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Resum 

El present estudi té l'objectiu d'estudiar, analitzar i experimentar amb grans conjunts de 
dades que existeixen actualment i que no acostumen a ser tractades encara per cap sistema 
informàtic. Aquestes grans quantitats de dades s'anomenen Big Data. Fent èmfasi especial 
en les dades que generen i publiquen –o haurien de publicar– els organismes públics, 
altrament anomenat Open Data. 

El treball s'estructura en tres blocs ben diferenciats. Primerament s'analitza i estudia l'estat 
actual del Big Data i l'Open Data en la societat. Es fa un recull de la cronologia que han 
seguit els dos sectors fins arribar al punt on es troben actualment. També es donen unes 
pautes i la informació necessària per a obrir aquestes dades i posar-les a l'abast de tothom.  

Seguidament es dissenya tot un sistema de gestió de dades públiques per acabar oferint un 
portal Open Data als usuaris finals. Des de l’obtenció de les fonts de les dades, passant per 
la implementació en la base de dades i acabant per proporcionar aquestes dades tractades 
al públic final. 

Finalment es crea una aplicació web que utilitza un conjunt de dades d'Open Data. 
D’aquesta manera s’ofereix al ciutadà un servei d’informació en temps real basat en l’Open 
Data. 

Els anàlisis i experimentacions realitzades conclouen que, tant el Big Data com l'Open Data, 
són encara temes sensibles per a la societat, però que si els hi donem un bon ús es poden 
fer grans coses de cara al futur. Des del punt de vista econòmic, la implantació d'un sistema 
Open Data és completament viable i s'obté un retorn econòmic important després de 
l'obertura de dades públiques. 

Amb la creació de l’aplicació web que es nodreix de dades públiques (Open Data) es 
conclou que hi ha una demanda d'informació important per a cobrir i que la creació d'aquest 
tipus d'aplicacions permet oferir informació en temps real a l'usuari que la demana. 
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1. Glossari 

API (Application Programming Interface): és una especificació de la manera en que els 
components de programari haurien d’interactuar un amb els altres. En la pràctica, en la 
majoria de casos, es tracta d’una llibreria que normalment inclou una especificació per a 
rutines, estructures de dades, classes d’objectes i variables. 

Dataset: Col·lecció o conjunt de dades agrupades en un únic arxiu, normalment tabulat. 

Drets d’autor: Conjunt de normes jurídiques i principis que regulen els drets morals i 
patrimonials que la llei concedeix als diversos autors pel sol fet de la creació d’una obra, ja 
estigui publicada o sigui inèdita. 

Drets de propietat intel·lectual: Drets d’autor i drets afins, incloses les formes de protecció. 

ETL (Extract, Transform, Load): És el procés que permet a les organitzacions moure dades 
des de múltiples fonts, transformar-les i, posteriorment, carregar-les en una altra base de 
dades. 

Format: Conjunt de característiques tècniques i de presentació dels diferents fitxers 
informàtics.  

HTTP: De l’anglès “HyperText Transfer Protocol”. És un protocol d’aplicació per a distribuir 
sistemes d’informació. És el fonament de les dades de comunicació del World Wide Web 
(WWW). L’hipertext és text estructurat que usa enllaços lògics (hiperlinks) entres nodes que 
continguin text i, possiblement, imatges i àudio. L’HTTP és el protocol que intercanvia o 
transfereix aquest hipertext. 

Infomediari/a: Empresa o negoci que el seu model de negoci es basa en administrar l’excés 
d’informació propi d’Internet. Recopila grans quantitats de dades que provenen de diverses 
fonts. Analitza i organitza de manera rellevant per a oferir, finalment, aquestes dades en 
qualitat de proveïdor neutral a tot usuari que ho requereixi. 

Interoperabilitat: Propietat o capacitat de dos o més sistemes o components informàtics per 
a intercanviar informació i utilitzar aquesta informació intercanviada. És una condició 
necessària per a que els usuaris tinguin accés complet a la informació disponible. 

Linked-Data: Literalment de l’anglès “dades enllaçades”. Es tracta d’una sèrie de pràctiques 
que, usant el model RDF per a descriure les dades i URIs per a nombrar els objectes de 
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dades i exposar-los via el protocol HTTP, facilita la interconnexió i la relació útil entre les 
dades d’una forma interpretable tant per persones com per màquines.  

Metadades: Literalment del grec “sobre dades”. Són dades que descriuren d’altres dades, 
és a dir, són el conjunt de característiques que tot conjunt de dades porta associat. 

Obertura de dades: Acció i resultat de fer accessible, a la població en general, dades que 
fins aleshores no ho estaven (bé perquè estaven ocultes o bé perquè estaven restringides 
en una organització), presentant-los de manera que puguin ser aprofitats per qualsevol 
agent reutilitzador de dades. 

Reutilitzar: És l’acció d’utilitzar alguna cosa, bé amb la funciona que feia anteriorment o bé 
amb altres fins.  

Reutilització pública: És l’ús de documents que estan en poder del sector públic, per 
persones físiques o jurídiques, amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús 
no constitueixi una activitat administrativa pública.  

RDF (Resource Description Framework): És una infraestructura per a descriure 
semànticament recursos, és a dir, dotar de sentit a les coses que representem per a que les 
màquines ho comprenguin. L’RDF es pot representar en diversos formats: XML, N3, Turtle, 
etc.  

RDFa (Resource Description Framework-in-attributes): És una forma de representar les 
dades estructurades visibles en las pàgines Web mitjançant unes anotacions semàntiques, 
influïdes en el codi i invisibles per al usuari, que permeten a les aplicacions interpretar 
aquesta informació i utilitzar-la de forma eficaç.  

Semàntica: És un mode particular d’inferir realitats o idees a partir d¡una paraula o frase.  

Servei públic: És una activitat portada a terme per l’Administració Pública o, sota un cert 
control i regulació d’aquesta, per una organització, especialitzada o no, i destinada a satisfer 
necessitats del col·lectiu.  

URI (Uniform Resource Identifier): En català “identificador uniforme de recurs”, és una 
cadena de caràcters curta que identifica inequívocament un recurs (servei, pàgina, 
document, direcció de correu electrònic, enciclopèdia, etc...). Normalment aquests recursos 
són accessibles en una xarxa o sistema. Els URIs poden ser URL, URN o ambdós 
(URL+URN). 
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URL (Uniform Resource Locator): En català “identificador uniforme de localització”, també és 
conegut com a “direcció web”. És una cadena de caràcters específica que constitueix una 
referència a un recurs. En la majoria de navegadors web, la URL d’una pàgina web es 
visualitza en la part superior, en la barra de direccions. 

Visualització: Representació gràfica de dades y models, que ajuda a l’usuari a comprendre 
l’estructura i el significat de la informació continguda en aquestes dades.  

W3C (World Wide Web Consortium): És un consorci internacional de reconegut prestigi on 
les organitzacions membres, el personal a temps complert i el públic en general, treballen 
conjuntament per a desenvolupar estàndards Web que després siguin utilitzats per a la 
comunitat d’Internet en general. 

WWW (World Wide Web): És un sistema de distribució d’informació basat en hipertextos 
enllaçats i accessibles a través d’Internet. Amb un navegador web, un usuari visualitza 
pàgines web que poden contenir text, imatges, vídeos o d’altres continguts multimèdia, i 
navega a través d’aquestes pàgines usant hiperenllaços. 

XML (Extensible Markup Language): Estàndard per al intercanvi d’informació estructurada 
entre diferents plataformes. Permet definir la gramàtica de llenguatges específics per a 
estructurar documents grans. A diferència d’altres llenguatges, l’XML dóna suport a base de 
dades, sent útil quan diverses aplicacions s’han de comunicar entre sí o integrar informació. 





Un sistema d'informació basat en l'Open Data (Dades Obertes). Disseny i implementació Pág. 11 

 

2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Els objectius del present projecte són el disseny d'un sistema d'informació basat en l'Open 
Data, donant una estructura conceptual vàlida per al posteriorment desenvolupament d'un 
sistema d'aquestes característiques. 

També es vol dissenyar i implementar una aplicació web que utilitza un conjunt de dades 
provinents d'un sistema d'Open Data com a font d'informació, creant una aplicació totalment 
real i funcional. Aquesta aplicació web es dissenyarà i implementarà buscant la simplesa i la 
utilitat de cara a l'usuari final. 

2.2. Abast del projecte 

L'abast del projecte es divideix en els següents apartats: 

• Presentació del Big Data i la seva importància 

• Presentació de l'Open Data en l'entorn actual 

• Disseny d'un sistema d'informació basa en Open Data 

• Disseny d'una aplicació web que usa Open Data 

• Creació i implementació de l'anterior aplicació web 
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3. Dades 

3.1. Dada 

Una dada és una representació simbòlica (numèrica, alfabètica, etc.) d'una entitat. La 
dada no té valor semàntic (sentit) en si mateixa, però convenientment tractada o 
processada es pot emprar en la realització de càlculs o en la presa de decisions 
importants. És molt comuna, i cada cop més important, en l'àmbit de les tecnologies de la 
informació. 

Una dada també es pot definir com una representació convencional de la informació 
perquè pugui ésser tractada en un procés informàtic o en un sistema automàtic en 
general. 

3.2. Metadades 

Les metadades són dades que descriuen altres dades. Són un índex de dades i la via per 
a comunicar informació sobre un document o sobre els recursos que directament es 
relacionen amb la seva accessibilitat. Són, a més, una eina bàsica en l'organització, 
classificació i descripció de la informació, tasques pròpies de l'arquitectura de la 
informació. 

Així doncs, les metadades són informacions descriptives sobre les dades a les que fan 
referència. Descriuen, defineixen, estructuren i relacionen les dades dins del seu conjunt; 
permetent, d’aquesta manera, poder llegir, entendre i interpretar molt millor aquestes 
dades. 

Les metadades, a vegades, es consideren com a informació no rellevant per a l’usuari 
final, però sí d’una suma importància per al sistema que les tracta. Les metadades 
s’envien junt a la informació quan es realitza alguna petició o actualització de la mateixa 
dins d’un sistema informàtic. 

3.3. Esquema bàsic 

Un esquema bàsic del procés natural que segueixen les dades és el que es pot observar 
a la Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Procés que segueix una dada fins a convertir-se en saviesa 

El resum seria que una dada, definida adientment es converteix en informació. Si aquesta 
informació s’utilitza per tractar dades, s’arriba al coneixement. I un conjunt de 
coneixements es converteixen en saviesa. 

Es pot interpretar aquest procés mitjançant un exemple per a veure de forma més visual 
l’evolució que segueix la dada. [1] Es té, per exemple, el número 22. 22, efectivament, és 
una dada. Tal i com s’ha explicat anteriorment en la definició de dada, la dada no té valor 
en si mateixa. No  aporta cap coneixement ni informació específics per si sola, 
simplement es una representació simbòlica. Però si a la dada 22 se li afegeix 
“temperatura de 22 graus”, la dada original es converteix certament en informació. Ara, 
doncs, se sap a què va associada la dada 22: a una temperatura. S’obté llavors una 
informació que pot ser valuosa o no, tot dependrà de l’ús posterior que se’n faci d’aquesta 
informació. 

Si, a més a més, a aquesta informació se li programa alguna tasca en concret o 
simplement a la informació de la dada se li dóna algun ús pràctic, la informació es 
converteix ara en coneixement. Per exemple, es pot programar o desenvolupar un 
automatisme que a partir de 22º de temperatura es posi en funcionament l’aire 
condicionat en una sala de conferències. 

Com es pot observar, s’ha passat d’una dada original sense cap tipus d’informació 
associada a ella (el número 22) i s’ha posat al seu apropiat context (temperatura de 22º) 
obtenint d’aquesta manera una informació. Posteriorment, i tractant la informació 
d’aquesta dada s’ha convertit en coneixement útil i pràctic. 

Dada	   Informació	   Coneixement	   Saviesa	  
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Si es recopila molta informació de dades, aquest coneixement es converteix en saviesa. 
Per exemple, si es fa un recull de les temperatures al llarg del dia es poden arribar a 
guardar historials de temperatura i llavors es pot actuar més ràpida i efectivament vers 
imprevistos. 

La saviesa, doncs, fa referència al tractament i processament de molts conjunts de dades 
per a poder-ne obtenir alguna utilitat. I aquí és on entren en joc el Big Data i l’Open Data. 
L'objectiu del Big Data és el tractament de grans quantitats d’informació per trobar-ne 
algun tipus d'utilitat. L'Open Data, en canvi, se centra més en l'obertura d'aquestes dades 
per al seu posterior tractament. 
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4. Big Data 

Big Data és un terme aplicat a conjunts de dades que superen la capacitat del programari 
habitual per a ser capturades, gestionades i processades en un temps raonable. 
L’emmagatzematge, les referències creuades, les correlacions i les cerques de grans 
quantitats de dades són les principals dificultats en que l’ésser humà ha de fer front avui 
en dia. 

És ben sabut que Internet ha canviat la forma de funcionament de les empreses, la funció 
dels governs i com la gent viu actualment en aquest món cada cop més tecnològic. El Big 
Data és una tendència tecnològica, potser menys visible en la societat que d'altres 
tendències a Internet, però que està penetrant amb molta força. I tot i que està 
relacionada amb Internet, i té moltes més oportunitats si es combina amb la xarxa, no 
necessita Internet per a funcionar. 

Big Data és una terme que va més enllà de la comunicació: és la idea de que es pot 
aprendre i extreure molta informació valuosa de grans quantitats d’informació que d’altra 
banda no es podria comprendre quan s'utilitzen només quantitats petites d’aquesta 
informació. 

Al segle III abans de Crist, es creia que la Biblioteca d’Alexandria albergava tota la suma 
del coneixement humà d’aquella època. Avui en dia, hi ha suficient informació en tot el 
món com per donar-li a cada ésser viu molta més informació de la que els historiadors 
pensen que s’emmagatzemava a la Biblioteca d’Alexandria. 

Actualment, cada dia es generen més de 2,5 trilions de bytes de dades –tant que el 90% 
de les dades en el món avui en dia s’han generat en els últims dos anys. [2] 

Aquestes dades venen de totes les direccions: els sensors utilitzats per a recopilar 
informació sobre el clima, els missatges constants de les xarxes socials, les fotos i els 
vídeos digitals, els registres de transaccions de compres o les senyals del GPS del 
telèfon mòbil que tothom porta al damunt, per nombrar només alguns. Tots quests 
conjunts de dades componen el Big Data. 

En poques paraules: actualment es genera molta més informació de la que els sistemes 
informàtics actuals són capaços de tractar. L’avanç tecnològic creix de manera molt 
accentuada, però la generació de dades creix a un ritme encara més elevat. Havent-hi, 
doncs, moltes més dades que maquinari per a poder-les tractar de manera efectiva i en 
un temps acceptable. 
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La gran quantitat de dades que es generen arreu del món està sent tota una explosió, i 
l’anàlisi d'aquests grans conjunts de dades –Big Data– es converteix en un element 
essencial en les organitzacions, i que sustentarà les noves onades de creixement de la 
productivitat, la innovació i l’excedent del consumidor. 

Aquesta explosió de dades és relativament nova. A l’any 2000, només una quarta part de 
tota la informació emmagatzemada en el món era digital. La resta d’informació, és a dir, la 
tercera part restant, es conservava en paper i d’altres medis anàlegs. Però degut a la 
gran quantitat de dades digitals que s’expansionen tan ràpidament –es doblen cada tres 
anys– aquesta situació s’ha invertit actualment de manera molt ràpida. Avui en dia, menys 
del 2% de tota la informació emmagatzemada és no digital. [3] 

Els líders de tots els sectors, i pràcticament tothom que vulgui tenir algun pes específic en 
l’economia del futur, hauran de lidiar amb les conseqüències d'aquests grans volums de 
dades. El volum i els detalls cada vegada majors de la informació generada i captada per 
les empreses, l’augment del sector multimèdia, les xarxes socials i l’Internet Social 
impulsaran el creixement exponencial de les dades en un futur molt pròxim. 

4.1. Característiques 

El Big Data conté 4 fets característics importants: volum de dades, velocitat en què es 
generen les dades, varietat de les dades i veracitat de les fonts d’on provenen aquestes 
dades. També s'anomenen de forma col·loquial "les 4 v", ja que els quatre fets característics 
comencen per "v". 

A continuació es detallarà cadascuna d’aquestes característiques inherents en el propi Big 
Data i s’exemplificarà en casos pràctics del món real com a idees d'ús d'aquestes grans 
quantitats de dades. 

Volum: Les empreses estan generant dades cada vegada majors i de tot tipus. Avui en dia, 
aquestes empreses emmagatzemen fàcilment terabytes –inclús petabytes– d’informació. 

Exemples: 

• Transformar terabytes de Tweets creats cada dia per a predir un millor anàlisi dels 
sentiments dels consumidors d’un producte en concret. 

• Convertir milions de lectures d’electricitat per a predir de manera més eficient el 
consum d’energia de la població. 
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Velocitat: A vegades 2 minuts de més pot significar arribar tard. Per a processos sensibles 
al temps, com per exemple el descobriment del frau, s’ha d’usar el Big Data en temps real 
dins de l’organització a fi de maximitzar el seu valor. 

Exemples: 

• Analitzat milions de transaccions comercials que es generen a diari per a 
identificar possibles fraus en alguna d’aquestes transaccions. 

• Examinar milions de registres de trucades diàries en temps real per a predir la 
pèrdua de clients de manera més ràpida i efectiva. 

Varietat: El Big Data està composat per qualsevol tipus de dades. Dades estructurades o no 
estructurades tals com textos, sensors de dades, àudio, vídeo, clics en temps real, arxius de 
registre i molts tipus més. El nou coneixement se centra en l’anàlisi d’aquest tipus de dades 
en conjunt. 

