava prou  clar  si  feien ús  de  dades
obertes. Es varen identificar aplicacions amb funcionalitats que no tenien cap relació
amb  el  conjunt  de  dades  disponibles  o  bé,  aplicacions  que  disposaven  de
funcionalitats per a les que no quedava explícitament clar a la fitxa descriptiva la
reutilització de dades. Sembla que alguns ajuntaments aprofiten aquest catàleg per
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incloure aplicacions per a dispositius mòbils desenvolupades pel propi ajuntament,
però sense cap tipus de relació amb la reutilització de dades.

Tot i que durant la recollida de dades es va fer un esforç a l'hora de mitigar aquestes
problemàtiques (comprovant les aplicacions en cas de que fos possible o validant que la
seva funcionalitat estigués relacionada amb alguna de les dades disponibles al catàleg)
se va optar per elaborar, com a tècnica secundària de recollida de dades, un qüestionari
que es va administrar als diferents ajuntament objecte de l'estudi. El qüestionari, que es
pot consultar a l'Annex II, inclou un formulari a mode de fitxa que s'havia d'emplenar per
a cada una de les aplicacions que l'ajuntament tingués identificades. Les  preguntes del
qüestionari es relacionen amb cada una de les variables objecte d'estudi. La finalitat del
qüestionari era la de completar i validar les dades obtingudes a través de l'observació
directe.

El  qüestionari  es  va  implementar  mitjançant  un  formulari  de  Google  Forms i  es  va
comunicar als diferents ajuntaments durant la primera quinzena d'abril. El canal principal
de  comunicació  amb  els  ajuntaments  va  ser  el  canal  telemàtic  de  presentació  de
sol·licituds d'accés a la informació pública, tot i que en molt de casos, al no disposar
l'ajuntament  d'aquest  canal,  es  va  optar  per  la  realització  d'un  sol·licitud  electrònica
general.  Al final, amb 32 ajuntament es va poder contactar mitjançant el tràmit d'accés a
la  informació  pública,  amb  16  ajuntaments  mitjançant  la  instància  general  i  els  dos
restants a través de formularis en línia sense registre electrònic.

Com  a  resultat  de  l’administració  del  qüestionari  es  varen  obtenir  30  respostes.
D’aquestes,  7  ajuntaments  ens  redirigien  a  la  pàgina  de  dades  obertes  on  tenien
catalogades les aplicacions, 12 comunicaren que no disposaven de cap informació i la
resta  proporcionaven  un  llistat  amb les  aplicacions  que  tenien  identificades,  algunes
d’elles ja observades en la recollida prèvia de dades. Al final, a partir del qüestionari es
va obtenir informació de 13 aplicacions no identificades prèviament.

4. Els resultats
A través de l’observació directe es varen identificar un total de 5157 conjunts de dades
que els ajuntaments de la mostra posen a disposició del públic a través dels respectius
portal  de dades obertes.  Cada conjunt  de dades es va associar  a un dels possibles
valors dels definits a l’indicador categoria de forma que s’obté la distribució del conjunt
de dades per categories tal i com mostra la Taula 4.1.

Taula 4.1. Distribució dels conjunts de dades en funció de la seva categoria

CONJUNT DE DADES

CATEGORIA Total %

Administració pública 963 18,67

Ciència i Tecnologia 113 2,19

Cultura i oci 471 9,13

Demografia 567 10,99

Dret i justicia 11 0,21
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Ecologia 346 6,71

Economia, Hisenda i Comerç 688 13,34

Educació 110 2,13

Industria i Energia 255 4,94

Salut i benestar 344 6,67

Ocupació 71 1,38

Urbanisme i transport 1218 23,62

Total 5157 100

Així  mateix,  a  partir  de les dades recollides a través de l’observació directe i  de les
respostes obtingudes a través del qüestionari es varen identificar un total de 227 serveis
de reutilització de dades. D’aquests un total de 168 corresponen a serveis desenvolupats
mitjançant aplicacions mòbils o plataformes web, mentre que els 59 restants corresponen
a visualitzacions de dades mitjançant mapes o gràfiques. De les dades obtingudes a
partir de cada una dels serveis analitzats s’han obtingut els següents resultats en funció
de la categoria associada a l’aplicació (Taula 4.2).

