Fitxa dels eixos de debat per l’elaboració del Pla d’Acció OGP de Catalunya
Fitxa sintètica que explica un dels cinc eixos de debat del procés d’elaboració del Pla d’Acció OGP
de Catalunya, i que té com a objectiu ser el punt de partida pel debat en cada grup de treball que
defineixi els compromisos.
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I.

Eixos de debat

Els 5 eixos que guiaran el debat en el marc dels 5 grups de treball són :
•
•
•
•
•

Ecosistema de participació ciutadana
Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública
Integritat pública, anticorrupció i bon govern
Drets de les dones i perspectiva de gènere
Qualitat de vida social, solidària i sostenible

A la present fitxa es desenvolupa l’eix “Governança de les dades obertes i Qualitat de la Informació
pública”
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II.

Antecedents i diagnosi

Resum de la situació o estat actual de la temàtica (accions realitzades, normativa, debats, etc.)
Antecedents:
● Novembre 2010: Creació del primer portal de dades obertes de la Generalitat de
Catalunya.
● Desembre 2014: Aprovació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
● Juny de 2015: es signa el conveni marc per col·laborar en matèria de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i es crea la “Xarxa de Governs Transparents
de Catalunya (XGT)”
● Gener 2016: mitjançant la XGT, i a través del Consorci AOC, es facilita un portal de
transparència i dades obertes al món local. Actualment un estàndard amb més de
1.000 portals de transparència actius.
● Octubre 2017: Creació del nou Portal de Dades Obertes
● Agost 2018: La Generalitat de Catalunya s’adhereix a l'Open Data Charter, la Carta
Internacional de les Dades Obertes.
● Desembre 2018. S'aprova l'acord de govern GOV/154/2018 de 20 de desembre sobre
l'estratègia de dades Obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta
Internacional de Dades Obertes.
● Juny de 2019: s'aprova el segon Pla de Govern Obert 2019-2020.
● Novembre 2019: el portal de dades obertes que s’ofereix al món local via AOC -XGT,
evoluciona per a facilitar l’automatització del portal de transparència a partir de dades
obertes pròpies publicades als portals, seguint el principi “once only”.
● Febrer 2020: Licitació de l'inventari únic de bases de dades de la Generalitat de
Catalunya susceptibles a ser obertes. Estat actualitzat de l'execució de l'inventari de
dades.
● Abril 2020: Federació del catàleg de dades obertes de la Generalitat de Catalunya amb
l'EU Data Portal, via datos.gob.
● Juny 2020: Simplificació del tràmit de sol·licitud d'accés a la informació pública, amb un
nou format digital més accessible.
● Juny 2020: es federen les dades automàtiques disponibles al portal de dades obertes
AOC-XGT, amb el catàleg de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.
● Desembre 2020. Federacions de catàlegs de dades:
o Federació del catàleg de dades obertes de la Generalitat de Catalunya amb el
de l'Idescat
o Federació de catàlegs amb Ferrocarrils de la Generalitat.
● Febrer 2021: Publicació del Decret 8/2021, de 8 de febrer, sobre la transparència i el
del d’accés a la informació pública. (accedeix al vídeo sobre el decret)
● Març 2021: Creació de la Llicència Oberta d’ús d’informació Catalunya.
Situació actual del catàleg de dades obertes de la Generalitat de Catalunya:
● 924 conjunts de dades disponibles (06/07/2021). Podeu consultar els indicadors
d'accés al catàleg de dades obertes actualitzat aquí.
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Situació actual del portal de transparència i dades obertes de AOC-XCT:
● El Portal de Transparència de AOC-XGT és un estàndard disponible a més de 1.200 ens
locals: 44 conjunts de dades automatitzats., 30 ens que disposen del servei, amb més
de 250 conjunts de dades publicats, 18 conjunts de dades (ampliable en breu a 25),
que esdevenen models d’estandardització de dades i metadades, pels ens que volen
prosperar en el servei.

III.