Exemples: 

• Monitorar vídeos diferents des de càmeres de seguretat en temps real  per a 
descobrir zones d’interès i problemàtiques. 

• Explotar el 80% del creixement d’imatges, vídeo i documents per a millorar la 
satisfacció del client. 

Veracitat: Molts empresaris no confien en la informació de que disposen a l’hora de prendre 
decisions. Com es pot actuar a través d’informació si no es confia en aquesta? Establir la 
confiança necessària en el Big Data presenta un enorme repte, ja que la varietat i el número 
de fonts d’informació creix de manera exponencial. 

4.2. Canvi Social 

L’ecosistema del Big Data no està penetrant en la societat com s’havia previst en un 
primer moment. Si no es canvia això, les àmplies oportunitats per a incrementar el nostre 
coneixement de la societat –al temps que s'incrementa la qualitat de vida de les 
persones– es perdran. 

Aquest estancament es molt més accentuat en l’àmbit de la informació sensible i en 
temes de privacitat d’aquesta informació. 

A partir d’aquesta privacitat de la informació és on s’ha de produir el canvi cultural que 
permeti l’expansió de manera molt més ràpida del Big Data. Culturalment, la societat en 
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general no està preparada per a alliberar cert tipus de dades que siguin sensibles –o que 
aquestes persones creguin que ho són. 

4.3. Exemples d’idees Big Data 

Aplicacions pràctiques del Big Data n’hi ha moltes. De fet, en la secció 6.1 se n'han donat 
alguns exemples. Algunes idees són només teòriques, d’altres ja s’han dut a la pràctica. En 
qualsevol cas, són exemples del potencial al que pot arribar l’ús del Big Data en la societat 
actual. 

Les principals aplicacions pràctiques de les informacions que s’obtenen en el Big Data es 
basen en la combinació de diferents fonts de dades. Dades que per si soles no podrien 
arribar a donar tanta informació com ho donen si es combinen amb altres fonts de dades 
diferents. 

A continuació s'exposaran dos idees pràctiques de com es pot usar el Big Data per a millorar 
la qualitat de vida dels ciutadans. 

4.3.1. Salut i compres 

Els sistemes de salut –ja siguin públics o privats– de qualsevol país genera ingents 
quantitats de dades dels seus pacients. Aquestes dades són guardades en diferents 
bases de dades accessibles per a l'organització que les guarda. La major part d’aquestes 
dades normalment es queda dins de l’organització que les genera (hospitals i centres 
mèdics en general) i no es mou d’allí. 

Per altra banda, els centres de venda d’aliments, majoritàriament supermercats i d'altres 
establiments, generen moltes dades dels seus clients. Aquests centres guarden dos tipus 
de dades dels seus clients. El primer d’aquests tipus de dades és més general i inclou 
qualsevol compra que es realitzi a dins de l'establiment. Es guarden grans quantitats 
d’estadístiques  que ajuden al centre a prendre decisions de futur. Per exemple, són 
dades o estadístiques de quin aliment es ven més i, per tant, necessita més estoc. 

El segon tipus de dades és bastant més detallat i personal, ja que inclou quin tipus 
d’aliment compra cada persona en concret. Aquest tipus, però, és només vàlid per a 
clients recurrents de l'establiment i, per això, han de posseir una targeta de client 
personalitzada. 

Gràcies a la combinació entre les dades de compra dels establiments alimentaris amb els 
registres de salut dels centres sanitaris es poden arribar a correlacionar historials d’hàbits 



Pág. 20  Memoria 

 

de compres amb registres de malalties. Seria possible obtenir dades significatives que 
relacionessin els tipus d’aliments consumits per algú amb les malalties que desenvolupa 
al llarg de la seva vida. 

Tot i que s'ha de tenir en compte que, segons lleis estadístiques, correlació no implica 
causalitat. A partir d’aquesta informació no es podria establir una causa, però sí que es 
podria conèixer les diferents correlacions que, de ben segur, ajudarien a establir diferents 
patrons alimentaris amb probabilitat d’agafar alguna d’aquestes malalties. 

Per exemple, i portant aquesta informació més enllà, la probabilitat de desenvolupar 
diabetis podria ser detectada ben abans que tingués un impacte físic real en el cos de la 
persona. Amb la targeta de compra del centre alimentari en qüestió, es podria avisar al 
propietari de que s’està acostant al límit de consum de certs aliments i que això li podria 
comportar problemes de salut en un futur. Òbviament, l’usuari final estaria en el seu dret 
de fer ús o no d’aquesta informació. Però, almenys, podria disposar d’aquest tipus 
d’informació i seria bo per a la presa de decisions importants. 

4.3.2. Trànsit de viatgers 

Actualment, el sistema de transports –ja sigui públic o privat– de qualsevol ciutat 
programa la quantitat i la ocurrència del transport depenent d’estadístiques anteriors o 
d’estudis de mercat fets prèviament. Si una zona té molts viatgers, ja s’obtingui aquesta 
informació per estadístiques històriques o per estudis de mercat realitzats, la citada 
empresa programarà més vehicles de transport en aquella zona. Anàlogament a la 
quantitat de viatgers en certes zones, es pot aplicar a la quantitat de viatgers en certes 
hores del dia i dies de la setmana. 

D’altra banda, les companyies de telefonia mòbil tenen accés a l’activitat en l’ús de les 
trucades en telèfon mòbil dels seus clients. A més, en l'actualitat, aquesta informació és 
més fidedigna ja que també es té la informació de l’ús d’Internet mòbil en aquests 
telèfons. Per tant, es té amb força precisió l’estimació de la quantitat de persones que hi 
poden haver en certes zones de la ciutat segons l’activitat que fan en l’ús dels seus 
respectius telèfons mòbils. 

La combinació de dades de milers de viatgers que fan ús en temps real dels telèfons 
mòbils entre les dades del transport públic permetria, d'aquesta manera, que el transport 
públic augmentés o disminuís la seva oferta en determinades zones depenent de 
l’activitat d’aquests viatgers. Es podria anticipar, doncs, la demanda amb uns horaris 
flexibles i escalables a l’estimació de la quantitat d’usuaris que agafarien el transport en 
aquella zona i en aquella hora del dia. 
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4.4. La problemàtica 

En els exemples descrits anteriorment, les dades actualment existeixen, però l’accés a 
aquest conjunt de dades en qüestió està limitat; ja sigui per problemes legals o per 
qüestions purament comercials. 

L'obertura de dades no sempre és fàcil i moltes vegades hi ha forts impediments per a 
que això succeeixi. 

Pel que fa a les raons comercials, hi ha moltes dades que no tenen un model econòmic 
ben definit o una cadena de valor viable que connecti als productors de dades amb 
aplicacions de desenvolupadors. Les empreses no estan econòmicament encoratjades a 
compartir les dades. De fet les empreses típicament mantenen les seves dades com a un 
avantatge competitiu i no les comparteixen. 

Així doncs, moltes empreses prefereixen no obrir les seves dades per qüestions 
comercials i de model de negoci. 

Pel que fa a les qüestions legals a l'hora d'obrir dades passa més o menys el mateix. Els 
exemples d’abans mostren com l’anàlisi de certes dades pot tenir múltiples beneficis per a 
l'ésser humà. Però, en general, les dades privades obtingudes de gent que no vol 
compartir les seves dades amb terceres parts no es poden usar; i, conseqüentment, no es 
poden aprofitar. 

La privacitat, doncs, juga un paper força important en l'obertura de dades. Si una dada 
està subjecte a la privacitat no es podrà usar per a cap posterior tractament. 

4.5. Les solucions parcials 

Si es poguessin superar els reptes descrits anteriorment, tant els de les qüestions 
comercials com legals (privacitat) de les dades, es podria crear un model econòmic i 
social que alliberaria de manera segura grans quantitats de dades i expansionaria el seu 
valor i, conseqüentment, el seu ús. 

S’ha de donar molta més importància als fins que es poden arribar a assolir amb 
l’obertura de dades que als problemes que comportaria obrir-les. Si es té una consciència 
de què es pot arribar a aconseguir obrint dades que fins ara eren privades, seria molt més 
fàcil l'obertura d'aquestes dades. 
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Com s’ha pogut observar en els exemples anteriors, quan es relacionen de manera 
intel·ligent dos conjunts de dades que ja existeixen per separat, es poden arribar a crear o 
obtenir un conjunt d’informacions –de les quals després es podran treure conclusions– 
molt útils per a la societat. 

4.6. Els reptes 

El Big Data és encara una indústria nova i naixent que necessita ser nodrida. Hi ha 
encara un enorme potencial per al creixement, la innovació i la percepció de com vivim 
avui en dia. El Big Data dóna una oportunitat per a estudiar el comportament de les 
persones des de diferents punts de vista, i per a desenvolupar noves tecnologies que 
poden tenir un impacte enorme en la qualitat de vida i millorar la societat com a conjunt. 

Tot i això, encara existeixen barreres i reptes legals, tècnics i culturals per a la correcta 
realització de tot el seu potencial. Donar poder a les organitzacions per a alliberar el valor 
estadístic dels seus conjunts de dades mitjançant la compartició de l’accés a elles és 
vital. 

Els consumidors, els quals són els últims beneficiaris d’aquesta obertura de dades, també 
necessiten tenir un paper més important i actiu en aquest procés. També s’ha d’establir 
un entorn i un ecosistema adients per a que això és pugui dur a terme; preservant sempre 
que sigui possible els drets individuals dels ciutadans. 

Totes aquestes consideracions juntes donaran unes bases concretes per a futures 
innovacions, creixements econòmics i impactes socials significatius. 
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5. Open Data 

5.1. Definició d’Obert 

En la terminologia particular de l’Open Data, un tros de contingut o dada és oberta si 
qualsevol persona és lliure d’usar-la, reutilitzar-la, i redistribuir-la –subjecte només, en la 
majoria dels casos, al requeriment d’atribuir l’autoria i de compartir-la amb la mateixa 
llicència original. 

És a dir, les dades són obertes quan qualsevol persona pot accedir-hi a elles i fer-ne un 
ús personal o comercial. Posteriorment, la persona pot tractar aquestes dades i 
transformar-les de la manera que cregui convenient, ja sigui agafant només una part de 
les dades o enllaçant i combinant aquestes dades amb altres grups de dades 
(reutilització).  I, un cop fet tot això, que la persona en qüestió sigui lliure d'alliberar i posar 
a l'abast de tothom les dades que acaba de transformar (redistribució). 

5.2. Govern Obert 

El govern obert és la doctrina política que sosté que els temes de govern i d'administració 
pública han de ser oberts a tots els nivells possibles en quant a transparència. Això ha 
d’anar unit a la creació d’espais permanents i accessibles de participació i col·laboració 
ciutadana. 

El govern obert assumeix el compromís de garantir que l’administració i l'operació de tots 
els servidors públics que l’Estat brinda poden ser supervisats per la comunitat, és a dir, 
que estiguin oberts a l’escrutini de la ciutadania. 

Per a maximitzar els beneficis de la informació pública digital oberta, s’haurien de donar 
les següents condicions: 

• Totes les dades públiques que no estan subjectes a temes de privacitat, seguretat 
o privilegis haurien d’estar públicament accessibles. 

Això significa un canvi de model rotund, molt diferent a l’actual. Tota la informació 
no sensible que existeix a l’administració pública (que és molta) s’hauria d’obrir 
mitjançant l’Open Data.  
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• Les dades s’haurien de publicar tal i com estan en la font, amb el nivell més fi de 
regularitat, sense formes agregades ni modificades. 

Això garantiria la veracitat i validesa de les dades que es volen obrir, sense cap 
tipus de modificació o manipulació de les fonts originals. 

• Les dades haurien d’estar disponibles tan ràpid com sigui necessari per a 
preservar el valor de les dades. 

Com bé se sap, en aquest món canviant, les dades temporals perden valor a 
mesura que passa el temps. Per tant, és molt important obrir les dades tan aviat 
com sigui possible, sobretot amb les dades que es necessiten monitorar en temps 
real. 

• Les dades haurien d’estar disponibles en el major rang d’usuaris i en el major rang 
dels propòsits. 

Una dada o informació que només aporti benefici a un usuari es legítim, però 
segurament no seria viable. Obrir dades té un cost associat, i com més usuaris 
se’n puguin beneficiar, molt millor. 

• Les dades haurien d’estar raonablement estructurades per a permetre 
processaments automàtics d’elles. 

Les dades que s’obren han d’estar en formats estructurats per a que tothom les 
pugui processar, independentment del programari o maquinari utilitzat. A més, han 
de poder ser processables per a qualsevol usuari, no només pel propietari de dita 
informació. 

• Les dades haurien d’estar disponibles per a tothom, sense la necessitat de 
registres previs. 

Una de les característiques més importants de l’Open Data és que tothom ha de 
poder tenir accés a la informació sense haver de donar les seves dades personals 
ni haver de completar cap tipus de registre. El dret a l’anonimat en l’ús de les 
dades és molt important. 

• Les dades haurien d’estar disponibles en un format obert, on cap entitat o 
empresa tingués un control exclusiu. 
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La informació s’hauria de poder processar en qualsevol entorn, sense haver de 
posseir cap programari en específic. Els formats haurien de ser universals, sense 
cap tipus d’impediment. 

• Les dades no haurien d’estar subjectes a copyrights, patents, registre de marques 
o secret professional. 

Si s’obra una dada però resulta que aquesta té llicències restrictives no s’està 
obrint en la filosofia de l’Open Data. Totes les dades que s’alliberin en el marc 
d’Open Data haurien d’estar lliures d’aquestes restriccions, i s’haurien de poder 
usar (i reutilitzar) lliurement. 

Així doncs, el govern obert és aquell que fa participar a la ciutadania i els hi brinda 
informació –en forma de dades– oberta per a que els ciutadans puguin usar-la, 
transformar-la i redistribuir-la segons les seves necessitats i interessos personals o 
comercials. 

5.3. Definició d’Open Data 

L’Open Data es defineix com a dades no personals produïdes en el curs d’una 
organització, les quals han estat alliberades sota una llicència no restrictiva, sent la 
llicència més comuna la Creative Commons (CC). 

CC és una organització sense ànim de lucre que pretén oferir una llicència per a aquelles 
persones o entitats que no volen exercir tots els drets de propietat intel·lectual que els hi 
permet la llei. Va néixer amb la idea que el dret de copia absolut no ajuda a l’hora 
d’aconseguir l’exposició o distribució àmplia que molts autors o propietaris d’obres 
desitgen. Per a alguns, utilitzar una llicència no restrictiva els permet apostar per models 
innovadors de negoci més que en drets de copia restrictius mitjançant la llei de propietat 
intel·lectual. Per a d’altres, és una satisfacció contribuir i participar en un projecte 
intel·lectual comú. 

L’Open Data a l’administració potencia la filosofia de que les dades generades o 
col·leccionades per organismes del sector públic haurien de pertànyer als ciutadans (que 
són els qui paguen els impostos i les taxes), sempre i quan sigui financerament factible i 
que la seva alliberació no violi cap llei o dret a la privacitat, ja sigui del ciutadà o del 
govern mateix. Per això, les dades que s’obren surten sota una llicència que permeti la 
seva utilització i distribució lliure. 
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Per tant, doncs, si es relacionen les dades obertes amb el govern obert s'obté el que 
actualment s'anomena l’Open Data. L’Open Data no és res més que l’obertura de dades 
públiques per a la població en general; fent-les accessibles per a tothom, en qualsevol 
àmbit. 

Facilitar la informació pública en formats oberts per tal que tothom en pugui fer un ús és 
anar més enllà del simple procés de permetre la reutilització de la informació: és retornar 
a la societat les seves dades públiques i fomentar que les utilitzi per tot allò que desitgi. 

5.4. Reptes 

Un dels grans reptes al que s'enfronta l'Open Data és que és contracultural. Obrir dades 
públiques que abans eren privades no és gens trivial en la societat actual. L'ésser humà 
sempre ha tingut molt en compte la seva privacitat i l'obertura de dades ho pot considerar 
com una violació d'aquesta. 

El fet d’obrir dades i posar-les a l’abast de tothom pot semblar invasiu, però els beneficis de 
fer això poden ser molt superiors a aquesta invasió de la privacitat. A més, la majoria de les 
dades que s’utilitzen no contemplen noms i cognoms dels propietaris de les dades, sinó que 
es mantenen en anonimat. És a dir, moltes vegades només importa la dada en si mateixa, 
no de qui prové aquesta dada. 

Així doncs, un dels grans reptes de cara al futur serà el canvi de mentalitat de la població en 
general per a acceptar l’obertura, l’ús i la distribució de dades públiques dins de la pròpia 
societat. 

5.5. Democràcia i participació 

L’Open Data permet agilitzar i fer més fàcil als ciutadans i a l’empeses accedir i reutilitzar 
la informació del sector públic. També millora les possibilitats per a un intercanvi d’idees 
lliures i una comprensiva disseminació de la informació. Obrir les dades públiques, doncs, 
incrementa la visió i la confiança que el ciutadà té sobre l’administració pública i la 
participació en decisions i processos de planificació ciutadana. 

L’Open Data canvia les estructures de poder de la societat quan el rol de qui posseeix la 
informació canvia. És més fàcil per als ciutadans buscar informació específica i analitzar-
la d’acord amb les seves pròpies condicions. 
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L'alliberament de dades públiques que posseeix el govern fomenta la democràcia de tot el 
país, al fer accessible per a tots els ciutadans informació que fins aleshores només 
estava en mans dels polítics i els òrgans de govern. 

Si, a més de l'alliberament de les dades públiques, es fomenta la reutilització d'aquestes, 
es fa partícip al ciutadà en general de les decisions polítiques que es prenen en el país. 