Taula 4.2. Distribució dels serveis de reutilització en funció de la seva categoria

  SERVEI DE REUTILITZACIÓ

SECTOR Aplicació Visualització Total %

Administració pública 10 3 13 5,73

Ciència i Tecnologia 1 1 2 0,88

Cultura i oci 39 5 44 19,38

Demografia 0 3 3 1,32

Dret i justicia 0 0 0 0

Ecologia 4 6 10 4,41

Economia, Hisenda i Comerç 9 14 23 10,13

Educació 0 0 0 0

Industria i Energia 0 0 0 0

Salut i benestar 6 1 7 3,08

Ocupació 0 0 0 0

Urbanisme i transport 99 26 125 55,07

Total 168 59 227 100

A la Taula 4.3 es mostra la distribució del serveis de reutilització identificats en funció de
la plataforma de desenvolupament. En aquest cas només es mostren les plataformes per
a les quals existeix algun servei desenvolupat.
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Taula 4.3. Distribució de serveis de reutilització en funció de la plataforma

SERVEI DE REUTILITZACIÓ

PLATAFORMA Aplicació Visualització Total % sobre aplicacions

Android 133 0 133 79,17

IOS 81 0 81 48,21

Web 35 59 94 20,83

Windows Phone 13 0 13 7,74

BlackBerry 2 0 2 1,19

La  següent  taula  mostra  la  distribució  dels  serveis  de  reutilització  en  funció  de
desenvolupador. En aquest cas, i tal i com s’explicarà en detall en el següent apartat, la
categoria  Ajuntament  inclou  tots  aquells  desenvolupaments  a  iniciativa  del  propi
Ajuntament amb independència de qui hagi estat el desenvolupador final.

 

Taula 4.4. Distribució dels serveis de reutilització en funció del desenvolupador

DESENVOLUPADOR
SERVEI DE REUTILITZACIÓ

Aplicació Visualització Total %

Ajuntament 51 31 82 36,12

Empresa 63 18 81 35,68

Autor independent 54 10 64 28,19

Per últim aquesta darrera taula mostra la distribució dels serveis de reutilització en funció
del públic destinatari al que va dirigit el servei.

Taula 4.5. Distribució dels serveis de reutilització en funció del públic destinatari

PÚBLIC DESTINATARI
SERVEI DE REUTILITZACIÓ

Aplicació Visualització Total %

Ajuntament 0 0 0 0

Empresa 7 0 7 3,08

Ciutadà 161 59 220 96,92

Tant  dels  formats  de dades  utilitzats  com del  sistemes de llicenciament  s’han pogut
obtenir dades en un número molt reduït de serveis, per la qual cosa ha sigut impossible
caracteritzar els serveis en funció d’aquest dos indicadors amb garanties suficients. En
l’apartat següent es detalla la problemàtica trobada i s’ofereix una possible solució per
aquells investigadors que vulguin aprofundir amb el tema.
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5. La discussió dels resultats
Una vegada recollides les dades i presentats els resultats obtinguts, podem passar a
realitzar la discussió al voltant de les preguntes platejades i de com aquests resultats ens
permeten caracteritzar els serveis de reutilització identificats.

