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DADES, DADES, DADES



UTILITY ...

● Electricitat

● Gas

● Aigua 

“Les dades són la 

nova utility de les 

empreses” 



CONOCIMIENTO

. 

CONEIXEME
NT

.... en Dades Obertes

● Divulgació
● Formació 
● Investigació 
● Emprenedoria

 INICIATIVA BARCELONA OPEN DATA
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CONOCIMIENTO

CONSELL ASSESSOR

Construïm un HUB OPEN DATA per fer efectius 

els beneficis socials de les dades obertes  



CONOCIMIENTO

Generar una Hub de tots els agents d'Open Data.



"Oferim certificació internacional per 
formar professionals de la gestió i 
reutilització de les dades obertes"



"Ajudem a transformar les dades 
obertes en valor econòmic i social"des 
obertes en valor econòmic i social"



Tipus d’efectes econòmics i socials

Polítiques més eficaces

Capacitat control de la ciutadania

Oportunitats econòmiques equitatives

QUINS BENEFICIS GENEREN LES DADES OBERTES? 

 



Estalvi de 
costos

Permet estalviar costos als serveis públics (sanitat, educació …)

Servei de Salut (UK) 

Estalvi de £200 milions

37M dades . Estalvi:27M/mes .Prescribing Analytics

UTILITZACIÓ SOCIAL OPEN DATA

Polítiques més eficients

https://theodi.org/news/prescription-savings-worth-millions-identified-odi-incubated-company
https://theodi.org/news/prescription-savings-worth-millions-identified-odi-incubated-company
http://www.prescribinganalytics.com/


Qualitat de 
vida

APP que comparteix les dades d’ubicacions 
accessibles per a persones amb mobilitat reduïda 

UTILITZACIÓ SOCIAL OPEN DATA

Accesibilitat



NODE ODI BARCELONA

Story Mode

Community Node

Learning Node

Formació acreditada per a la transformació social



CONTEXT & REGULACIÓ Open Data

ANGLOSAXONS / NÒRDICS

● Cultura política transparencia (1a 

Esmena dret a petició)

● Cultura política transparència

● Llei Sueca llibertat premsa 1766

● USA. Freedom of Information Act 

1966

● Precedents en el "dret a la informació 

o el dret de saber"

● Enfocament actual. Millora 

Democràtica & Oportunitats 

Econòmiques (Open Government).

●

LLATINS ESPANYA / 

CATALUNYA

●No cultura transparència

●LPD orgànica, preval sobre

●Lleis d'accés informació pública.

●Llatinoamèrica & Sud Europa. 

Regulen davant demanda més 

transparència & mesures 

anticorrupció

●



CONTEXTO & REFERENTES OPEN DATA 
Países pioneros políticas públicas Open Data

● 2009. Cambio Sistémico. Lanza portal 

de publicación de datos del gobierno: 

Data.gov.

● 2013. Presidente USA firma Orden 

ejecutiva de gobierno abierto, “la 

información del Gobierno por defecto 

se publicará en abierto y lectura 

automática”

● 2016. Casa blanca lanza Proyecto de 

Oportunidades . Herramientas  

sencillas para la reutilización útil de 

datos.

● 2010. Lanzamiento portal de datos 

abiertos, data.gov.uk

● 2010. Creación del Open Data Institute.  

Objetivo es crear valor económico, social y 

medioambiental con la cultura de la 

apertura y reutilización de datos públicos

● 2012. Gobierno de Reino Unido publicó el 

Open Data White Paper. Concepto de 

gobierno abierto, establece principio de 

datos abiertos para el servicio público y 

apuesta por la reutilización y el uso 

inteligente de dicha información de las 

instituciones.

EEUU REINO UNIDO

https://www.whitehouse.gov/open
https://www.data.gov/
https://data.gov.uk/
http://theodi.org/
https://www.gov.uk/government/publications/open-data-white-paper-unleashing-the-potential


ACTIVITATS ECONÒMICA. BASADA OPEN DATA

"Una empresa de dades obertes 

utilitza, produeix o inverteix en les 

dades obertes com un aspecte 

fonamental del seu treball" 

ODI - Open Data Institute

270 empreses Open DATA en UK 



ACTIVITATS ECONÒMICA. BASADA OPEN DATA

Les companyies de tota edat, mida i sectors ..

No només el dominen les noves empreses. 39% 

més de 10 anys d'edat.

El 70% són empreses "micro" o pimes, amb 

menys de 10 treballadors.

Moltes (54%) treballen en el sector de les IC 

(Informació i Comunicació).

Resta: 21% són professionals científics & tècnics, 

11% administració d'empreses & serveis, 5% arts 

& entreteniment & recreatius.

270 empreses Open DATA en UK 



UTILITZACIÓ SOCIAL & ECONÒMICA OPEN DATA

Millora salut pública



REUTILITZACIÓ ECONÒMICA. Eixos.cat 



REUTILITZACIÓ ECONÒMICA
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CONOCIMIENTO

EXEMPLES PRÀCTICS ( I)
Portal Dades Obertes Ferrocarrils França

CAS 2. Nom App: Tranquilien. Predicció del fluxe de 
passajers cada estació. 
https://snips.ai/case-studies/sncf/CAS1. Ubicació de trens en real-time

170 Datasets. Numerosos reutilitzadors 
generen nous Serveis de valor afegit 
basats en dada sense cost extra per la 
organització. ( possar API)
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CONOCIMIENTO

EXEMPLES PRÀCTICS ( II)
Taxistes Zaragoza reutilitzen Dataset Agenda pública



IMPULSEN

22

  Penseu 
en les dades 
obertes com 
una oportunitat.