5.6. Dades 

Les dades són el pilar bàsic en què es fonamenta l'Open Data. Hi ha molts factors que 
depenen de l'obtenció, publicació i reutilització de dades públiques. Però el factor més 
important és que les dades siguin de qualitat, és a dir, que siguin precises i vertaderes. 

 

 

Figura 5.1 - Aspectes més valorats per les empreses en quant a l'oferta de dades per a la 
posterior reutilització 

La Figura 5.1 mostra quina visió tenen les empreses de les diferents actuacions genèriques 
realitzades des de l'obertura de dades dels organismes públics. [5] De l'enquesta qualitativa 
se'n desprèn una valoració positiva en relació a com es trobava el tema de les dades 
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obertes fa alguns anys. La informació cada vegada està més accessible per a tothom, 
encara que queda camí per recórrer i l'objectiu és arribar cada vegada a més gent. 

Els aspectes millor valorats per les empreses són la qualitat, procedència i fidelitat de la 
informació. També amb puntuacions molt elevades (de 3 punts o superiors) es troben els 
formats en què s'ofereixen les dades i la política de les llicències d'ús. 

Per tant, les empreses valoren sobretot la qualitat de les dades que l'administració pública 
ofereix; pensant, segurament, que són ells, els organismes públics, qui tenen millor accés a 
informació veraç. Els formats en què s'ofereixen les dades també estan ben valorats ja que 
l'administració, al tenir accés a les dades de primera mà, pot convertir la informació a 
qualsevol altra format de manera més fàcil i ràpida. La política de les llicències d'ús, pel que 
fa a les dades que oferta l'administració, normalment acostuma a ser de lliure reutilització, ja 
que l'administració no té cap interès en l'ús comercial propi d'aquestes dades. 

La valoració mitjana del conjunt d'aspectes analitzats en l'enquesta és de 2,91 sobre 5 
punts. [5] Fet que demostra que hi ha aspectes valorats molt positivament de l'oferta de 
dades que actualment ofereix l'administració pública, però que encara hi ha marge de millora 
i s'hauria d'incidir sobretot en els aspectes menys valorats. 

5.6.1. Les 5 estrelles de Tim Berners-Lee 

Tim Berners-Lee és un científic i enginyer informàtic britànic conegut per ser el pare de la 
World Wide Web (WWW). Va establir la primera comunicació entre un client i un servidor al 
novembre de 1989. L'octubre de 1994 va fundar el W3C amb seu en l'Institut Tecnològic de 
Massachussetts, per a supervisar i estandarditzar el desenvolupament de les tecnologies 
sobre les que es fonamenta la web i que permeten el funcionament d'Internet. 

Tim Berners-Lee també va dur a terme la seva proposta de classificació del grau de 
reutilització de les dades en funció de 5 estrelles o nivells. A continuació s’explicaran en què 
consisteixen aquests nivells o estrelles. 

La primera estrella consisteix en oferir les dades en qualsevol format, encara que siguin 
difícils de manipular, com bé podria ser un PDF o una imatge escanejada. És a dir, fer una 
obertura de dades tal i com es tenen a les fonts d'origen, sense cap tipus de tractament ni 
manipulació. 

Obtenir dos estrelles suposaria entregar les dades de manera estructurada, com ho estarien 
en un arxiu Excel. Això facilita la sistematització de les dades (encara que hagin de ser 
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tractades posteriorment per a ser convertides en altres formats o haver de modificar el seu 
ordre). 

Tres estrelles es tractaria d’entregar les dades en un format que no sigui propietari, com per 
exemple ho podria ser un CSV. Aquest requisit es basa en una suposició: si les dades 
s’alliberen, la millor manera de fer-ho és en un format obert i lliure. Això comporta dos 
conseqüències associades: alliberar les dades en un format obert redueix els costos que a 
vegades suposa el tenir una llicència d’un programa propietari (tot i que val la pena recordar 
que lliure no significa gratuït) i, en segon lloc, perquè el moviment lliure s’assembla més i 
comparteix la filosofia del interès dinamitzador què es busca amb la reutilització de la 
informació del sector públic i la participació i col·laboració dels ciutadans i institucions en la 
generació de nova informació. 

Obtenir quatre estrelles significaria usar Uniform Resource Identifiers (URIs) per a identificar 
objectes i propietats, de manera que es puguin apuntar les dades de manera directa i 
individualitzada. D’aquesta manera s’aconsegueix automatitzar al màxim un procés 
d’identificació, utilització i transformació de les dades. 

Una URI, que en català és Identificador de Recursos Uniforme, es defineix com un text curt 
que identifica sense equivocació qualsevol recurs (servei, pàgina, document, direcció de 
correu electrònic, enciclopèdia ...) accessible en una xarxa. Per tant, una URI és un 
identificador únic dins de cada xarxa; i a l'associar-hi una dada s'estaria identificat, de 
manera inequívoca, cada dada dins de la xarxa. 

Finalment les cinc estrelles en l’àmbit de la reutilització de la Informacion del sector públic 
consisteixen en aconseguir vincular unes dades amb unes altres; entregant d'aquesta 
manera el context d'aquestes dades. 

Una taula resum amb les 5 estrelles abans mencionades definies segons Tim Berners-Lee 
es pot observar a la Taula 5.1. 

Com es pot observar, l'augment en el número d’estrelles suposa una millora en la 
sistematització dels processos per a la reutilització més eficient de les dades que ara mateix 
es troben en possessió de les diferents administracions publiques. 
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Nivell de qualitat (creixent) Descripció 

    
 

Dades (no estructurades) disponibles a la web 
sota qualsevol format i llicència oberta. 

   
  

Dades disponibles amb dades estructurades. 

  
   

Dades disponibles amb formats no propietaris. 

 
    

Utilitzar URIs de forma que es puguin 
referenciar les dades. 

     

Enllaçar les dades amb altres dades per 
proporcionar un context addicional. 

Taula 5.1 - Les 5 estrelles de Tim Berners-Lee 

Però junt a aquesta definició d’estrelles proposada per Tim Berners-Lee, es requereixen tres 
requisits transversals que fan que la reutilització sigui més eficient i ràpida: seguretat jurídica, 
evolució tecnològica i participació ciutadana. Cadascun d’aquests tres requisits haurà 
d’augmentar per a cada una de les estrelles. Si realitzem una analogia amb la física bàsica 
que descriu una trajectòria, la legislació seria el punt d’origen; la tecnologia marca la direcció; 
i la participació dels usuaris el sentit. 

Tot el procés que s'acaba de descriure es pot esquematitzar tal i com es mostra a la Figura 
5.2. 

 

Figura 5.2 - Requisits per a que la reutilització de dades sigui més eficient i ràpida 

Base	  Legal	  

Evolució	  
tecnològica	  

Participació	  
dels	  usuaris	  
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És necessari, doncs, que el govern desenvolupi un marc legal òptim per a que l'obertura de 
dades públiques sigui molt més ràpida i fàcil. Aquesta base legal ha d'estar acompanyada 
d'una evolució tecnològica que permeti que l'obertura d'aquestes dades sigui senzilla en 
termes tecnològics per a les organitzacions. I, per últim, tot aquest procés ha d'estar culminat 
per la participació ciutadana. Si els ciutadans no participen en tot aquest procés, difícilment 
es seguiran obrint més dades públiques. 

5.7. El camí cap a l’Open Data 

Amb la base de les 5 estrelles del Tim Berners-Lee, es pot definir un camí bàsic que han 
de seguir els projectes Open Data per a que es puguin desenvolupar de la manera més 
eficient possible. 

Un esquema és el de la Figura 5.3 on, tal i com es pot observar, es detallen les accions 
necessàries per arribar a cadascuna de les 5 estrelles de Tim Berners-Lee. 

 

 

Figura 5.3 - Camí bàsic que els formats de dades han de seguir per a una millor 
estandardització i arribar a la cinquena estrella de Tim Berners-Lee 

És relativament senzill assolir el primer pas o nivell cap a l’Open Data. Simplement és 
publicar la informació que l’Administració posseeix en el seu format d'origen. Podria ser 
un PDF o un arxiu de Word, per exemple. No es necessita cap procés o esforç addicional, 
ja que les dades aquestes hi són. Simplement es tracta d’alliberar-les. 

1	   •  Format	  actual	  

2	   •  Format	  llegible	  per	  una	  màquina	  

3	   •  Format	  Obert	  

4	   •  API	  

5	   •  Dades	  enllaçades	  
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El segon nivell –o pas– és convertir la informació en un format que pugui ser tractat per 
les màquines. Aquest pas no hauria de ser complicat tampoc. Podria ser suficient publicar 
la informació en un fitxer de base de dades o en un Excel. Molta de la informació que 
posseeix l’administració pública ja està en aquests tipus de formats. I si no ho està, no és 
un procés excessivament complicat per tal d’assolir-lo. 

El pas número tres és publicar la informació en un format estàndard obert. En aquest 
sentit, els usuaris no necessiten tenir un programari particular per a usar la informació, 
sinó que al ser obert ens garanteix que compleix els estàndards de visualització i 
tractament. 

El quart pas es crear una Application Programming Interface (API) que faci possible el 
generar retirades automàtiques d’informació d’una manera consistent, fent el procés molt 
més estructurat. 

Una API és el conjunt de funcions i procediments que ofereix certa biblioteca per a ser 
utilitzada per un altre programari com una capa d’abstracció. Les APIs són utilitzades per 
comunicar diferents programaris entre sí, permetent d’aquest manera la seva 
compatibilitat. També proporcionen un conjunt de funcions d’ús general, beneficiant 
d’aquesta manera als programadors que facin ús de l’API, evitant el treball de programar 
tot des del principi. 

El cinquè nivell és el de crear un format RDF o similar. És l’últim pas i aquest potser sí 
que és una mica més complicat que els altres. Generar dades enllaçades entre elles 
requereix un esforç i dedicació addicionals i moltes vegades no es tenen els recursos –o 
el temps– suficients. 

L’ideal seria que l’obertura de dades de l’administració pública arribés fins al pas número 
5, és a dir, dades enllaçades; però amb un tercer o quart nivell ja seria acceptable. 

5.8. El format RDF 

El Resource Description Framework (RDF) és una familia d'especificacions definides pel 
World Wide Web Consortium (W3C). Originàriament va ser dissenyat com un model de 
metadades. S'utilitza com un mètode general per a les descripcions conceptuals de la 
informació que s'implementa en els recursos web, utilitzant una varietat de notacions, 
sintaxis i formats de serialització de dades 

El W3C és una comunitat internacional on les organitzacions membres de la comunitat, un 
equip popi a temps complet i altra gent adherida a la comunitat treballen junts per a 
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desenvolupar els estàndards web. La missió del W3C és portar la Web al seu màxim 
potencial mitjançant recomanacions i definicions d’estàndards. 

5.8.1. Recomanacions d’ús 

Seguint les recomanacions del W3C, s’ha d’intentar usar, en la mesura del possible, la Web 
Semàntica. Per a dur a terme una adequada definició de les dades, la Web Semàntica 
utilitza especialment les tecnologies estàndard. Són formats que ajuden a convertir la Web 
en una infraestructura global en la que és possible compartir, i reutilitzar qualsevol tipus de 
recurs –dades i documents– entre diferents tipus d’usuaris. 

Una altra tecnologia que ofereix la Web Semàntica per a enriquir els continguts de la Web 
tradicional és el Resource Description Framework in Attributes (RDFa). Mitjançant RDFa es 
poden presentar les dades estructurades visibles en les pàgines Web –esdeveniments en 
calendaris, informació de contacte personal, informació sobre drets d’autor, etc– a través 
d’unes anotacions semàntiques incloses en el codi i invisibles per a l’usuari, el qual permetrà 
a les aplicacions interpretar aquesta informació i utilitzar-la de manera eficaç. 

L'RDFa és una eina RDF per a la web. L'RDF és un model abstracte, mentre que l'RDFa 
agafa aquest model i utilitza les extensions d'atributs de nivell per a incrustar metadades dins 
dels documents web. 

Així doncs, tant l'RDF com l'RDFa utilitzen vocabularis específics per a la descripció de les 
dades que contenen. Convertint-se, d'aquesta manera, en metadades àmpliament 
acceptades dins la xarxa. 

5.8.2. Política de manteniment i de versió 

Els vocabularis o ontologies solen ser definides de forma sòlida, consensuada i concreta, la 
qual cosa els hi dóna un caràcter estàtic i perdurable en el temps. De totes maneres, és 
habitual que sorgeixin noves necessitats o canvis sobre les dades que facin aconsellable 
modificar alguna de les propietats o classes definides en els vocabularis o afegir nous 
elements. 

En aquest sentit, cada vocabulari que es generi hauria de comptar amb una política de 
manteniment que aclareixi fins a quin punt el vocabulari és estable, si es poden produir 
canvis damunt les classes o propietats ja definides i, en el seu cas, com es gestionaria 
aquest canvi. També és recomanable establir mecanismes de notificació dels canvis per a 
tercers que poden estar utilitzant el vocabulari i vies per a rebre comentaris i peticions de 
canvis. D’aquesta manera, es promourà una reutilització real del vocabulari. 
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5.8.3. Ús de llicències lliures 

Després de crear un esquema RDF, se li ha d'atribuir una llicència específica, preferiblement 
sense restriccions, i que ofereixi la possibilitat de la seva reutilització per terceres parts. 
D’aquesta manera, es permet l’expansió de la Web Semàntica, fomentant la interoperabilitat 
entre conjunts de dades que fan servir vocabularis comuns. Per defecte, als vocabularis 
creats en la infraestructura de publicació de dades semàntiques se’ls hi aplica la llicència 
Creative Commons Reconeixement 3.0. Aquesta llicència es pot trobar a l'Annex A.1. 

Per al modelat semàntic dels recursos s’utilitzen els vocabularis apropiats i que es 
corresponguin amb els conceptes a definir. S’utilitzen els termes dels esquemes i ontologies 
seleccionades basant-se en les recomanades. 

La definició podrà plasmar-se en qualsevol dels formats adquirits per a representar els RDF 
(XML, per exemple), la qual cosa facilita el processament automatitzat dels recursos. A més 
de la definició en RDF, s’haurà de proporcionar documentació llegible per a les persones. 
Per a referenciar els documents s’utilitzarà l’extensió que els identifiqui (ja sigui .rdf, .html, 
etc.). 

Després de seleccionar el vocabulari –o conjunt de vocabularis– adequat, es procedeix a la 
definició de cada un dels recursos del conjunt de dades i de les relacions entre ells. 
S’estableixen les propietats de cada recurs, enllaçant a altres recursos si és possible, tenint 
en compte les restriccions aplicables a cada propietat –limitacions de rang i domini, número 
màxim de propietats, etc. 
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6. Un sistema Open Data 

En aquesta secció es dóna una solució real a la creació d’un sistema d’Open Data per a 
qualsevol administració pública. Tot i així, no necessàriament ha de ser a l'administració 
pública. Es podrà replicar, de manera anàloga, a qualsevol altra organització que vulgui 
implementar un projecte d’Open Data. 

6.1. Importància 

La informació és la matèria primera de la societat actual; les dades són tremendament útils, 
per tant, té molt de sentit que aquesta informació s’obri a tota la societat perquè la reutilitzi i 
en faci un ús. 

Les administracions públiques disposen de molta informació necessària per dur a terme els 
serveis públics que aquests sol·liciten. Però aquesta informació pot tenir molta més utilitat si 
moltes més persones la utilitzen i hi treballen amb ella. Per tant, retornar-la als ciutadans 
permet que aquests la puguin reutilitzar per a altres finalitats i augmenti el benefici d’aquesta 
informació. 

Un cas pràctic de la creació d'una aplicació que reutilitza informació pública es detalla al 
Capítol 7. 

6.2. Objectius 

Els objectius de la creació d'aquest sistema d'Open Data són els següents: 

• Obrir dades públiques de tots els sectors de la institució. L'obertura de dades 
públiques ha de recaure en qualsevol part de l'administració pública, a tots els nivells. 
Per això és molt important aconseguir l'obertura de dades de quants més 
departaments millor. 

• Contribuir al canvi de la cultura de la reutilització de la informació pública. 
L'administració ha de vetllar per potenciar la reutilització de les dades públiques que 
obra, animant als ciutadans a fer-ne ús d'elles. 

• Estimular l’ús i reutilització de les dades obertes. L'estimulació de l'ús en la 
reutilització de dades es pot aconseguir oferent concursos públics on els ciutadans 
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hagin de crear aplicacions que utilitzin o transformin les dades que l'administració ha 
obert. 

• Potenciar la iniciativa d’obertura de dades públiques en altres institucions públiques i 
privades. A part d'obrir les pròpies dades de l'administració, el govern hauria 
d'involucrar-se i ajudar en l'obertura de noves dades en diferents institucions 
públiques i empreses. 

• Promocionar el teixit econòmic mitjançant aquesta iniciativa. Un cop s'han obert les 
dades, l'administració ha de vetllar perquè d'aquestes se'n facin un ús social i 
econòmic. 

6.3. Obertura de dades 

El sistema d'Open Data que es dissenya es basarà en tres pilars fonamentals: 

• Simplicitat. Començar a poc a poc. No s’ha de pretendre obrir tots els datasets 
alhora. Començar obrint un únic dataset és suficient (evidentment que quants més 
datasets s’obrin, molt millor). 

• Participació ciutadana. Fer participar als actuals –i també als potencials– usuaris 
de les dades que s’obren tan aviat com sigui possible. I fer-ho recurrentment. Ja 
siguin ciutadans, empresaris o desenvolupadors informàtics. 

• Superar les principals pors i malentesos. Això és especialment important si es 
treballa amb o dins de grans institucions com ara el govern. A l’obrir dades 
d’aquestes institucions apareixeran moltes qüestions i pors. És important 
identificar les més importants i solucionar-les el més aviat possible. 