Primer  de  tot  cal  comentar  com a  data  curiosa  que  els  227  serveis  de  reutilització
identificats no es distribueixen de manera uniforme entre els ajuntaments de la mostra.
De  fet,  hi  ha  19  ajuntaments  pels  quals  no  s’ha  pogut  identificar  cap  aplicació  o
visualització  i  18  ajuntaments  pels  quals  s’han  identificat  menys  de  5  serveis  de
reutilització. Això indica que realment les aplicacions es concentren principalment en un
grup reduït d’ajuntaments. Més encara, sembla que aquells ajuntaments que tenen més
aplicacions  identificades no són precisament  aquells  que tenen un conjunt  de dades
publicat més elevat, la qual cosa pot indicar que hi ha altres factors que faciliten i ajuden
a l’aparició de serveis  de reutilització.  És probable que aquests factors estiguin més
relacionats amb els esforços de foment a la participació, publicitat, ajuda i formació que
alguns ajuntaments realitzen al voltant de la seva estratègia de dades obertes. Tot i que
aquest  aspecte  no  és  objecte  del  present  estudi  pot  ser  interessant  per  a  altres
investigadors  indagar  en  aquestes  hipòtesis,  prenent  aquestes  variables  com  a
potencialment explicatives.

Passant  a  discutir  cada  una  de  les  preguntes  plantejades  a  la  llum  dels  resultats
obtinguts i en referència a la caracterització dels serveis en funció de la seva categoria
podem veure observant la Taula 4.2 que més de la meitat dels serveis identificats estan
relacionats amb la categoria d’Urbanització i transport ( 55,07 %) seguit de manera més
llunyana per les categories de Cultura i Oci  (19,38 %) i Economia, Hisenda i Comerç
(10,13  %).  D’aquestes  categories  destaquen  principalment  els  serveis  i/o  aplicacions
relacionats  amb  transport  públic  (autobusos,  metro  i  bicicleta),  amb  la  recerca
d’infraestructures públiques georeferenciades, agendes culturals i esdeveniments d’oci,
visualitzacions  dels  pressupostos  municipals  i  els  mapes  amb  ubicacions
georeferenciades de comerços o altres punts d’interès de la ciutat.  Per a la resta de
categories, els serveis de reutilització identificats són molt més escassos. De fet per a les
categories  d’Educació,  Ocupació,  Drets  i  Justícia  i  Industria  i  Energia  no s’ha pogut
identificar cap servei.

A través de la  Taula 5.1 podem analitzar la relació dels serveis de reutilització amb la
distribució del conjunts de dades en funció de les mateixes categories. A priori es pot
pensar que existeix una relació directe entre el número de serveis de reutilització i el
volum  de  dades  publicades  per  a  la  mateixa  categoria.  Però  si  analitzam  més
detingudament la relació veiem que hi ha dos casos que resulten interessants: per un
costat  la categoria de ‘Demografia’ amb un volum elevat de dades i  un número molt
escàs de serveis  de reutilització  i  el  cas de la  categoria  de ‘Cultura i  Oci’ amb una
situació completament contraria, poques dades i molts de serveis. Això fa pensar que hi
ha altres factors explicatius que influeixen en la disponibilitat de dades i de serveis de
reutilització. Tot i no ser objecte d’aquest estudi establir hipòtesis explicatives sobre el
volum  de  serveis  desenvolupats,  no  seria  molt  agosarat  proposar  dos  factors  que
s’haurien de tenir en compte en possibles investigacions futures orientades a analitzar el
perquè d’aquest ecosistema de serveis: 

 La  distribució  competencial de  les  administracions.  En  efecte,  concorden  les
temàtiques en les que les administracions locals son competents amb aquells que
disposen d’un conjunt de dades més nombrós (aquelles dades que l’administració
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gestiona  i  genera  són  susceptibles  d’esser  publicades  amb  un  menor  esforç).
D’aquesta manera s’explica el  volum elevat de dades (i  aplicacions) en els àmbit
assenyalats, però a l’hora també serveix per explicar l’escàs volum de dades (i les
poques o inexistents aplicacions) pel cas de les categories d’educació, ocupació o
industria. 