Paraules i conceptes clau de l’eix

Elements que inclou l’eix de debat.
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reutilització efectiva de dades obertes.
Governança de dades (conjunt de normatives, procediments i polítiques que
estableixen la manera com s’han de gestionar les dades al llarg del seu cicle de vida,
integritat, consistència, disponibilitat, estandardització, manteniment, traçabilitat,
privacitat i qualitat)
Oficina de dades a cada AAPP
Dades obertes i fàcils: comparables, reutilitzables, estructurades, harmonitzades. Model
comú a totes les AAPP.
Interoperabilitat i modelatge de dades.
Automatització de la publicitat activa.
Compromís de temporalitat de les dades com a indicador de qualitat.
Divulgació de Dades Obertes. Programa de cultura. Formació sobre dades obertes.
Avaluació de la qualitat de la informació (amb instruments externs). Sistemes de control.
Control documental; disseny i estructura de dades vinculades a processos.
Potenciar l’oficina de Garantia d’Accés Informació Pública.
Fàcil accés, més enllà de les dades, documentació pública comprensible. Superar la visió
tecnològica.
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IV.

Reptes

Identificació dels objectius i àmbits a treballar en el marc de l’eix de debat.
●

●
●
●

●
●
●

V.

Cal avançar per a disposar d'informació actualitzada, accessible, correctament
estructurada i fàcilment comprensible per a la ciutadania, sigui amb origen dades
obertes (que pot permetre mostrar la informació de manera dinàmica, amb gràfiques,
mapes, taules...), o a partir de descripcions manuals incorporades pels ens, però fetes
des d’una òptica ciutadana “citizen centric”.
Connectar els calendaris de publicació de dades obertes a les temàtiques de màxim
interès per al conjunt de la ciutadania.
Garantir l’accés real a les dades: possible reutilització per a diferents perfils de
persones usuàries.
Governança de Dades de cada institució i del conjunt d'institucions. Cicle de producció
de les dades fins a la seva explotació/difusió ciutadana, garantint el manteniment i les
sèries temporals.
Estandardització de dades obertes públiques de diverses administracions.
Qualitat de les dades i analítica de dades: veracitat, integritat, anàlisi de combinacions
de datasets.
Fomentar visualitzacions més comprensibles al portal de transparència, entesa com
una necessitat clau per a millorar la publicitat activa als portals de transparència.

Preguntes

Preguntes que guiaran el debat en el marc dels grups.
●

●

●

●
●
●

Com establir calendaris de publicació de dades obertes pel conjunt de les AAPP
Catalanes, enfocats a temàtiques de màxim interès per al conjunt de la ciutadania
(sostenibilitat, reduir la pobresa, igualtat de les dones…)?
Quin és el model de governança de Dades que s'ocupi des del disseny de la producció
de les dades fins a la seva explotació/difusió ciutadana que acordi l'estandardització de
dades obertes des de la cooperació interinstitucional?
Cal incorporar mecanismes de transparència que facilitin la governança ciutadana de
les dades pròpies i les dades pel bé comú (sobirania de les dades i dades amb
ciutadania al centre)?
Com garantir l’accés real i la màxima reutilització de les dades obertes per a diferents
perfils de persones usuàries?
Per garantir la qualitat de la informació s’han de mostrar les dades tractades amb
representacions gràfiques bàsiques?
Quins són els grups d’interès principals a mobilitzar per a aquest objectiu? Quins són
els agents públics clau?
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VI.

Aplicació de la perspectiva de gènere

Elements a considerar per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el compromís que
sorgeixi del present eix.
●
●

●

Calendaritzar la publicació de dades desagregades per sexe (com es publiquen les
dades - datasets - per poder analitzar homes / dones).
Cada calendari de dades, incorporar i analitzar les bretxes en l’àmbit/ àmbits
corresponents existents entre dones i homes. Què cal mesurar per a poder analitzar
millor la realitat (quines dades es publiquen?)
El llenguatge ha de ser inclusiu.
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