És essencial tenir en compte que moltes d’aquestes dades que s’obrin no arribaran als 
usuaris últims directament sinó que ho faran via diferents infomediaris. 

Els infomediaris es dediquen a administrar l’excés d’informació pròpia d’Internet. 
Recopilen grans quantitats de dades provinents de diverses fonts analitzant-les i 
organitzant-les de manera rellevant per brindar, en última instància, aquestes dades en 
qualitat de proveïdor neutral als usuaris que ho requereixin. 

Aquests infomediaris agafen les dades ja publicades i les tracten i transformen per a 
presentar-les posteriorment. Per exemple, la majoria d’usuaris finals no estan interessats 
en un enorme fitxer o base dades on hi apareguin les coordenades X i Y de diferents 
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recursos, sinó que estan interessats en el mapa que surt d’aquelles dades. Llavors, els 
primers usuaris d’aquestes dades de vectors X i Y les tracten per presentar-les d’una 
manera que l’usuari final les valori més. 

6.4. Tipus de dades 

Les dades es poden emmagatzemar en diferents formats. N’hi ha de propietaris i n’hi ha 
d’oberts. A continuació es descriuen els formats més habituals de dades dins del món de 
l'Open Data: 

• XLS: El format XLS fa referència als arxius que fa servir el programa de fulls de 
càlcul Microsoft Excel. Les dades, en aquest cas, es presenten en línies i 
columnes. 

• TXT: Tipus d’arxius composats exclusivament per text planer, sense cap tipus de 
format. És un tipus d'arxiu bastant comú i que pot ser interpretat per a la majoria 
de sistemes operatius. 

• RDF: Els arxius Resource Description Framework (RDF) són especificacions del 
World Wide Web Consortium (W3C) dissenyats originalment com a models de 
metadades. El seu ús habitual és donar una descripció conceptual a les pàgines 
web. 

• PDF: Els arxius Portable Document Format (PDF) són un format 
d’emmagatzematge de documents digitals independents de plataformes de 
software o hardware. Fou desenvolupament, inicialment, per l’empresa de 
software Adobe Systems. 

• CSV: Els arxius Comma-Separated Values (CSV) són un tipus de document obert 
que, tal i com indica el seu propi nom, representa taules amb les columnes 
separades per comes i les files per salts de línia. 

• XML: Els arxius eXtensible Markup Language (XML) es basen en un llenguatge 
desenvolupat pel W3C i que permet definir la gramàtica de llenguatges específics 
per estructurar grans documents. 

• ZIP: El format ZIP és un format d’emmagatzematge que s’usa per a comprimir 
documents, imatges o programes. És a dir, només és un arxiu que comprimeix i 
on a dins seu pot contenir altres arxius de diferents formats cadascun. 
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• KML: Els arxius Keyhole Markup Language (KML) especifiquen un conjunt de 
característiques (marques de lloc, imatges, polígons, models 3D, descripcions 
textuals, etc...) per a la visualització a Google Earth, Maps i Mobile, o qualsevol 
altre programari geoespacial de l'aplicació de la codificació KML. Cada lloc dins 
del propi arxiu té sempre una longitud i una latitud.  

• OData: L’Open Data Protocol (OData) és un protocol web que permet consultar i 
actualitzar les dades. OData funciona mitjançant diverses tecnologies per facilitar 
l’accés a la informació d’una varietat d’aplicacions i serveis. 

En el sistema Open Data que es dissenya, es fa ús especialment dels formats XLS, CSV, 
XML i RDF. 

6.4.1. Ús a les empreses 

En quant als formats dels arxius en què es subministren els productes o serveis en suport 
electrònic de les empreses a Espanya, es va realitzar una enquesta a aquestes empreses 
per veure quins formats eren els més utilitzats. [5] 

La major part dels documents estan en format PDF i HTML tal i com ho demostra la Figura 
6.1.  

 

Figura 6.1 - Formats d'arxiu en què les empreses subministren la informació al client 
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Observant la Figura 6.1 es pot concloure, doncs, que les empreses actualment no estan 
utilitzant formats reutilitzables com són el CSV o l’XML. Fet que demostra que en la societat 
–en aquest cas es demostra per part de les empreses– encara no ha penetrat la filosofia de 
l'obertura i la reutilització de dades. 

6.5. Passos per a obrir dades 

Els tres passos principals que se seguirà per a obrir dades en el disseny de l'actual sistema 
d'informació són l’elecció dels datasets a obrir, aplicar una llicència a aquests i fer-los 
disponibles i visibles per a la comunitat d’usuaris finals. S’analitzaran cadascun d’aquests 
passos. 

6.5.1. Escollir els datasets 

S'ha d’identificar adientment quines dades es volen obrir i per què. Fer una bona elecció és 
necessària, ja que si s’escullen malament les dades a obrir, potser s’haurà de tornar a 
aquest pas per a escollir unes altres dades. 

Escollir els datasets és, a vegades, un repte, sobretot en les grans institucions. Una bona 
manera per no equivocar-se en aquest pas és preguntar a la comunitat quines dades volen 
que s’obrin. 

El pla d'actuació per a preguntar als usuaris quines dades volen que s'obrin és: 

1. En la pàgina web que es desenvolupi pel projecte i on estiguin tots els datasets 

organitzats, oferir una secció de suggeriments on l’usuari pugui fer arribar els seus 

comentaris sobre quines dades li agradaria que s’obrissin i que actualment no 

estiguin disponibles. 

 Actuacions per a facilitar els suggeriments per part dels usuaris: 

a. Evitar que l’usuari s’hagi de registrar. És a dir, qualsevol persona pot fer 

suggeriments sense haver d'estar registrat. 

b. Oferir un petita llista dels datasets disponibles perquè la comunitat sàpiga 

quins ja s’han obert i així no demani datasets que ja estan disponibles a la 

pàgina. 

c. Fer el procés en general el més simple possible i acabant amb un missatge 

de confirmació de que s’ha rebut el suggeriment de l’usuari. D'aquesta 

manera l'usuari sap que el seu missatge ha arribat a destí. 
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2. Fer circular una enquesta per llistes de correu electrònic lligades a la temàtica, en 

fòrums o en blocs temàtics. Aquest pas és molt important ja que s'obtenen 

opinions de persones involucrades en la temàtica. 

3. Preparar un event d’Open Data, però assegurar-se de fer-ho en les dates adients i 

que hi assisteixin les persones i empreses més rellevants en el sector relacionat 

amb l’obertura de dades. Si es disposa dels recursos necessaris, la creació d'un 

event amb conferències seria una molt bona manera de promocionar el projecte. 

6.5.2. Aplicar una llicència oberta 

La majoria d'organitzacions tenen les seves dades protegides sota llicències de propietat 
intel·lectual que prohibeixen l’ús d’aquestes a terceres parts. Inclús en llocs on l’existència 
de llicències a les dades és indeterminat, és important aplicar-hi una llicència ben 
definida. Per tant, a l’hora d’obrir dades, han d’anar acompanyades d’una llicència –i 
encara més, si es volen que aquestes dades siguin obertes. 

Per a les dades obertes, es recomana l’ús d’una de les llicències que proposa Open 
Definition. [4] En la mesura que sigui possible i les dades ho permetin, en aquest sistema 
se li aplicarà la llicència Creative Commons Reconeixement 3.0. 

En definitiva, doncs, els passos a seguir per a aplicar una llicència oberta a un dataset seria: 

• Determinar quina llicència de propietat intel·lectual existeix en les dades que es 
volen obrir. 

• Aplicar-hi una llicència “oberta” a aquestes dades. En la mesura que sigui 
possible, aplicar la Creative Commons Reconeixement 3.0. 

• Si no es pot aplicar cap llicència lliure a les dades que es volen obrir, tornar al pas 
1 i escollir unes dades diferents. 

6.5.3. Publicar els datasets 

A l'hora de publicar els datasets, les dades han d'estar: 

Disponibles. Es publiquen les dades a Internet. Si no es poden publicar a la xarxa, no té 
cap sentit l'obertura d'aquelles dades 

Completes. Les dades s'ofereixen com a conjunt, en un únic arxiu. També es poden 
considerar formats alternatius com ara API o serveis webs on només es presenten una part 
de les dades, però això no serà un substitut sinó un complement. 



Un sistema d'informació basat en l'Open Data (Dades Obertes). Disseny i implementació Pág. 41 

 

En un format obert i llegible per màquines. Que sigui un format obert és important perquè 
facilita la reutilització, la transformació i la redistribució. 

Els punts bàsics a l’hora de publicar les dades són: fer-ho simple, fer-ho ràpid i fer-ho 
pragmàtic. És molt millor oferir un conjunt de dades ara, encara que no s’hagin tractat 
adientment, que oferir dades tractades dintre de sis mesos. 

Fer visibles les dades. És molt important promocionar les dades que s’acaben d’obrir (fent 
un article en una web o, millor encara, tenir un llistat de tots els nous datasets en un catàleg 
central). 

6.6. Esquema 

L’esquema general d’un projecte d’Open Data en l’administració pública pot ser molt diferent 
en cada administració. Hi ha moltes maneres de desenvolupar un projecte d’aquest tipus, i 
de ben segur que cada una de les administracions que actualment proporciona Open Data 
fa servir la seva arquitectura particular i la que li és més adient segons el tipus d'informació 
que vol oferir. 

A part de les diferències entre l’arquitectura utilitzada, també es pot idear el projecte de 
diferent manera. I és que en el món de la tecnologia, mentre l'objectiu inicial es compleixi i 
funcioni correctament, la manera d’arribar-hi és completament indiferent. 

En el present projecte es vol donar simplicitat a l'estructura del sistema d'Open Data, així 
com compatibilitat amb altres Open Data existents 

A la Figura 6.2 es pot veure un esquema general d’arquitectura del sistema que es dissenya 
per a oferir un projecte d'Open Data. S’analitza i s’esquematitza tant la part interna per a 
emmagatzemar i processar la informació, dades obertes en aquest cas, com la part en què 
aquestes dades obertes s’ofereixen al públic mitjançant la creació d’un portal web on es 
poden descarregar o consultar totes les dades disponibles. 
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Figura 6.2 - Esquema del disseny d'un sistema Open Data 

El repositori és una de les partes més importants de tot el sistema d’Open Data. Segons la 
Figura, aquest respositori (punt 3) és alimentat per una sèrie de processos de càrrega (punt 
2), que també s'anomena Extract, Transform and Load (ETL) i posteriorment es detallarà 
més exhaustivament. Aquests processos de càrrega agafen les dades de diferents orígens 
(punt 1). Bé les poden agafar d’un recurs extern, ja sigui un webservice o una pàgina externa 
del sistema. O bé les dades poden estar emmagatzemades dins els propis servidors (Punt 
1). Un cop s’han capturat les dades dels diferents orígens, es transformen i es guarden al 
repositori mitjançant un procés de càrrega. 
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Un webservice és una tecnologia que utilitza un conjunt de protocols i estàndards que 
serveixen per a intercanviar dades entre diferents aplicacions. En aquest cas particular, 
s'anomena webservice a un servidor extern que s'entén perfectament amb el servidor de la 
xarxa a l'hora de capturar les dades. D’aquesta manera s’aconsegueix més fluïdesa i 
rapidesa a l’hora de capturar dades. 

Per altra banda el repositori és revistat i mantingut per un servei tècnic (punt 4). Aquest 
servei tècnic pot combinar o bé personal qualificat que realitzi les tasques de manteniment o 
bé programari prèviament desenvolupat per aquest personal i que realitzi aquestes tasques 
de manteniment de manera automàtica. L’ús de programari automàtic permet anticipar-se, 
d'aquesta manera, a possibles problemes o errors comuns. 

Principalment es tenen dos consumidors de dades del repositori: el portal (punt 6), que 
ofereix eines per a cercar i visualitzar les dades, i els possibles serveis o aplicacions mòbils 
que utilitzin aquest repositori (punt 7). 

Tots dos consumidors de dades interaccionen amb el repositori a través d’un bus 
interoperabilitat (punt 5), que el que fa és preparar els arxius continguts en el repositori i els 
converteix en un format que puguin processar i manipular aquests consumidors de dades. 

L'últim pas és el d'oferir aquestes dades ja processades, bé sigui pel portal web o per una 
aplicació mòbil externa, a l'usuari final (punt 7). Aquest usuari serà qui farà ús –o es 
beneficiarà– de tot el procés abans descrit. 

6.7. Tecnologia utilitzada 

En l’actualitat existeix infinitat de programari i maquinari per a desenvolupar un projecte 
d’aquestes característiques i tots complirien correctament amb el seu objectiu. Es pot utilitzar 
tant programari amb llicències privades com programari lliure. De fet, actualment cada 
organització o administració fa servir el que li és més adient. En el present projecte s’usarà 
programari lliure. 

Tots els servidors utilitzats en l’esquema es basen en vàries tecnologies per a dur a terme el 
seu propòsit. A més, la totalitat del programari utilitzat en aquests servidors té llicències 
lliures. 

S'utilitza programari lliure perquè encaixa molt més amb la filosofia pròpia de l’Open Data. El 
programari lliure és la denominació del programari (software en anglès) que respecta les 
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llibertats dels usuaris que usen o es beneficien del producte. Un cop programat aquest 
producte, pot ser usat, copiat, estudiat, modificat i redistribuït lliurement. Sense cap tipus de 
restricció en aquest sentit. És completament diferent al model que té el programari privatiu 
on, a l’usuari final del producte, no se li permeten totes aquestes llibertats que sí ofereix el 
programari lliure. 

Tot i així, no s’ha d’associar programari lliure amb programari gratuït. El programari lliure pot 
ser distribuït comercialment i, conseqüentment, associar-li un cost i un preu de venda. De fet, 
actualment moltes empreses en el sector de les tecnologies venen o comercialitzen 
productes de programari lliure. A més, existeix programari que efectivament és gratuït (no té 
cap preu de venda), però que no conserva les llibertats que sí posseeix el programari lliure. 

Per exemple, un programa informàtic pot ser gratuït però no oferir el codi font amb què s’ha 
programat i compilat. O, seguint el mateix exemple, un programari pot tenir un preu de venda 
associat a ell, però oferir el codi font amb què s’ha creat per a que l’usuari final el pugui usar, 
transformar i, si vol, redistribuir. En el primer cas es tractaria de programari gratuït però no es 
podria parlar de programari lliure. En el segon cas seria a la inversa. 

Per tant, tota la tecnologia utilitzada estarà basada en programari lliure; d’aquesta manera 
s’evita l’ús de qualsevol tipus de programari amb llicències restrictives. 

La part principal del projecte és la base de dades on es guarden totes les dades que 
posteriorment es volen oferir per a la seva descàrrega. Hi ha dos bases de dades dins del 
projecte tal i com es pot veure a la Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Esquema de les dues bases de dades 
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Una base de dades és la del repositori (punt 3 a la Figura 6.2) i s'anomena 
BD_REPOSITORI. Aquesta base de dades guarda tota la informació obtinguda a través del 
procés d’ETL. L’altra base de dades és la del portal web (punt 6 a la Figura 6.2) i s'anomena 
BD_PORTAL. Aquesta base de dades és on es guarda la informació dels datasets per a 
oferir-los posteriorment a la pàgina web del portal. Més endavant s'explica de manera més 
detallada el disseny d’aquestes bases de dades. Ambdues bases de dades estan 
implementades amb MySQL. 

La tecnologia MySQL està basada en programari lliure i es tracta d’un sistema de gestió de 
base de dades relacionals que actua com un servidor oferint un accés multi-usuari a un 
número indefinit de base de dades. 

El seu llenguatge estàndard de comunicació dins de la base de dades és el Structured 
Query Language (SQL), i d’aquí el seu nom. La potència de l’SQL rau en que es pot utilitzar 
dins d’altres llenguatges de programació. És un llenguatge normalitzat que permet treballar 
amb la majoria de base de dades relacionals. La seva principal característica és que és molt 
simple, ja que amb pocs coneixements es poden fer consultes bàsiques a les bases de 
dades. Tot i així, és un llenguatge molt potent i complet, tant de manera relacional entre les 
taules com de cara al rendiment que ofereix. 

El servidor on estan allotjades les bases de dades MySQL, com tots els altres serveis que es 
fan servir, s’executen en un entorn GNU/Linux (d’ara en endavant, Linux simplement). 

Linux és el nucli (més conegut com a kernel en anglès) del sistema operatiu i està format per 
programari lliure de GNU is Not Unix (GNU). GNU és un projecte que va néixer per a 
desenvolupar un sistema operatiu complet compatible amb UNIX, ja que UNIX és un sistema 
operatiu portable, multi-tasca i multi-usuari. Actualment, moltes d’aquestes utilitats 
desenvolupades inicialment per GNU són ara part de Linux. El sistema operatiu Linux va 
créixer gràcies al treball de col·laboració de programadors de tot el món, els quals es van 
afegir a la crida que va fer el fundador del sistema, el finlandès Linus Torvalds, quan va fer 
pública la primera versió del nucli. 

Actualment Linux és mundialment acceptat i molt utilitzat sobretot en entorns de servidors, 
tot i que en entorns d’escriptori continua mantenint una quota d’usuaris molt baixa 
comparada amb la quota que mantenen el sistema operatiu Windows de l’empresa 
americana Microsoft i, en menor mesura, el sistema operatiu Mac OS X, de l’empresa també 
americana Apple. Avui en dia, Linux el distribueixen moltíssimes empreses o organitzacions. 
Aquestes diferents versions del sistema s'anomenen distribucions Linux. 
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En aquest projecte s’utilitza la distribució de Linux Ubuntu per la seva àmplia acceptació, 
utilització i per la seva relativa facilitat d’ús. És una distribució basada en una altra que 
s’anomena Debian i està subvencionada per un multimilionari africà que es diu Mark 
Shuttleworth. Ubuntu té la particularitat: ofereix una garantia que cada 6 mesos sortirà una 
nova versió del sistema, accessible i descarregable lliurement per a tots els seus usuaris. Els 
guanys que obté Ubuntu com a empresa provenen única i exclusivament del suport tècnic 
que ofereixen, la qual cosa és un tret característic i distintiu d’altres empreses comercials 
que també comercialitzen el sistema Linux. 