 Les temàtiques que són més propenses a  generar  un valor afegit i  que puguin
esser  d’utilitat  a  l’usuari  final.  Efectivament,  el  transport  o  l’oci  permeten
desenvolupar aplicacions amb utilitats clares i  que poden tenir  un forta demanda,
mentre que temàtiques com la demografia, per exemple, tot i disposar d’un elevat
número de dades, té una utilitat molt més limitada cosa que, a la vegada, limita la
demanda d’aplicacions o serveis de valor afegit més enllà del que pugui tenir per a
col·lectius molt especialitzats o minoritaris.

Taula 5.1. Relació entre el volum de dades públiques i els serveis de reutilització per categories

CONJUNT DE DADES SERVEIS DE REUTILITZACIÓ

SECTOR Total % Total %

Administració pública 963 18,67 13 5,73

Ciència i Tecnologia 113 2,19 2 0,88

Cultura i oci 471 9,13 44 19,38

Demografia 567 10,99 3 1,32

Dret i justicia 11 0,21 0 0

Ecologia 346 6,71 10 4,41

Economia, Hisenda i Comerç 688 13,34 23 10,13

Educació 110 2,13 0 0

Industria i Energia 255 4,94 0 0

Salut i benestar 344 6,67 7 3,08

Ocupació 71 1,38 0 0

Urbanisme i transport 1218 23,62 125 55,07

Total 5157 100 227 100

Respecte a les plataformes de desenvolupament els resultats obtinguts de l’estudi són
bastant clarificadors. Per un costat, les plataformes mòbils dominen clarament sobre les
plataformes  d’escriptori.  En  aquest  sentit  cap  de  les  aplicacions  identificades  està
disponible  sobre  sistemes  operatius  d’escriptori  com Windows  o  Linux,  la  qual  cosa
demostra que el mercat dels serveis de reutilització és un mercat clarament orientat a les
plataformes mòbils,  en línea amb la tendència actual basada en el  desenvolupament
d’aplicacions d’usuari que aposten clarament per la mobilitat i l’accés ràpid als serveis
des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. També, dins d’aquest àmbit, existeix un clar
guanyador que és la plataforma Android, cosa que és comprensible ja que actualment és
la plataforma mòbil amb major quota de mercat (Gartner, 2016).

També cal destacar en aquest aspecte la rellevància que té la plataforma web, que, tot i
que en relació a l’experiència d’usuari  no es pot  comparar amb el nivell  d’usabilitat  i
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rendiment que obtenim amb l’ús de plataformes natives presenten, sobretot en l’àmbit de
les visualitzacions, un competidor important de cara al futur. Així mateix destacar que set
de les aplicacions identificades utilitzen la  tecnologia  web responsive,  tecnologia que
permet que una aplicació pensada per la web es pugui visualitzar i fer funcionar des de
dispositius  mòbils  quasi  de  la  mateixa  manera  com  si  s’haguessin  desenvolupant
mitjançant  tecnologia  nativa  del  propi  mòbil.  És  d’esperar  que,  en  el  futur,  aquesta
tecnologia tingui un creixement destacat per l’impacte positiu que pot tenir en els costos i
temps de desenvolupament de nous serveis.

En quant a la tipologia dels desenvolupador, el resultat de l’anàlisi permet identificar una
certa igualtat respecte al perfil dels usuaris que desenvolupen els serveis. Tot i que en un
primer moment es podria pensar que tant empreses com administracions, per la seva
capacitat  de  mobilitzar  i  dedicar  recursos,  serien  els  desenvolupadors  destacats  de
serveis,  sorprèn el  fet  de veure que, tot  i  de manera més limitada, existeixen moltes
aplicacions desenvolupades per autors independents, generalment gent interessada amb
la  tecnologia  que  ja  sigui  per  interès  propi  o  per  afició,  dedica  el  seu  temps  a
desenvolupar  serveis  mitjançant  la  reutilització  de  dades.  En  aquest  sentit,  es  pot
entendre que més enllà de la capacitat de monetitzar el desenvolupaments que pugui
cercar  una  empresa  amb  finalitats  lucratives,  existeix  un  col·lectiu  social  que,  ben
mobilitzat, pot crear a partir de les dades publicades, un ecosistema important de serveis
beneficiosos per a la societat.

Respecte el públic destinatari dels serveis hi ha una clara tendència a que les aplicacions
vagin destinades al ciutadà, cosa que no sorprèn en absolut tractant-se de serveis que
cerquen oferir un valor afegit a la societat. Les aplicacions pensades exclusivament per
empreses, que són poques, estan orientades principalment cap l’àmbit del comerç o a
les relacions amb la pròpia administració (contractes i pagament a proveïdors). En tot
cas, la dada que més destaca de totes és la completa inexistència d’aplicacions d’ús
intern per a la pròpia administració. Si una de les promeses de les dades obertes és la
capacitat  de millorar  la  gestió  interna  de l’administració  està  clar  que,  en l’àmbit  de
l’administració local,  encara no s’ha iniciat,  ni  tan sols de manera incipient,  cap tipus
d’iniciativa interna amb aquest objectiu. En aquest sentit, les administracions locals tenen
un important camí que recorre. És evident que aquest camí l’han iniciat en l’àmbit de la
transparència,  ja  que  molts  dels  serveis  de  reutilització  estan  basats  en  el
desenvolupament de serveis de visualització de pressupostos i despeses públiques, però
sempre mirant cap a l’exterior. Fa falta repensar els serveis interns, a partir de les dades
publicades on és segur que es podran trobar possibilitats de millora de la gestió interna.

Per  últim,  com ja  s’ha comentat  en l’apartat  anterior,  en  el  cas  de les  tipologies  de
llicenciament i els formats de dades utilitzats pels serveis no s’han pogut recopilar dades
suficients  com  per  a  treure  conclusions  clares  a  partir  de  l’anàlisi  estadístic.
Lamentablement aquestes dades no es troben de forma general publicades als catàlegs
d’aplicacions disponibles ni s’han obtingut respostes concretes a través del qüestionari
administrat. En aquest sentit, i com a recomanació per a futurs investigadors que estiguin
interessats en aprofundir en el tema, la millor opció per poder obtenir aquestes dades
seria consultar directament al  sector infomediari  o,  millor  encara, consultar als propis
desenvolupadors de les aplicacions analitzades ja que moltes vegades són els únics que
disposen d’aquesta informació. 

En l'àmbit del llicenciament destacar que totes les aplicacions analitzades són gratuïtes
per a l’usuari final. De forma general, s’ha observat que aquells desenvolupadors que
opten  per  a  monetitzar  les  aplicacions  ho  fan  principalment  de  dues  maneres:  bé
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mitjançant la incorporació de publicitat  o bé mitjançant la incorporació d’un frontal de
pagament  per  aquells  usuaris  que,  per  pertànyer  a algun tipus de col·lectiu  concret,
poden requerir de funcionalitats avançades. 

En quan al format de dades, no s’han pogut trobar característiques particulars, però sí
que  podem  destacar  en  aquest  àmbit  l’existència  d’un  grup  reduït  d’aplicacions
multientitats,  es  a  dir,  aplicacions  pensades  per  recopilar  dades  de  diferents
administracions. Estam parlant d’aplicacions com Papelea (http://www.papelea.com), un
servei  per  a  facilitar  la  realització  de  tràmits  amb  l’administració,  o  aplicacions  com
Moovit (http://www.moovitapp.com)  o  Here  WeGo (http://wego.here.com),  dues
aplicacions  que  faciliten  la  mobilitat  mitjançant  el  transport  públic.  En  aquestes
aplicacions el format de dades empleat te una rellevància important ja que pot marcar la
diferència entre el desenvolupament particular d’integracions per a cada ajuntament que
s’incorpora a l’aplicació, o bé, la possibilitat d’un únic desenvolupament que pugui servir
per  a  qualsevol  de  les  administració  que  segueixin  un  mateix  format  de  dades
estandarditzat.