Linux es distribueix sota la llicència GPL (veure Annex A.3), que està avalada per la Free 
Software Foundation (FSF). LA FSF (fundació de programari lliure en català) és una 
iniciativa en defensa del programari lliure i en particular del projecte GNU. 

6.8. Repositori 

El punt bàsic del sistema és el repositori de dades que és on es guarden i emmagatzemen 
tots els recursos que es volen oferir a l’usuari final. Al cap i a la fi, oferir les dades és el pilar 
fonamental de tot el sistema i l’objectiu inicial de la seva creació. El repositori permet fer 
consultes i obtenir els resultats d’aquestes d’una manera totalment transparent per a l’usuari 
final. 

A partir d’aquest repositori es poden redistribuir els datasets dins del sistema d’Open Data. 
El repositori és la base de dades encarregada de guardar tota la informació relativa a les 
dades. La base de dades està formada per moltes taules, tantes com datasets hi hagi. 

La base de dades del repositori és una base de dades MySQL anomenada 
BD_REPOSITORI. En ella hi ha les taules de tots els datasets que es vagin carregant a la 
base de dades. 

Per exemple, es procedeix a analitzar un dataset qualsevol que podria estar contingut dins 
de la base de dades. Es té el dataset del llistat de restaurants GEO referenciats d'una zona 
concreta de qualsevol ciutat. Els camps d'aquesta taula que contenen la informació del 
dataset es poden observar a la Taula 6.1. 
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Camp Tipus Dimensió Opcions 

NOM Cadena de caràcters 100 No nul 

LOCALITAT Cadena de caràcters 60 No nul 

DIRECCIO Cadena de caràcters 150 No nul 

COORDENADES_X Numèric 20 No nul 

COORDENADES_Y Numèric 20 No nul 

TELEFON Numèric 10 - 

HORARIS 

TIPUS_DE_CUINA 

Cadena de caràcters 

Cadena de caràcters 

200 

50 

- 

- 

Segons la Taula 6.1, el camp fa referència a les columnes que té la taula dins de la base de 
dades. El tipus es refereix a les característiques del camp, sigui numèric, alfanumèric, etc... 
La dimensió fa referència a la llargada del registre. I les opcions estableixen criteris 
addicionals, com per exemple que el camp no pot ser nul. 

En l'exemple de dataset de restaurants es tenen com a camps el NOM, que equival al nom 
del restaurant. El camp LOCALITAT, que estableix a quina ciutat es troba el restaurant. La 
DIRECCIO, que conté informació de l'adreça. Les COORDENADES_X i 
COORDENADES_Y, que són un camp numèric que permeten posteriorment situar el 
restaurant en un mapa de coordenades. I els camps TELEFON, HORARIS i 
TIPUS_DE_CUINA, que fan referència a característiques pròpies del restaurant en qüestió. 

Es pot observar que els únics camps que no poden ser nuls són NOM, LOCALITAT, 
DIRECCIO, COORDENADES_X i COORDENADES_Y. Els altres camps poden ser nuls, ja 
que no són imprescindibles per a crear un registre de restaurant. 

Cada dataset té la seva pròpia taula, amb la seva estructura característica, dins de la base 
de dades del repositori. Els camps de la taula venen marcats per la pròpia naturalesa del 

Taula 6.1 - Camps de la taula d'un dataset de restaurants GEO referenciats 



Pág. 48  Memoria 

 

dataset en qüestió. I la possibilitat de poder tenir camps nuls o no també la marca el propi 
dataset. 

Fer les consultes adequades a la base de dades és el punt més important dins del repositori. 
Les bases de dades dins del repositori poden contenir molts camps i molts registres 
diferents. Però a vegades només es vol consultar una part d’aquesta informació i no tot el 
conjunt. Fent les consultes adequades es pot obtenir la informació concreta que es desitja, i 
no més de la necessària. 

Seguint l'exemple del dataset dels restaurants, si només es vol saber el nom dels 
restaurants que hi ha en una zona concreta de la ciutat, la consulta a la base de dades s'ha 
de programar perquè només s'extregui el camp NOM. 

6.9. Origen de les dades 

Les dades que posteriorment s'ofereixen poden tenir dos orígens ben diferents. Cada un 
d’aquests orígens obliga o no a processar les dades. 

Per una banda, els datasets poden ser externs al propi sistema. És a dir, que s’hagin 
d’obtenir per mitjà d’un servidor connectat a Internet i que estigui fora de l’àmbit de la xarxa 
local en què es troba tot el sistema. 

Per exemple, si es vol oferir un dataset amb les parades de les estacions d’aparcament del 
les bicicletes d’alguna ciutat qualsevol, és força probable que aquesta informació la tingui un 
altre departament extern i que, al mateix temps, ja ofereixi aquest servei via Internet. En 
aquest cas, l’origen de les dades s’obtindria mitjançant servidors externs al sistema. 

D’altra banda, un altre origen de les dades pot estar dins del propi sistema o de la pròpia 
xarxa local on es troba tot el sistema. Són datasets que prèviament s’han aconseguit i que 
ara estan a la pròpia xarxa. 

Per exemple, quan un departament facilita informació (datasets) al sistema en forma d’arxiu i 
és el sistema l’encarregat d’emmagatzemar, tractar i redistribuir aquesta informació. En 
aquest cas, la informació que es vol oferir estaria allotjada en el mateix sistema. 

El segon origen de les dades, el d’emmagatzemar els datasets de forma local dins de la 
xarxa del sistema, és preferible al primer cas. Haver de confiar en un servidor extern a l’hora 
d’oferir els datasets és perillós de cara a l’usuari final, ja que pot ser que en algun moment el 
servidor extern no funciona i no es pugui oferir correctament la informació demanada. 
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Hi ha vegades, però, que el propietari original de les dades no vol que els fitxers –en forma 
de base de dades– de les dades estiguin allotjades al servidor local i prefereix seguir oferint 
ell mateix les dades via servidor extern. En aquest cas s'ha d’utilitzar aquest origen de la 
informació. 

Així doncs, sempre que sigui possible, en el sistema que es dissenya, és preferible que 
l’origen dels datasets que es volen oferir, sigui dins de la xarxa local. 

6.10. Processos de càrrega 

Com s’ha comentat anteriorment, aquest procés de càrrega es fa mitjançant ETLs. La 
primera part d’aquest procés consisteix en extraure les dades de les fonts. L’origen de les 
fonts bé poden ser externes o bé poden trobar-se a dins de la xarxa. En molts casos, 
aquesta és la part més complicada del procés d’ETL, ja que extreure de manera correcta 
les dades facilita enormement les etapes posteriors a l’extracció. 

Moltes dades poden provenir de diferents fonts. A més, cada sistema o font pot usar 
diferents formats de dades. En general, l’objectiu de la fase d’extracció és convertir les 
dades en un únic format que sigui apropiat pel següent procés de transformació. 

En l’etapa de la transformació s'apliquen una sèrie de regles o funcions a les dades 
anteriorment extretes per a poder-les preparar adequadament per al procés final. Algunes 
fonts de dades potser no necessiten cap tipus de manipulació. En alguns altres casos, 
algunes de les següents accions són necessàries: 

• Seleccionar només algunes columnes. O seleccionar només les columnes no 
nul·les d’una taula d’una base de dades. 

• Traduir valors. Per exemple, una base de dades d’origen utilitza el codi ‘1’ per 
simbolitzar el  gènere ‘masculí’ i ‘2’ per simbolitzar el ‘femení’ i, en canvi, la base 
de dades que es vol crear usa ‘M’ i ‘F’ respectivament. Es necessitarà, en aquest 
cas, un procés de traducció de valor. 

• Ordenar files. A vegades es voldrà ordenador les files per nom, per data o per 
valor. 

Entre moltes d’altres regles que són necessàries segons el tipus de dataset que es vol 
oferir. 
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La fase de la càrrega el que fa bàsicament és introduir les dades a la base de dades final 
que estarà en la xarxa del sistema d’Open Data. Depenent dels requeriments del sistema, 
aquest procés pot variar. Moltes vegades aquestes dades són sobreescrites sobre una 
base de dades ja existent. La freqüència d’aquesta càrrega pot ser diària, setmanal, 
mensual, cada sis mesos, etc... D’altres vegades les dades es carreguen en una nova 
base de dades, sense reescriure cap base de dades. Això pot ser interessant quan es vol 
tenir un històric de les diferents dades que s’han anat carregant. Tot i que això té un 
problema: l’espai disponible d’emmagatzematge. Cada vegada que es carreguen dades 
s’han de guardar en el disc dur i es necessita espai lliure per a poder-ho fer. 

Com que la fase de càrrega interacciona directament amb la base de dades, les 
condicions definides en l’esquema de la base de dades han de quedar perfectament 
prefixades a l’hora de carregar les dades. La qualitat de la base de dades resultant 
dependrà directament de l’esquema que s’hagi ideat prèviament. 

Els processos ETL poden ser de complexitat considerable i poden ocórrer problemes 
operacionals si l’ETL no es dissenya adequadament. S’intentarà crear un sistema d’ETL 
el més senzill possible, per a evitar problemes. 

El cicle d’ETL que s’utilitzarà en el sistema d’Open Data es basarà en l’execució dels 
següents passos: 

1. Iniciar el procés.  

2. Crear la base de dades destí. 

3. Extreure les dades dels orígens. 

4. Validar les dades i comprovar que s’han extret correctament. 

5. Transformar (netejar, aplicar regles, comprovar la integritat de les dades, etc..). 

6. Carregar les dades extretes a les taules destí. 

7. Auditar informes que en cas de fallada, ajuden a diagnosticar o reparar possibles 
incidències. 

8. Arxivar. 

9. Netejar. 
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Aquest procés d’ETL s’ha de repetir cada cop que es volen obtenir noves dades o es 
vulguin actualitzar les ja existents. 

 

Figura 6.4 - Esquema general del procés que segueix l'ETL 

El procés general del funcionament de les ETL es pot simplificar amb les seves sigles. 
S'extreuen les dades de l’origen (Extract), es transformen adientment per al seu 
posteriorment processament (Transform) i es carreguen a la base de dades corresponent 
(Load). Tal i com es pot observar a la Figura 6.4. [6] 

6.11. Manteniment del repositori 

Com s’ha comentat, en el repositori hi ha les diferents bases de dades on estan totes les 
dades emmagatzemades, prèviament tractades amb el procés d’ETL. Aquestes bases de 
dades tenen l’estructura que s’ha definit anteriorment. 

El manteniment d’aquest servidor és molt important, ja que és la part troncal de tot el 
sistema. El manteniment es basa en dos processos ben diferenciats. 

El primer procés és un manteniment automàtic desenvolupat per programes informàtics 
prèviament programats per a tal fi. Es tracta de programari que té la missió de netejar 
registres, executar tasques de manteniment i comprovar que tot funciona correctament dins 
del servidor. 

El segon procés de manteniment és manual i només es durà a terme si és estrictament 
necessari. Quan el servidor té algun tipus de problema i les tasques de manteniment 
automàtic no ho han pogut solucionar, s'ha de revisar l’estat del servidor de manera manual, 
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per part d’un administrador de sistemes que tingui coneixements tècnics de com funciona el 
sistema en qüestió. 

6.12. Bus d’interoperabilitat 

El bus d’interoperabilitat dins del sistema d’Open Data és el procés que transforma les dades 
que es troben emmagatzemades dins de la base de dades i les transforma en diferents tipus 
d’arxius. 

Aquest bus d’interoperabilitat és molt important ja que permet a l’usuari final consumir les 
dades, escollir entre un gran número de formats diferents i utilitzar el format que li sigui més 
adient a les seves necessitats o gustos. 

El bus d’interoperabilitat es basa en un programa informàtic que s'encarrega de transformar 
dades. Aquí hi podrien haver dos alternatives. O bé aquest programari es troba allotjat en el 
mateix servidor del repositori o bé el bus d’interoperabilitat es troba en un altre servidor. En 
el disseny d'aquest sistema s'utilitza la primera ja que això simplifica enormement les 
tasques que cada procés ha de dur a terme. 

Així doncs, trobant-se el bus d'interoperabilitat al mateix servidor que el repositori, la seva 
funció és la d'extreure els valors de la base de dades del repositori i transformar-les en un 
format adequat per a la seva posterior reutilització. Els formats bé poden ser arxius XLS, 
CSV, XML o RDF. 

Per a obtenir arxius CSV simplement cal executar una comanda des del propi servidor de la 
base de dades MySQL. D'aquesta manera s'extreu, automàticament, el fitxer CSV amb els 
camps que s'hagin seleccionat. 

Per a obtenir fitxers XLS, XML i RDF a partir de la base de dades de MySQL s'utilitzen 
programes propis del sistema Linux. 

Per a més informació dels programes utilitzats per transformar dades des de la base de 
dades de MySQL als diferents tipus d'arxius veure Annex B.1. 

6.13. Portal web 

El portal web fa la funció de presentar a l’usuari final els diferents datasets que estiguin 
emmagatzemats a la xarxa; que provinguin del repositori i que hagin estat processats pel 
bus d’interoperabiiltat. 
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El portal web es crearà en un altre servidor independent del respositori, encara que estaran 
a la mateixa xarxa per obtenir major velocitat entre ells. La raó d'utilitzar dos servidors 
independents és per qüestions de rendiment. El rendiment de les respectives bases de 
dades és superior si cada una està allotjada en un servidor diferent. 

6.13.1. Tecnologia del portal web 

Per a la creació del portal web es preferible fer servir estàndards aprovats per la W3C. Així 
doncs, en el present disseny s'utilitza tecnologia HyperText Markup Language Version 5 
(HTML5), Cascading Style Sheets Version 3 (CSS3) i PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) 
per ser aquestes àmpliament utilitzades en serveis web en entorns de servidors basats en 
programari lliure. Les bases de dades de la pàgina web estan dissenyades mitjançant el 
llenguatge estàndard SQL i utilitzant la tecnologia MySQL. 

L’HTML5 és un llenguatge de marques que defineix l’estructuració i la presentació del 
contingut de les pàgines web a Internet. L’HTML5 és la cinquena, i més actual, generació 
dels llenguatges web i el desenvolupament d'aquest codi està regulat pel Consorci W3C. 
Aquest llenguatge és el que permet estructurar i visualitzar els continguts de les pàgines 
webs. 

El CSS3 és un llenguatge de fulles d’estil que s’utilitza per a descriure la semàntica en la 
presentació de les pàgines web. La seva aplicació principal és el disseny de webs escrites 
en llenguatge HTML, encara que el CSS pot ser aplicat també a altres tipus de documents. 
És l’encarregat, doncs, de donar l’aspecte i el format a les pàgines web. 

El PHP és un llenguatge de programació que pot ser inserit dins de pàgines HTML. 
L’objectiu del PHP és permetre a desenvolupadors web crear pàgines generades 
dinàmicament amb rapidesa. S’executa en el propi servidor, d’aquesta manera a l’usuari final 
li arriba la pàgina en HTML, no podent visualitzar el codi php associat a ella. El PHP es 
distribueix sota la llicència PHP [Veure ANEX XXX], que la FSF qualifica com a programari 
lliure. 

6.13.2. Base de dades del portal 

El portal es connecta a la segona base de dades del sistema, també desenvolupada amb 
MySQL anomenada BD_PORTAL. Els camps de la taula d'informació de cada dataset es 
poden veure a la Taula 6.2. 
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Camp Tipus Dimensió Opcions 

NOM_DATASET Cadena de caràcters 60 No nul 

CATEGORIA Cadena de caràcters 50 No nul 

SUBCATEGORIA Cadena de caràcters 50 No nul 

ETIQUETES Cadena de caràcters 500 No nul 

FORMATS Cadena de caràcters 20 No nul 

DESCRIPCIO_CURTA Cadena de caràcters 300 - 

DESCRIPCIO Cadena de caràcters 2000 - 

Taula 6.2 - Camps de la taula dels datasets dins del portal web 

Tal i com es pot observar, la taula on es guarden els datasets dintre del portal web té 7 
camps (columnes). El camp NOM_DATASET fa referència al nom que se li dóna al dataset 
a dins del portal. Ha de ser tan breu i concís com sigui possible. 

Els camps CATEGORIA i SUBCATEGORIA ja venen prefixats prèviament. El camp 
SUBCATEGORIA s'ha establert en 22 classificacions diferents i ve avalada pel W3C, la qual 
cosa permet usar estrcutures homologades. D'aquesta manera, s'aconsegueix la màxima 
compatibilitat amb altres projectes Open Data si algun dia es necessita compartir informació 
amb aquests. 

La classificació en 5 categories, dins del camp CATEGORIA, s'ha dissenyat intentant 
agrupar les 22 subcategories en categories més generals, de manera que sigui més fàcil i 
ràpid per a l'usuari trobar el dataset que busca dins de la subcategoria en qüestió. Aquesta 
classifcació dels datasets en categories i subcategories permet establir una subcategoria per 
a cada dataset i només una. 

Classificació dels datasets en categories (5) i subcategories (22): 

• Informació econòmica 
o Ciència i tecnologia 
o Comerç 
o Indústria 
o Ocupació 
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o Economia 

• Informació sobre la ciutat i serveis 

o Cultura i Oci 
o Medi Ambient 
o Transport 
o Medi Rural 
o Seguretat 
o Energia 
o Turisme 
o Esport 

• Informació sobre el territori 

o Urbanisme i infraestructures 
o Habitatge 

• Informació sobre la població 

o Educació 
o Demografia 
o Salut 
o Societat i benestar 

• Informació sobre l'administració 
o Sector públic 
o Legislació i justícia 
o Hisenda 

 

El camp ETIQUETES conté qualsevol altra temàtica associada al dataset i que no aparegui 
en alguna de les anteriors 22 subcategories. El camp FORMAT conté informació de en quin 
tipus de format està guardat el dataset, podent ser més d'un. 