6. Les conclusions i recomanacions
Passats ja uns anys des de l’aparició dels primers portals de dades obertes aquesta
investigació ha intentat  caracteritzar  els  serveis  de reutilització que,  al  voltant  de les
dades publicades, s’han desenvolupat des del sector privat, però també dins de la pròpia
administració amb la finalitat de donar un valor afegit a aquestes dades.

En aquest context, s’han analitzat un total de 50 ajuntaments (pràcticament la totalitat
dels ajuntaments que tenen portal de dades obertes) i s’han descobert un total de 227
serveis de reutilització, entre aplicacions i visualitzacions de dades. S’ha destacat que la
majoria d’aquest serveis es troben concentrats en un grup reduït d’ajuntaments, ja que la
majoria d’ells disposa de pocs (o fins i tot cap) servei identificat que reutilitzi les seves
pròpies dades.

Respecte a la temàtica, els serveis desenvolupats estan orientats principalment cap a la
mobilitat (transport públic o aparcament), la recerca d’infraestructura pública (mitjançant
sistemes de geolocalització) o bé la publicació d’esdeveniments relacionats amb l’oci i la
cultura.  L’existència  destacada  d’aquesta  tipologia  de  serveis  poden  tenir  una  doble
explicació: la seva relació amb les matèries que són competència de les administracions
locals i, per altra banda, la capacitat de crear serveis de valor afegit i utilitat al ciutadà,
per als quals existeix una demanda real.

En quan a les plataformes de desenvolupament, s’ha trobat una concordança amb la
realitat del mercat actual de desenvolupament de programari: hegemonia absoluta de les
plataformes mòbils sobre les plataformes d’escriptori i, de les  plataformes mòbils, major
disponibilitat  de programari  pel sistema  Android que, a dia d’avui,  és el  sistema amb
major quota de mercat.

Respecte  als  desenvolupadors  destaca  la  igualtat  entre  les  diferents  tipologies  de
publicadors  de  serveis,  atorgant  una  menció  especial  a  la  gran  varietat  d’autors
independents  que  per  afició  o  interès  particular  dediquen  el  seu  temps  al
desenvolupament  d’aplicacions  d’utilitat  social.  Així  mateix,  en  l’aspecte  del  públic
objectiu, no existeixen sorpreses en les dades que demostren que, majoritàriament, les
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aplicacions  s’orienten  al  ciutadà.  Cal  destacar,  en  aquest  cas,  la  nul·la  existència
d’aplicacions de gestió interna administrativa, cosa que qüestiona la promesa de que
l’obertura de dades pot ajudar a millorar el funcionament intern de l’administració.

Respecte al llicenciament de les aplicacions no s’ha pogut obtenir dades estadísticament
fiables per a caracteritzar la seva tipologia, tot i  que clarament destaquen els serveis
gratuïts, amb alguns serveis que monetitzen les aplicacions mitjançant la publicitat o les
funcions avançades de pagament.

Així mateix, també és rellevant destacar l’existència d’un conjunt d’aplicacions que, al
consumir dades de diferents ajuntaments, es podrien beneficiar d’una estandardització
dels formats de dades publicats per les diferents institucions.

Per últim, una vegada obtingut els resultats de la recollida de dades i analitzats aquests,
es dedueixen del  que s’ha explicat  una sèrie de recomanacions que es poden fer  a
administracions locals que es trobin en un estadi incipient en el seus respectius projectes
de dades obertes:

 Orientar i prioritzar la publicació de dades en aquelles matèries que siguin de la seva
competència i que puguin oferir un valor afegit. En aquest sentit, les matèries que
hem destacat  en aquest  estudi que compleixen aquestes característiques són les
relacionades amb la mobilitat (transport públic), la infraestructura geolocalitzada i els
esdeveniments culturals.

 Fomentar i impulsar la reutilització de dades a través d’iniciatives que puguin engegar
el  desenvolupament  de  serveis  per  part  del  sector  privat:  formularis  d’atenció  al
desenvolupador,  guies  de desenvolupament,  jornades de difusió,  publicitat  de  les
aplicacions ja desenvolupades, etc...S’ha observat que aquests factors poden tenir
influència en la creació d’un ecosistema ample de serveis de reutilització.