Els camps DESCRIPCIO_CURTA i DESCRIPCIO emmagatzemen informacions particulars 
sobre el dataset. El camp de DESCRIPCIO_CURTA detalla de manera breu i precisa de què 
va el dataset, així l'usuari pot decidir si vol accedir a la pàgina del dataset o no. El camp 
DESCRIPCIO conté informació detallada del dataset. El seu origen, d'on s'han tret les 
dades, què significa cada camp, etc... 

El camp DESCRIPCIO_CURTA apareix a les pàgines dels llistats dels datasets ordenats per 
categories o temes. Per això és molt important donar la màxima informació possible en el 
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mínim d'espai. En canvi, el camp DESCRIPCIO apareix dins de la pàgina que té cada 
dataset per a que pugui ser descarregat. En aquest camp cal explicar tots els detalls que 
siguin necessaris per a l'usuari. 

6.13.3. Estructura del portal 

L'estructura del portal web es dissenya de la manera més simple possible. Per una part es té 
la pàgina principal, on s'explica què es l'Open Data i per a què serveix. També es té una 
secció amb els enllaços a les diferentes 5 grans categories. S'incorpora un cercador per a 
buscar els datasets que l'usuari vulgui obtenir. I, a més, s'afegeixen els últims datasets 
publicats per a que sigui més fàcil accedir-hi. Un esquema d'aquesta estructura de la pàgina 
principal es pot veure a la Figura 6.5. 

 

Figura 6.5 - Estructura de la pàgina principal del portal d'Open Data 

Dins de les 5 grans categories es pot accedir a les diferents subcategories respectives. Dins 
de cada subcategoria hi apareixen els datasets que composen la subcategoria en qüestió. 

Dins de cada dataset apareix la pàgina descriptiva que explica què és el dataset i de quina 
font s'ha obtingut. A més, en la mateixa pàgina és on es pot descarregar el dataset amb els 
formats que estiguin disponibles. S'incorpora un sistema de gestió de comentaris perquè els 
usuaris puguin comentar sobre el dataset. L'esquema d'aquesta pàgina de datasets es pot 
observar a la Figura 6.6. 
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Figura 6.6 - Estructura de la pàgina dels datasets del portal d'Open Data 

Tal i com es pot observar, totes les pàgines tenen a la part dreta els enllaços a les diferents 
categories i subcategories. Aquesta estructura permet accedir de manera molt més fàcil a la 
informació que s'està buscant. 

6.13.4. Optimització del portal i del servidor 

Un cop desenvolupat el portal web i tots els recursos necessaris per al seu funcionament, 
s'intenta optimitzar-lo al màxim, tant internament com externament. 

L’optimització interna del servidor s’anomena Web Performance Optimization (WPO) i 
l’optimització externa, o optimització per als motors de cerca, s’anomena Search Engine 
Optimization (SEO). 

El WPO és un terme relativament nou i que s’està expandint sobretot en l’àmbit del 
marketing online. Va néixer a partir de que el cercador Google anunciés la importància que 
està adquirint el temps de càrrega d’una pàgina web dins del seu posicionament en els 
resultats de cerca (SEO). És a dir, com menys temps trigui una pàgina web a carregar-se en 
l’ordinador de l’usuari final, estarà millor posicionada dins dels resultats de cerca de 
qualsevol cercador. 

El WPO s’encarrega d’analitzar i proposar canvis per a optimitzar la velocitat de la pàgina i, 
aconseguir d’aquesta manera, reduir el temps en que els usuaris la visualitzen 
completament. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar l’experiència de navegació, la qual 
cosa es tradueix en un increment dels beneficis o objectius de l’empresa o l’organització en 
què s’aplica el WPO. 
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El SEO fa més anys que s’utilitza i és un pilar bàsic en el disseny, desenvolupament i 
promoció de qualsevol pàgina web. No és un tema conegut al complet, ja que no és possible 
saber quin algorisme fan servir els motors de cerca a l’hora d’ordenar els resultats de cerca. 
Sovint s’ha d’actuar mitjançant el mètode de prova i error per a aconseguir saber què és el 
que funciona i el que no. Tot i així, i a partir de les recomanacions que Google publica 
periòdicament i mitjançant experiments realitzats, es pot intuir quines acciones són 
favorables al posicionament web. 

L’ús de les tècniques SEO i WPO s’explicaran de manera més detalla i amb un exemple 
pràctic i real en el capítol 7. 
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7. Una aplicació web Open Data 

En el present capítol s'analitzarà i detallarà la creació d'una aplicació web que ofereixi un 
servei a l’usuari final i que la seva font de dades sigui producte de l’Open Data. És a dir, que 
la font o l’origen de les dades de l’aplicació provingui d’un dataset sortit d'un sistema Open 
Data. Es crearà des de zero i tenint en compte a l’usuari final com a principal consumidor del 
servei en forma d’aplicació –o pàgina– web. 

Existeixen dues possibilitats a l'hora de crear una aplicació on la seva font d'informació 
provingui de dades d'un sistema Open Data. La primera és mitjançant la creació d'una 
aplicació per a dispositius mòbils, ja siguin en sistemes Android o iOS (per nombrar els més 
utilitzats). La segona possibilitat és la creació d'una aplicació web, i que és compatible tant 
per a dispositius mòbils que hi poden accedir mitjançant un navegador web com per a 
ordinadors d'escriptori. 

S'escull l'aplicació web per dos raons. La primera és que permet arribar a més persones; al 
tenir com a destinataris tant a usuaris de dispositius mòbils com a usuaris d'ordinadors. La 
segona raó és que només cal crear una aplicació per a tots els usuaris. Si es desenvolupés 
una aplicació web, caldria crear una aplicació per cada tipus de sistema. 

7.1. Elecció del dataset 

El primer pas és el d'escollir el dataset que es vol utilitzar per a l'aplicació web. D'aquesta 
elecció en surt la temàtica de la pàgina web. A més, l'elecció d'un dataset o un altre marcarà 
la dificultat del desenvolupament web. 

Per tant, és molt important escullir bé quin dataset és el que nodrirà l'aplicació que es pretén 
desenvolupar. 

7.1.1. Criteris d'elecció 

Per a la creació d’una aplicació web que es nodreix de dades públiques es té en compte 
diferents dades candidates a convertir-se en les fonts de dita aplicació. 

Es fixen uns criteris per a escollir la font de les dades de l’aplicació web. El primer punt a 
tenir en compte és que la informació que es vol presentar –és a dir, el dataset que s'utilitza 
com a font– ha de ser d’utilitat per a l’usuari final. A més a més, el dataset ha de tenir una 
demanda important, és a dir, que sigui d’utilitat per més d’un usuari a ser possible. I, per 
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últim, que no sigui molt complicat de desenvolupar, ja que alguns projectes no es poden 
desenvolupar per una sola persona i necessita un equip. 

També es dóna per suposat que el públic objectiu de l’aplicació és gent que viu dins del 
territori espanyol, per donar així un caràcter més local a l’aplicació i per utilitzar dades 
públiques pròpies d’aquí. 

Tenint en compte els diferents punts anteriorment esmentats, es procedeix a analitzar els 
diferents candidats a convertir-se en font d'informació de l’aplicació web. 

7.1.2. Fonts de les dades 

Per a la cerca de dades candidates s’utilitzaran dos portals de dades obertes existents 
actualment. El primer és el portal Open Data Barcelona [7] de l'Ajuntament de Barcelona i el 
segon és el portal Datos [8] del govern espanyol. Dins de l’estat espanyol hi ha moltes més 
pàgines webs d'Open Data amb datasets disponibles, però s’analitzaran les pàgines 
esmentades anteriorment per raons de simplicitat i d’importància que tenen aquestes webs 
dins de l’àmbit estatal. 

El portal Open Data Barcelona és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, dins del 
departament d’Hàbitat Urbà, que neix amb l’objectiu d’obrir dades públiques que posseeix 
l'Ajuntament, en qualsevol grau d'agregació, i posar-les a l'abast de tothom en formats 
digitals. Actualment, a la pàgina web, hi apareixen 266 recursos (o datasets). [7] 

El portal Datos pertany al Govern d’Espanya i és mantingut per dos ministeris diferents: el 
Ministeri d’Hisenda i d’Administració Pública i pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Tal 
i com afirmen a la seva pàgina web oficial: “Datos.gob.es ofereix recursos pràctics, 
informatius i divulgatius d’utilitat per al desenvolupament de productes i serveis d’alt valor 
social i econòmic basats en la reutilització de la informació del sector públic”. Actualment el 
portal conté 859 datasets. [8] 

7.1.3. Datasets candidats 

Un cop s’han identificat els orígens de les dades, es procedeix a buscar el recurs que sigui 
més adient tenint en compte els objectius i les condicions descrites anteriorment i que els 
datasets hauran de complir. 

Per a poder desenvolupar l’aplicació web, un requisit indispensable és que el recurs estigui 
en un format reutilitzable, ja que és molt més fàcil de tractar. Per tant, tots els formats de 
nivell 1 descrits en la secció 5.6.1 del Capítol 5 queden descartats automàticament, com per 
exemple podria ser un PDF. 
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Després d’una cerca exhaustiva, i tenint molt present els criteris de la secció 7.1.1, s'obtenen 
una sèrie de datasets per analitzar la seva viabilitat de desenvolupament. 

Els possibles candidats escollits de la web Open Data Barcelona de l’Ajuntament de 
Barcelona són el dataset de Punts WiFi [9] i els datasets Llista d'esdeveniments diaris i Llista 
d'esdeveniments mensual, respectivament. [10] [11] 

El primer dataset és un recurs GEO referenciat on s’ofereix la ubicació, en coordenades X i 
Y, dels punts on hi ha accessibilitat WiFi (connexió a Internet sense fils) gratuït ofert per 
l’Ajuntament de Barcelona. És una molt bona informació per a gent que té un smartphone 
però que no té servei de dades contractat o que, fins i tot, en un moment donat, pot haver 
consumit completament els MBs disponibles de dades que li ofereix la seva companyia 
telefònica. També és de molta utilitat per a turistes, ja que normalment els turistes no activen 
el servei de roaming quan viatgen fora del seu país d’origen per ser un servei, en general, 
bastant car. 

El roaming és la capacitat d’enviar i rebre trucades o dades fora de l’àrea de servei local de 
la pròpia companyia, és a dir, dins de la zona de servei d’una altra empresa del mateix país, 
o bé durant una estància en un altra país diferent, amb la xarxa mòbil i de dades d’una 
empresa estrangera. 

Els datasets Llista d'esdeveniments diaris i Llista d'esdeveniments mensual ofereixen la llista 
d'agendes diàries i mensuals respectivament, de la ciutat de Barcelona. És una informació 
bastant útil per a poder saber quins espectacles o activitats d’oci hi haurà els propers dies a 
la ciutat. És útil tant per a residents de la ciutat com per a turistes. 

Dins de la pàgina web de datos.gob.es [8] trobem com a possibles recursos o datasets 
candidats el dataset Consulta de las incidencias de circulación en carretera [12] dins de 
l’Estat espanyol i el dataset Precio de carburantes en las gasolineras españolas també dins 
de l’Estat espanyol [13]. 

El primer dataset candidat, el de les alertes de trànsit, ofereix en temps real totes les 
incidències que hi puguin haver dins de les carreteres –nacionals o autopistes– de l’Estat 
Espanyol. 

El dataset de la gasolina ofereix els preus de la gasolina, i del gasoil o dièsel, de totes les 
gasolineres dins del país. Són preus, en la seva major part, actualitzats a diari. És un dataset 
força útil per a tota la població que utilitza un medi de transport particular, ja que d’aquesta 
manera li permet comparar els preus de la gasolina i així poder decidir a quina gasolinera 
més propera li convé repostar benzina per al seu vehicle. 
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7.2. Elecció final 

S’escull el dataset del preu de la gasolina perquè, a banda de complir amb tots els requisits 
o criteris que s’havien esmentat a la secció 7.1.1, es considera que és el més útil i en el que 
més gent podria estar-hi interessada. 

Un altre tema important a l'hora de l'elecció és que és relativament fàcil de desenvolupar. 

7.2.1. Dataset 

El dataset del preu de la gasolina de totes les gasolineres d’Espanya es troba ja implantat a 
la web oficial de l’Estat del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme d’Espanya [14] dins del 
conjunt de dades públiques que ofereix l’Estat Espanyol en la seva pàgina web de Datos [8]. 

Per tant, és un dataset de fàcil accés per a tothom i que conté tota la informació del preu de 
la benzina de totes les gasolineres que hi ha actualment a l'Estat Espanyol. 

7.2.2. Problemes analitzats 

Com a principal problemàtica que es poden observar en la pàgina on es presenta el dataset 
[14] és la poca intuïció que mostra la web. Per a poder trobar un preu en concret, ja sigui 
d’una població o d’una província, s’ha d’anar omplint diversos camps i valors que, a més, no 
queden molt clars a què es refereixen. S'analitza, doncs, algun dels paràmetres de cerca 
que presenta aquesta pàgina web. 

El primer de tots els camps és el rètol, on hi apareix un camp de text perquè s’introdueixi 
alguna informació. El problema aquí és que no deixa ben clar a què es refereix amb rètol 
(posteriorment s’ha pogut saber que es refereix al nom de l’empresa que posseeix la 
gasolinera en qüestió). 

Després apareixen dos checkboxes que es poden o no seleccionar. Aquests són “EESS 
més econòmiques” i “Només amb venda al públic”. En quant al primer, es valora que no hi 
hauria de ser, ja que s’haurien de mostrar totes les gasolineres de la cerca, i després l’usuari 
que les pugui ordenar com ell desitgi (per preu, per exemple). I el segon “checkbox” tampoc 
queda molt clar a què es refereix. Al tractar-se d’una pàgina web destinada a l’usuari final, 
totes les gasolineres que hi apareixen haurien de ser amb venda al públic. 

Un altre problema que es pot intuir és que és poc amigable per als motors de cerca. A la 
pàgina principal hi apareix un mapa on hi apareixen pintats tots els punts de totes les 
gasolineres d’inici. Això pot fer que la web sigui lenta i que estigui molt sobrecarregada. 
S’haurien d’anar pintant els punts de les diverses gasolineres a mesura que es vagin acotant 
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els paràmetres de cerca. A més, a mesura que es van introduint paràmetres de cerca, la 
direcció web (URL) no canvia, cosa que fa que sigui molt complicat per als motors de cerca 
poder indexar les diferents pàgines en qüestió. Com bé s’ha comentat, que una pàgina web 
no estigui ben indexada i posicionada pels motors de cerca pot ser un problema molt 
important a l’hora d’aconseguir visites orgàniques. 

7.2.3. Possibles solucions 

Per tal de millorar la web actual i oficial del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme del Govern 
espanyol, es proposa i s'implementa una aplicació web més senzilla, neta i bastant més 
intuïtiva per a l’usuari final. 

L’idioma de la web utilitzat serà el castellà, ja que el públic objectiu al que va destinada 
l’aplicació web és qualsevol ciutadà espanyol. Com a possible millora en les successives 
versions que es vagin desenvolupant, s'estableix que els idiomes siguin, a més del castellà, 
el català, el gallec i l’euskera; per formar ser aquests també idiomes de l'Estat. 

Pel que fa als motors de cerca, es crearan direccions webs amigables pels motors i d'altres 
implementacions que es tractaran a la secció 7.6 d'aquest Capítol. 

7.3. Obtenció de les dades 

Per a obtenir el dataset, l’Estat ofereix un arxiu Excel amb els preus actualitzats de totes les 
gasolineres per a cada un dels tipus de gasolina disponibles. En l’aplicació web, i per raons 
de simplicitat, s’utilitzaran només els tipus de benzina més bàsics i àmpliament utilitzats com 
són la “Gasolina 95”, la “Gasolina 98” i el “Dièsel”. Existeixen més tipus de benzina, però 
utilitzant només aquests tres tipus de gasolina n’hi haurà prou per a cobrir la major part de la 
demanda actual d'usuaris. 

El dataset, al ser un arxiu Excel té un problema, i és que és de difícil lectura i transformació 
pels ordinadors; tal i com s'ha esmentat anteriorment. Per tant, el primer problema a l’hora 
d’implementar aquesta solució és el format de l’arxiu. Per a resoldre aquest problema 
s'utilitzarà un petit programa informàtic que transforma l’arxiu Excel en un arxiu CSV, que és 
molt més fàcil de tractar per a qualsevol màquina. 

El procés que seguirà el programa informàtic és el de descarregar l’arxiu que ofereix el 
Ministeri i transformar aquest Excel en un arxiu CSV per poder-lo tractar de manera més fàcil 
des del servidor.  
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Com a problemàtica addicional, al convertir del format Excel al CSV, la primera línia del fitxer 
conté la informació dels camps del document i no dades pròpiament dites. Per tant, 
s’eliminarà la primera línia per a que després sigui molt més fàcil de bolcar en la base de 
dades. 

Veure Annex C.1 per a una informació més detallada del programa d'obtenció de les dades, 
convertir l'Excel a CSV i carregar l'arxiu a la base de dades. 

7.4. Base de dades 

La tecnologia utilitzada per al manteniment i actualització de les dades serà la base dades 
MySQL. La base de dades permet guardar tots els preus de la gasolina de les diferents 
gasolineres actualitzats i serà la font d’informació des d’on l’aplicació web accedirà per a fer 
consultes d’aquests preus. 

Per a mantenir aquestes dades de manera ordenada –perquè després siguin de fàcil accés 
per l’aplicació web– es crearà una taula amb els camps i les característiques que es poden 
observar a la Taula 7.1. 

Camp Tipus Dimensió Altres 

Província Cadena de caràcters 50 No nul 

Localitat Cadena de caràcters 60 No nul 

Direcció Cadena de caràcters 150 No nul 

Marge Numèric 1 - 

Data Data - - 

Preu Numèric 10 - 

Ròtol Cadena de caràcters 50 - 

Tipus Numèric 1 - 

Re Cadena de caràcters 10 - 

Horari Cadena de caràcters 200 - 

Taula 7.1 - Camps de la taula que contindrà el llistat de preus de la gasolina 
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Es pot observar que els únics tres camps que no poden ser nuls són la Província, la Localitat 
i la Direcció de la gasolinera en qüestió. Això és així, perquè si no existeixen aquests camps 
no es pot crear una pàgina per a cada gasolinera. 

Si s'analitzen els camps, s'observa que els tres primers, són els que donen informació de la 
gasolinera. El camp Marge fa referència a un indicador de si la gasolinera es troba a dintre la 
ciutat o en un alguna carretera o autopista. El camp Data és la última data en que s'ha 
actualitzat la informació del preu de la gasolina. El Preu, òbviament, és el preu de venda. El 
Ròtul es refereix a l'empresa que ofereix la gasolina en aquell establiment. El camp Tipus fa 
referència a si la gasolinera és de venda al públic o es tracta de venda només per a certs 
col·lectius. El camp Re fa referència si el preu s’obté de la gasolinera o de la marca majorista 
de la gasolinera. I, finalment, el camp Horari fa referència a l'horari de la gasolinera en 
concret. 

Per a poder oferir històrics de preus als usuaris, es creen 8 taules en la base de dades per a 
poder guardar el preu de fins a 7 dies de cadascuna de les gasolineres. D’aquesta manera, 
es podrà consultar el preu actual de la gasolina en dita gasolinera, així com el preu històric 
dels darrers 7 dies. Per a poder fer això, es replica la taula anterior fins a 8 cops (amb un 
nom de taula, òbviament, diferent per a cada una). 

Aquest mateix procés s'executa pels diferents tipus de gasolina que s'ofereix a l’usuari: 
gasolina 95, gasolina 98 i dièsel. Per tant, es creen 3 taules diferents per a cada tipus de 
gasolina. En total, doncs, hi ha 24 taules diferents, ja que cada tipus de gasolina tindrà 8 
taules per guardar els històrics de preus de fins a 7 dies. 

Per a una informació més detallada del procés de creació de les taules en la base de dades 
veure l'Annex C.2. 

7.4.1. Bolcat de les dades a la base de dades 

Per a poder introduir les dades abans tractades dins de la base de dades, es bolca el fitxer 
CSV a la base de dades MySQL. El nom de les taules principals es decideix que siguin 
“gasolinaA”, “gasolinaB” i “dieselA”. I el nom de les 7 taules següents (contenint el preu dels 
històrics) “gasolinaA1”, “gasolinaA2” i així successivament fins a la taula “gasolinaA7” i per 
cadascun dels tres tipus de benzina. 

El problema d’aquest bolcat de dades és que s’afegeixen els registres de l’arxiu CSV a la 
taula ja existent de la base de dades. Això crea registres duplicats cada cop que s’afegeixen 
les dades i es creen cada cop taules més i més grans (cada vegada que es fa un bolcat, la 
taula creix en número de registres). 
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Per tant, i tenint en compte els històrics de fins a 7 dies diferents del preu de la gasolina, 
abans d’introduir les dades s'eliminen tots els registres de l’última taula. Posteriorment es 
copien els registres de la penúltima taula (dieselA6) a la última (dieselA7) i s'eliminen de la 
mateixa manera els registres de la taula que s’acaba de copiar. I així successivament amb 
les 8 taules que contenen preus. 

Al final es té que la primera taula (dieselA), conté els preus de la gasolina més actuals i 
recents disponibles. 

Per a més informació detallada de les comandes informàtiques desenvolupades en aquest 
apartat veure l'Annex C.3. 

7.4.2. Procés d’actualització diària 

Per tal de poder oferir un servei actualitzat, s’ha d’anar actualitzant la base de dades amb els 
nous valors diaris que ofereix el Ministeri. Per tant, tot el procés descrit anteriorment s’ha 
d’anar repetint un cop al dia que és, justament, el període d’actualització que segueix el 
Ministeri per a actualitzar els preus. 

Per a poder planificar i organitzar aquest procés, es tenen en compte diferents aspectes. El 
primer és executar-ho en una hora del dia que no hi hagi molt tràfic de visites, ja que el 
procés pot sobrecarregar el servidor i no seria convenient fer-ho en una hora on el servidor 
està molt ocupat. 

S’escau que la millor hora és a les 6 del matí, com bé es pot veure a la gràfica de visites de 
Google Analytics de la Figura 7.1. Perquè la gràfica tingui validesa i es puguin extrapolar els 
resultats a la pàgina que estem desenvolupant, aquesta gràfica procedeix de les visites 
d’una altra pàgina web amb públic espanyol i de temàtica Open Data; permetent d’aquesta 
manera obtenir uns resultats horaris bastant fiables i extrapolables a la web que ens 
interessa. 

Google Analytics és un servei en forma d’aplicació web que ofereix Google per a poder fer 
un seguiment d’indicadors d’interès i estadístiques actualitzades per a pàgines web. 
Simplement s’ha d’introduir el codi que ofereix Google dins de la pròpia pàgina i 
automàticament s’aniran recollint estadístiques importants i variades de l’ús que fan els 
visitants de la web on hi ha el codi. 
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Figura 7.1 - Visites segons l’horari d’una pàgina web relacionada amb l’Open Data 
obtingudes per Google Analytics 

Per a la creació del programa diari que es descarrega l’arxiu Excel, el transforma a CSV i 
posteriorment carrega i actualitza totes les taules de la base de dades, s’utilitza el programari 
Cron propi del sistema Linux. 

Cron és un administrador regular de processos en segon pla que executa processos o 
programes a intervals regulars de temps (cada minut, dia, setmana, mes...). Els processos 
que s’han d’executar i l’hora en que ho han de fer s’especifiquen en el fitxer crontab que es 
troba en el sistema. 

El programa que s’ha creat, s’executa una vegada al dia a les 06:00 h del matí. Per a més 
informació de la creació i desenvolupament del procés d'actualització diària veure l'Annex 
C.4. 

7.5. Tecnologia web utilitzada 

La tecnologia utilitzada per a la realització de la pàgina web és HTML5 i CSS3 que, tal i com 
s'ha comentat anteriorment, són els estàndards més nous que existeixen actualment i que 
permeten una compatibilitat total amb la majoria de navegadors web. 

El servidor està allotjat en una màquina Linux Ubuntu 12.04, en un centre de processament 
de dades de Barcelona. La direcció IP on està allotjat el servidor és espanyola, ja que és una 
bona tècnica SEO. És important per al posicionament web ja que el públic a qui va destinat 
la pàgina web és de procedència espanyola i tenir una direcció IP espanyola agilitza la 
comunicació entre client i servidor. 

Una direcció IP és una etiqueta numèrica que identifica de manera inequívoca a un element 
de comunicació d'un dispositiu dins d'una xarxa. En aquest cas el dispositiu es tracta del 
servidor on està allotjada la web i la xarxa Internet. 
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Pel que fa al programari utilitzat per a servir la pàgina web s'usarà Nginx, que és un servidor 
web simple d'alt rendiment. Nginx està desenvolupat amb programari lliure i és de codi obert, 
amb llicència BSD simplificada (veure Annex A.2). És, a més a més, multi plataforma. 
D'acord amb un estudi de Netcraft, Web Server Survey May 2013 [15], Nginx és el segon 
servidor web més usat en dominis actius, superant al servidor web Microsoft Information 
Server. Servei més de 100 milions de llocs web. 

7.6. Optimització 

Un cop desenvolupat tot el sistema de creació de base dades i de la pròpia pàgina web on 
es presentarà el dataset, es procedeix a optimitzar tot el procés. Tant de manera externa (és 
a dir, de la part del client o usuari final) com de manera interna (optimització del maquinari –
també anomenat servidor– que allotjarà l'aplicació web). 

7.6.1. Anàlisi de paraules clau 

Una part molt important a l’hora de crear una pàgina web d’èxit és l’elecció encertada de 
paraules clau. Les paraules clau són termes que utilitzen els usuaris d’Internet per a buscar 
contingut a la Web a través dels motors de cerca. Són la base del SEO i representen un dels 
factors més determinants a l’hora de planificar estratègies de màrqueting online. Escollir 
paraules clau significa escollir per quins termes de cerca es vol aparèixer als motors de 
cerca per a que els usuaris trobin la pàgina web. 

Optimitzar una pàgina per a cercadors –és a dir, dedicar temps en desenvolupar un bon 
SEO– no serveix de res si no es dedica el temps necessari i es fa una bona elecció de 
paraules clau de la pàgina web en qüestió. Ambdues coses són extremadament importants 
en l’estratègia de promoció. 

Un dels punts més importants a l’hora d’escollir unes bones paraules clau és la naturalitat de 
la paraula clau. S’ha de pensar en com i què buscaria un usuari comú als motors de cerca i 
en quin d’aquests termes es vol aparèixer. 

La precisió és un altre factor important, ja que s’ha d’escollir paraules clau precises segons 
la temàtica de la pàgina web. S’ha d’evitar usar paraules clau genèriques, ja que són 
paraules amb molta competència i que segurament no oferiran la resposta exacta al que 
està buscant l’usuari. És recomanable escollir paraules clau més llargues que, tot i que 
porten menys visitants a la pàgina, estan més qualificades i, per tant, aporten molt més 
percentatge de conversió. Aquesta tècnica d’escollir paraules clau més llargues i precises, 
tot i no tenir tant volum de cerques, s’anomena Long Tail. 
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També és important estudiar i analitzar a la competència, sobretot aquelles pàgines web que 
actualment es troben a les primeres posicions dels resultats de cerca. Estudiant el codi font 
de les pàgines de la competència es pot observar quines paraules clau estan utilitzant i 
descobrir d’aquesta manera quina estratègia estan seguint. 

Per a fer un estudi de paraules clau, s’utilitzarà el servei Eina per a Paraules Clau de Google 
Adwords. És una eina que, introduint idees de paraula clau, les analitza i mostra una llista de 
les diferents paraules clau introduïdes amb les seves respectives cerques mensuals i la 
possible competència que podrien tenir aquestes paraules clau. 

Se li introdueixen, doncs, un seguit de paraules clau, i l’eina analitza i extreu la informació 
representada a la Taula 7.2. Tal i com es pot observar, la taula conté 4 camps: paraula clau, 
competència, cerques globals mensuals i cerques locals mensuals. 

La diferència entre cerca global i local és que les cerques globals són les cerques de tot el 
món, mentre que les locals només es refereixen a les cerques dins de l’Estat espanyol. La 
competència és la dificultat en recursos i esforços –i, conseqüentment, en temps dedicat– 
per a posicionar de manera exitosa la paraula clau en qüestió. Com més elevat sigui el 
número, més difícil serà de posicionar la paraula clau. 

 
Paraula clau Competència Cerques 

globals 
mensuals 

Cerques locals 
mensuals 

precio de gasolina 0,07 201000 90500 
precio de la gasolina 0,07 201000 90500 
precio gasolina 0,07 201000 90500 
precio del diesel 0,29 90500 33100 
gasolineras en madrid 0,1 8100 8100 
gasolineras en españa 0,19 5400 4400 
gasolineras en 
barcelona 

0,13 2900 2900 

Taula 7.2 - Resultats de l'anàlisi de l'eina de Google Adwords per a paraules clau 

Es pot observar, doncs, segons la Taula 7.2, que “precio de la gasolina” té més cerques que 
“precio del diesel”. Llavors, sembla obvi que és millor centrar-se en la primera paraula clau, 
tot i que la pàgina web també contingui informació sobre el “precio del diesel”. Es pot veure 
també que les paraules clau “gasolineras en madrid” o “gasolineras en barcelona”, tenen 
moltes menys cerques mensuals que “precio de gasolina” però que són visites a tenir molt 
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en compte. En aquest cas es tracten de paraules clau Long Tail que, com s’ha comentat 
anteriorment, són importants ja que porten visites més qualificades i poden transmetre un 
percentatge més alt de conversió. 

L’eina de Google Adwords també té l’opció de que la mateixa eina et suggereixi quines 
paraules clau –relacionades amb la temàtica de la pàgina web– es poden tenir en compte a 
l’hora de fer l’elecció. Si s’utilitza aquesta opció, s'obtenen els resultat que mostra la Taula 
7.3. 

Analitzant la Taula 7.3, es pot extreure la conclusió que afegir les paraules clau “gasolineras 
en” i tot seguit el nom d’una ciutat o poble, es una bona estratègia per al disseny de 
l'estructura de les pàgines del lloc web. 

També es pot observar com hi ha paraules clau que, dins de l'àmbit on es vol promocionar la 
pàgina web, no tenen molt de sentit. "precio de la gasolina en venezuela" n'és un bon 
exemple. 

 
Paraula clau Competència Cerques 

globals 
mensuals 

Cerques 
locals 
mensuals 

precio de la gasolina en 0,07 201000 90500 
precios de la gasolina 0,07 165000 74000 
los precios de la gasolina 0,07 165000 74000 
precio de la gasolina en españa 0,08 4400 2900 
precio de la gasolina españa 0,08 4400 2900 
precio de la gasolina ministerio 0 2900 2400 
precios de la gasolina en 
españa 

0,08 3600 2400 

precio de la gasolina madrid 0,06 2400 2400 
precio de la gasolina en madrid 0,06 2400 2400 
precios de la gasolina en 
madrid 

0,06 1900 1900 

precio de la gasolina en europa 0,13 1000 880 
precio de la gasolina en estados 
unidos 

0,04 2400 720 

precio de la gasolina en 
barcelona 

0,06 720 720 

precio actual de la gasolina 0,14 2900 720 
precio de la gasolina actual 0,14 2900 720 
precio de la gasolina en 
canarias 

0,11 720 590 

precio de la gasolina en asturias 0,08 390 390 
precio de la gasolina en malaga 0,05 390 390 
precio de la gasolina en 0,02 2400 320 
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venezuela 
precio de la gasolina mas barata 0,11 320 320 
precio mas barato de la 
gasolina 

0,16 320 320 

precio de la gasolina en 
cantabria 

0,13 210 210 

precio de la gasolina 2011 0,12 880 140 
precio actualizado de la 
gasolina 

0,08 170 110 

precio de la gasolina 
actualizado 

0,08 170 110 

precio de la gasolina en segovia 0,05 58 58 
precio de la gasolina en 
guadalajara 

0,11 140 46 

precios actuales de la gasolina 0,26 110 36 
precio de la gasolina albacete 0,04 36 36 

Taula 7.3 - Resultats de suggeriments usant l'anàlisi de l'eina de Google Adwords per a 
paraules clau 

Per tant, l’estratègia en el disseny de la pàgina web és que la pàgina principal es centra en 
les paraules clau “Precio de la Gasolina” i “Gasolineras en España”. I, les pàgines internes, 
es centren en les paraules clau “gasolineras en” i seguidament s'afegeix totes les ciutats o 
pobles que tinguin gasolineres –amb els seus corresponents preus de la benzina– a 
Espanya. 

7.6.2. Elecció del domini web 

Escollir un bon domini web és important i un pilar fonamental a l’hora de dissenyar i 
desenvolupar una estratègia de màrqueting online efectiva. El principal problema que 
existeix actualment a l’hora d’escollir un domini és que la majoria de dominis importants i 
amb paraules clau amb molta competència, ja estan registrats. Per tant, escollir un bon nom 
de domini que contingui la paraula clau no és tasca senzilla ni trivial. 

Una bona tècnica SEO a l’hora d’escollir un domini web és utilitzar el Top-Level Domain 
(TLD) propi de cada país. El TLD és el domini de nivell superior de cada URL. Per exemple, 
en la URL www.google.com, el TLD seria en aquest cas .com. 

Així doncs, com que la pàgina web va destinada a usuaris espanyols, ja que el dataset 
utilitzat del preu de la benzina és de gasolineres espanyoles, es decideix utilitzar el TLD 
propi d’Espanya, és a dir, .es. La cerca, doncs, se centra en dominis .es que continguin, a 
poder ser, les paraules clau a posicionar. 
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Fent una cerca exhaustiva, i tenint en compte que molts dominis ja estan registrats, 
finalment s’opta pel domini lliure preciodegasolina.es. S'escull aquest ja que conté les 
paraules clau que es volen optimitzar a partir de les conclusions extretes en l'anàlisi de 
paraules claus de la secció 7.6.1. 

7.6.3. Estructura de la web 

L’estructura de la pàgina web es dissenya de manera simple però efectiva. Es vol simplicitat 
tant per als motors de cerca, ja que d’aquesta manera rastrejaran millor el lloc web i 
l’indexaran més ràpidament, com per als usuaris que faran ús de la web. Com més fàcil i 
intuïtiva és una pàgina web, més d’utilitat és per a l’usuari final. 

La primera pàgina contindrà un cercador per a buscar pobles, ciutats i províncies de manera 
ràpida i efectiva. A més d’una ràpida introducció de la temàtica de la web amb una fotografia 
d’acompanyament tal i com es pot observar a la Figura 7.2. En la part inferior hi apareixeran 
totes les províncies per a que l’usuari hi pugui fer clic. 