 Impulsar la pròpia reutilització interna de les dades publicades, amb la intenció de
millorar  processos  interns,  es  a  dir,  plantejar-se  de  quina  manera  l’esforç  de
publicació  pot  revertir  en  una  millora  del  funcionament  intern  i  de  la  gestió
administrativa.

 Col·laborar  amb  altres  administracions  en  la  definició  de  formats  oberts
estandarditzats  que  facilitin  l’aparició  d’un  ecosistema  de  serveis  o  aplicacions
multientitat.  La definició de formats estandarditzats redundarà en la disminució de
costos econòmics i temporals en el desenvolupament de nous serveis, fet que pot
propiciar un augment de la reutilització de dades i de la creació de nous serveis de
valor afegit.
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Annex I – Ajuntaments que formen part de la mostra.

Ajuntaments que formen part de la mostra

Conjunt de dades
Serveis de reutilització

Aplicacions Visualitzacions Total
Ajuntament d'A Coruña 112 6 0 6
Ajuntament d'Albacete 15 4 2 6
Ajuntament d'Alcobendas 175 2 6 8
Ajuntament d'Alhaurín de la Torre 27 0 2 2
Ajuntament d'Amposta 34 0 0 0
Ajuntament d'Azkoitia 30 0 0 0
Ajuntament de Badalona 42 0 0 0
Ajuntament de Barcelona 399 6 9 15
Ajuntament de Bilbao 178 3 2 5
Ajuntament de Càceres 65 5 11 16
Ajuntament de Camargo 82 0 4 4
Aj. de Cornellà de Llobregat 28 4 0 4
Ajuntament de Cuenca 25 0 0 0
Ajuntament d'Eibar 37 0 0 0
Ajuntament de Gavà 42 0 0 0
Ajuntament de Gijón 706 8 4 12
Ajuntament de Girona 23 0 0 0
Ajuntament de Granollers 81 1 0 1
Ajuntament d'Igualada 34 1 0 1
Aj. de Las Palmas de Gran Canaria 92 3 0 3
Ajuntament de Leganés 15 0 0 0
Ajuntament de Lleida 46 11 1 12
Ajuntament de Lorca 133 1 3 4
Ajuntament de Madrid 274 26 3 29
Ajuntament de Màlaga 719 12 3 15
Ajuntament de Manlleu 172 1 0 1
Ajuntament de Marbella 18 0 0 0
Ajuntament de Mataró 34 0 2 2
Ajuntament d'Olot 34 0 0 0
Ajuntament de Pamplona - 2 0 2
Ajuntament de Prat del Llobregat 34 0 0 0
Ajuntament de Rivas Vaciamadrid 48 0 1 1
Ajuntament de Rubí 25 0 2 2
Ajuntament de Sabadell 282 2 0 2
Aj. de San Cristóbal de La Laguna 4 0 0 0
Ajuntament de San Sebastián 18 0 0 0
Aj. de Sant Feliu de Llobregat 40 0 0 0
Aj. de Sant Quirze del Vallès 34 0 0 0
Aj. de Santa Coloma de Gramanet 34 0 0 0
Aj. de Santa Cruz de Tenerife 38 2 0 2
Ajuntament de Santander 89 14 0 14
Ajuntament de Sevilla 123 2 0 2
Ajuntament de Tarragona 9 0 0 0
Ajuntament de Terrassa 129 3 1 4
Ajuntament de Torrent 175 1 0 1
Ajuntament de València 115 10 1 11
Ajuntament de Valladolid 60 0 0 0
Ajuntament de Viladecans - 0 0 0
Ajuntament de Vitória 109 2 2 4
Ajuntament de Saragossa 119 36 0 36

Total 5157 168 59 227
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Annex II– Qüestionari administrat als diferents ajuntament de la
mostra
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