 

Figura 7.2 - Fotografia utilitza en la pàgina principal de http://preciodegasolina.es 

Les pàgines internes del lloc web es composen de cinc tipus diferents de pàgines. El primer 
tipus és un llistat del preu de la gasolina de totes les gasolineres de la província en qüestió. 
També s'estableix una pàgina amb el llistat de gasolineres de les diferents ciutats o pobles. 
El tercer tipus és la informació de cada gasolinera amb els seus respectius preus històrics; 
és a dir, hi haurà una pàgina per a cada gasolinera de cada ciutat o poble. El quart tipus de 
pàgina serà el llistat de totes les gasolineres d’una mateixa empresa. I l’últim tipus és una 
pàgina d’error si no s’ha trobat cap resultat. 
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A dins de les pàgines on hi apareixen els llistats de les gasolineres, es llisten els següents 
camps: Nom de la gasolinera, Ciutat, Província, Adreça, Preu del Dièsel, Preu de la 
Gasolina 95 i Preu de la Gasolina 98; amb la corresponent informació de cadascun 
d’aquests camps tal i com es pot observar a la Figura 7.3. 

 

Figura 7.3 - Captura de pantalla del llistat del preu de la benzina a la ciutat de Barcelona  

La informació es pot ordenar per camps simplement clicant a sobre del camp en qüestió. I 
els diversos camps es poden ordenar de manera creixent o decreixent simplement fent clic a 
cadascun d'ells. 

A més, el nom, la ciutat, la província i la direcció es poden clicar per accedir a les respectives 
pàgines. Fent clic al nom s'accedeix a la pàgina de la gasolinera, on es mostra totes les 
gasolineres de l'empresa amb els seus respectius preus. Fent clic a la ciutat o província, 
s'accedeix a les gasolineres de la ciutat o província. I, per últim, fent clic a la direcció de la 
gasolinera, s'accedeix a la pàgina d'informació de cada gasolinera. 

Dins de la pàgina de cada gasolinera en qüestió hi apareix el preu dels tres tipus de benzina 
de l'última actualització. També s'hi afegeix l'horari comercial d'obertura i tancament de 
l'establiment. A més, l'historial de preus apareix al final de la pàgina amb la informació de 
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preus de fins a 7 dies enrere tal i com es pot observar en la captura de pantalla de la Figura 
7.4. 

 

Figura 7.4 - Captura de pantalla dels preus d'una gasolinera en concret 

A l'Annex C.5 es poden trobar més captures de pantalla de la pàgina web creada. 

7.6.4. Optimització web 

Un cop desenvolupada la pàgina web amb les corresponents paraules clau i registrat el 
domini que la conté es procedeix a optimitzar la pàgina web. La tècnica de millora del codi 
font de la pàgina és un factor SEO, ja que ajuda als cercadors a entendre millor l’estructura 
de la web. 

Per a una bona optimització de la pàgina cal usar de manera adient i efectiva el títol, la 
descripció i l'ús d’etiquetes de la pàgina web. El títol de la pàgina principal és, i tenint molt en 
compte l’anàlisi de paraules clau realitzat a l’apartat 7.6.1, “Precio de la Gasolina en 
Gasolineras de España”. D’aquesta manera s’està introduint les paraules clau al títol. 
L’etiqueta <h1> de la pàgina principal s'estableix en “Gasolineras en España” i l’etiqueta 
<h2> en “El Precio de la Gasolina en España”. 
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Les etiquetes <hX> (sent X un valor des d’1 fins a 6), dins del llenguatge HTML, són 
etiquetes d’encapçalament. Sent l’etiqueta <h1> de més valor i l’etiqueta <h6> la de menys 
valor. L’etiqueta <h1> en particular serveix per a col·locar la frase que indica el títol del 
contingut de la pàgina en particular dins del propi lloc web. No s’ha de confondre l’ús 
d’aquesta etiqueta amb el títol del lloc web, ja que <h1> fa referència a la pàgina en 
particular en què es col·loca, no al lloc web en general. Per tant, cada pàgina dins del lloc 
web tindrà un <h1> diferenciat. 

Un cop s'han establert les etiquetes i el títol per a la pàgina principal, es procedeix a fer-ho 
per a cadascuna de les pàgines internes. Aquesta informació es detalla a la Taula 7.4, on les 
variables [X] simbolitzen la província, nom, ciutat, poble o empresa en qüestió. S'ha 
classificat en tipus de pàgina, element H1 (<h1></h1>), H2 (<h2></h2>) i Títol (<title></title>) 
de la pàgina i la URL que redireccionarà a la pàgina en qüestió. 

Pàgina H1 H2 Títol URL 

Principal Gasolineras en 
España 

El Precio de la 
Gasolina en 

España 

Precio de Gasolina 
en gasolineras de 

España 

/ 

Províncies Gasolineras en la 
Provincia de 
[Provincia] 

Precio de la 
gasolina en la 
provincia de 
[Provincia] 

Gasolineras en la 
Provincia de 

[Provincia] – Precio 
de Gasolina 

/gasolineras/pro
vincia-[provincia] 

Pobles o 
ciutats 

Gasolineras en 
[Ciutat] 

Precio de la 
Gasolina en 

[Ciutat] 

Gasolineras en 
[Ciutat] – Precio de 

Gasolina 

/gasolineras-
[ciutat] 

Gasolineres 
particulars 

Gasolinera 
[Empresa] en 

[Adreça] 

Precio de la 
Gasolina en la 

Gasolinera 
[Empresa] de 

[Adreça] 

Gasolinera 
[Empresa] en 

[Adreça] 

/gasolinera-
[empresa]-

[adreça] 

Empreses Gasolineras 
[Empresa] 

Precio de la 
Gasolina en 
[Empresa] 

Gasolineras [Galp] – 
Precio de Gasolina 

/empresa/gasoli
neras-[empresa] 

Taula 7.4 - Estructura d'optimització de la pàgina web http://preciodegasolina.es 
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El codi font de les diferents pàgines internes dins del lloc web creat es poden trobar a 
l'Annex C.6. 

7.6.5. Optimització del servidor 

En l’optimització del servidor el que es busca és disminuir el procés de càrrega de tota la 
web optimitzant el servidor que serveix la web. Per això es fa ús d’un accelerador web 
anomenat Varnish. 

Varnish Cache és un accelerador d’aplicacions web. Aquesta tècnica també es coneix com a 
cache de proxy invers. El procés d’instal·lació es fa en el propi servidor on hi ha allotjada la 
web que es vol accelerar. Varnish, en aquest cas, es posa davant del servidor web Nginx. 

La finalitat dels proxy consisteix en interceptar les connexions de xarxa que un client fa al 
servidor de destí. Es conserva o guarda el contingut generat en la primera petició d’un 
usuari, d’aquesta manera en les pròximes peticions de qualsevol usuari, se servirà el 
contingut generat la primera vegada. Aquest procés es pot observar a la Figura 7.5. [16] 

 

Figura 7.5 - Esquema del funcionament d’un proxy cache 

La tècnica de Varnish Cache és molt senzilla, ja que el que es fa és emmagatzemar una 
còpia de totes les pàgines web al disc dur del servidor, permetent d’aquesta manera accedir-
hi molt més ràpid sense haver d’executar la pàgina en qüestió cada vegada que es sol·liciti.  

Aquests acceleradors d’aplicacions web estan ideats per a augmentar el rendiment de les 
aplicacions web, fent que el temps de càrrega de la pàgina sigui molt menor. Per a 
comprovar el seu rendiment, a la Figura 7.6 es pot veure quin augment es té al fer ús –o no– 
de Varnish comparat amb altres cache. [17] 
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Figura 7.6 - Rendiment de Varnish en peticions per segon 

Per tant, l'ús de Varnish en el servidor web augmenta de manera considerable el rendiment 
de la pàgina que es serveix a l'usuari. I això és bo tant pels usuaris que observen com les 
pàgines es carreguen de manera més ràpida com pels motors de cerca. 

7.7. Resultats finals 

El resultat final de tot el procés de disseny i creació de la pàgina web "Precio de la Gasolina" 
(http://preciodegasolina.es) es pot observar a la captura de pantalla de la pàgina principal a 
la Figura 7.7. [18] 

Com es pot comprovar, compleix l'objectiu inicial de dissenyar i desenvolupar una pàgina 
web simple però efectiva. Per tant, l'aplicació web ha complert els objectius en quant a 
simplesa i eficàcia. 
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Figura 7.7 - Captura de pantalla de la pàgina web http://preciodegasolina.es 

I si s'observen les visites diàries del primer mes i mig de vida de l'aplicació web a la Figura 
7.8, es pot extreure que la demanda és important. El màxim dia de visites es va produir el 27 
de maig de 2013 amb 307 visites en un sol dia; la qual cosa és una bona quantitat. 

Per tant, es pot extreure que s'ha creat una aplicació web útil per als usuaris, ja que és força 
visitada. En total, en el primer mes i mig de vida, han visitat l'apliació web 5.119 usuaris tal i 
com es pot veure a la Figura 7.8. 
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Figura 7.8 - Visites diàries del primer mes i mig de vida de http://preciodegasolina.es 

Si s'analitza d'on provenen les visites a la Figura 7.9, es veu clarament que la major part de 
les visites (un 82,8%) prové de tràfic de cerca. És a dir, de tràfic orgànic que envien els 
cercadors d'Internet. Sent Google el cercador més important. 

Per tant, el treball de posicionament web, cerca de paraules clau i optimització del codi de la 
pàgina que s'ha realitzat en la secció 7.6, ha tingut el seu efecte, ja que la major part de les 
visites provenen del cercadors. 

 

Figura 7.9 - Font de tràfic de la pàgina http://preciodegasolina.es 

Si s'analitza des de quin tipus de dispositiu arriben les visites a la pàgina s'obté la informació 
de la Figura 7.10. Es pot comprovar fàcilment que el dispositiu més usat són ordinadors de 
sobretaula, però no s'ha de deixar de banda les visites provinents de dispositius mòbils, ja 
que són força importants. I, segurament, cada cop seran més i més importants. Per altra 
banda, les visites a partir de tabletes és també un número a tenir en compte. 
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Figura 7.10 - Dispositu de les visites de la pàgina http://preciodegasolina.es 

Si s'analitza de quin país provenen les visites a l'apliació web, es pot observar, a partir de la 
Figura 7.11, que la majoria dels visitants provenen d'Espanya. Aquesta estadística era 
d'esperar, ja que el domini TLD escollit era propi d'Espanya i perquè la informació que hi 
apareix a la web és pròpia del país. Tot i així, és interessant veure com alguns usuaris 
provenen de France, Estats Units o el Perú. 

 

Figura 7.11 - Països d'origen de les visites de la pàgina http://preciodegasolina.es 
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8. Impacte mediambiental 

Donada la naturalesa del present projecte, composat íntegrament de programari informàtic, 
fa que el seu impacte mediambiental sigui poc important. 

Pel que fa a la creació del sistema d'informació basat en l'Open Data, el seu impacte es 
redueix al consum d'energia elèctrica que gastin els dos servidors utilitzats per al 
manteniment del sistema. 

En quant a al disseny i a l'implementació de l'aplicació web que usa dades provinents 
d'Open Data, el seu únic impacte mediambiental es redueix al servidor web que allotja la 
pàgina. 

Per tant, l'impacte global mediambiental de tot el conjunt únicament és composa de l'ús de 
l'energia elèctrica que ha d'alimentar als tres servidores involucrats en el projecte. Aquesta 
electricitat pot provenir de diferents origens i depèn únicament de les empreses que 
proporcionen el servei d'energia elèctrica. 
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9. Pressupost 

El pressupost es divideix en dos grans blocs: el de desenvolupament i el d'explotació. Dins 
dels dos grans blocs, es tindran els costos d'enginyeria i els costos de materials associats a 
cadascun d'ells. 

9.1.1. Pressupost de desenvolupament 

El pressupost de desenvolupament inclou tots els costos necessaris per a la posada en 
funcionament del projecte. S’inclouen tant els costos relatius a la investigació i redacció 
d'aquest present estudi, com els relatius al disseny d'un sistema d'informació real basat en 
l'Open Data i la implementació de l'aplicació web. 

9.1.1.1. Costos d'enginyeria 

Pel que fa als costos d'enginyeria per a la realització del treball: 

 
Concepte Quantitat 

(h) 
Cost unitari 
(€/h) 

Cost 
total (€) 

Procés d'investigació i estudis 
previs 

350 30 10500 

Disseny del sistema Open Data 110 30 3300 
Desenvolupament de 
l'aplicació web 

180 30 5400 

Redacció de la memòria 80 30 2400 
    

Total 720  21600 

Taula 9.1 - Costos d'enginyeria del desenvolupament 

 

9.1.1.2. Costos de materials 

Els costos de materials es desglossen, també, tenint en compte els costos per a la 
realització del present projecte.. 

Si es té en compte els costos de materials de la realització del projecte, s'ha de tenir en 
compte que l'ordinador personal s'avalua com a cost d'amortització, ja que la compra inicial 
de l'ordinador no va ser exclusivament per a la realització del treball. S'ha tingut en compte 
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una amortització del 25%, ja que el temps per realitzar el projecte ha estat de més o menys 
6 mesos i s'ha tingut en compte que l'ordinador tindria una vida útil de 2 anys. 

 
Material Cost 

compra 
(€) 

Amortització Cost 
total (€) 

Ordinador Personal 1891 0,25 472,75 
Papers impresos 10 1 10 
CD-ROM (5u) 3 1 3 
Impressió i enquadernació de la 
memòria 

50 1 50 

    
Total   535,75 

Taula 9.2 - Costos de materials del desenvolupament 

9.1.2. Pressupost d'explotació 

El pressupost d'explotació inclou tots els costos necessaris per al correcte funcionament del 
sistema d'informació basat en l'Open Data i és un cost periòdic, és a dir, que és un cost que 
sempre hi serà mentre es vulgui mantenir en línea el sistema dissenyat. També es té en 
compte el cost d'explotació de l'aplicació web. 

9.1.2.1. Costos d'enginyeria 

En quant als costos d'enginyeria per a l'explotació del sistema d'Open Data, s'ha tingut en 
compte un personal de manteniment de tot el sistema, i s'ha calculat pensant en una 
dedicació de 10h mensuals. També s'ha tingut en compte una reunió de seguiment del 
projecte que es convoca cada mes, amb una durada de 3 hores. 

 
Concepte Quantitat 

(h) 
Cost 
unitari 
(€/h) 

Cost 
total (€) 

Personal manteniment 120 40 4800 
Reunió periòdica de 
seguiment 

36 80 2880 

    
Total 156  7680 

Taula 9.3 - Costos d'enginyeria de l'explotació 
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Pel que fa al costos d'enginyeria per a l'explotació de l'aplicació web no hi ha costos 
associats perquè tot són processos automatitzats. 

 

9.1.2.2. Costos de materials 

Els costos de materials per al desenvolupament del sistema d'Open Data només inclou els 
costos dels 2 servidors necessaris (1 servidor de producció i l'altra de còpia de seguretat), 
que es contractaran en una empresa de servidors de dades amb un cost mensual. 

 
Material Cost 

unitari 
mensual 
(€) 

Mesos Cost 
total (€) 

2 Servidors dedicats 500 12 6000 
    

Total 500  6000 

Taula 9.4 - Costos de materials de l'explotació del sistema Open Data 

Pel que fa als costos de materials per al manteniment de l'aplicació web es té en compte 
l'únic servidor necessari per a suportar tota l’aplicació. Al no necessitar tants recursos com 
en el sistema d'Open Data, el cost mensual serà inferior al d'aquest. 

 
Material Cost 

unitari 
mensual 
(€) 

Mesos Cost 
total (€) 

1 Servidor dedicat 30 12 360 
    

Total 30  360 

Taula 9.5 - Costos de materials de l'explotació de l'aplicació web 

 



Un sistema d'informació basat en l'Open Data (Dades Obertes). Disseny i implementació Pág. 85 

 

9.1.3. Pressupost total 

Tenint en compte tots i cadascun dels costos analitzats anteriorment, es té que el cost total 
de la inversió inicial per a posar en funcionament un sistema d'Open Data  i l'aplicació web 
que usa dades obertes és de: 

22.135,75 € 

Mentre que el cost anual de manteniment dels dos serveis és de: 

14.040 € 
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Conclusions 

Com s'ha vist, tant el Big Data com l'Open Data no són tecnologies de futur, sinó que ja són 
tecnologies de present i han vingut per quedar-se. Aquests sistemes ens ofereixen grans 
possibilitats, però és necessari un canvi de mentalitat de la societat en general per a fer 
aquest procés més fàcil i molt més efectiu. 

A partir del projecte realitzat per al disseny d'un sistema d'informació basat en Open Data, i 
per al disseny i implementació d'una aplicació web que usa dades obertes, es poden 
extreure diverses conclusions. 

Desenvolupar un sistema d'informació basat en l'Open Data per a qualsevol administració 
pública, o qualsevol organització que vulgui obrir dades, és factible i desitjable. La 
transparència que ofereix l'obertura d'aquestes dades pot comportar un retorn econòmic en 
l'ús que els ciutadans fan d'aquesta informació. S'ha pogut comprovar com el procés no és 
molt complicat i, en canvi, aportaria moltes solucions als problemes actuals. 

En quant a la implementació d'una aplicació web que s'alimenta de dades provinents d'Open 
Data, s'ha pogut observar com, a partir de dades obertes, es pot crear una aplicació que té 
algun tipus d'utilitat per al ciutadà. En aquest cas l'aplicació web permet consultar de manera 
actualitzada i diària el preu de la benzina en totes les gasolineres de l'Estat. 

També s'ha pogut constatar, a partir d'indicadors posteriors, que l'aplicació web és força 
visitada pels ciutadans. Això significa que és una aplicació que l'usuari li troba un servei útil, 
la qual cosa fa complir els objectius marcats. 
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