
Estructura de dades 
municipals



Les Dades de 
Referència

Ponència a càrrec de:

• Sra. Àngels Vidal Juanola, cap de l’Àrea per al Govern de les Dades

• Sra. Mònica Quintana Ubide, analista tècnica de Qualitat i Millora de 
Processos, Direcció General d’Administració Digital i d’Organització del 
Departament de la Presidència

Enllaç a la presentació

https://youtu.be/Gtfk-11XMg4?t=421


El govern de les dades

El govern de les dades 
és l’orquestració de 

persones, processos i 
tecnologia que 

aconsegueix que una 
organització pugui 

transformar les seves 
dades en un actiu 

estratègic

https://youtu.be/Gtfk-11XMg4?t=421



Dades de referència

Què són? Es tracta d’una tipologia de dada orientades a 
propòsits de classificació i de suport a la gestió

Formats
Tenen format de Taules Mestres: codificador i 

descriptor unívoc (per exemple: països, estat civil, 
municipis, etc...)



Dades de referència

Objectius

Salvaguardar la coherència, 
homogeneïtzació i estandardització 

en el tractament i la gestió 
d’aquesta informació a tota 

l’organització 

L’ús de dades de referència 
permet l’intercanvi 

d’informació entre diferents 
sistemes

Facilitar la presa de decisions en 
base a una informació consistent i 

fiable, i generar això nova 
informació de valor a partir de 

l’encreuament de les dades

Disposar d’un únic Catàleg tècnic de 
dades de referència (CTD) que recullo i 
centralitzi les taules que s gestionen a 

l’Administració de la Generalitat i que han 
de ser consumidores obligatòriament 

pels nous sistemes d’informació 

https://canigo.ctti.gencat.cat/dadesref/dadesref/


Governança de les dades de referència

L’equip de la D.G. d'Administració Digital i
d’Organització (DGADO) i l’equip de Gestió 

Tècnica Dades del CTTI treballen 
coordinament per identificar, recollir, 

modelar, validar i posar a disposició les 
dades de referència al Catàleg Tècnic de 

Dades .

Aquest procés de govern serveix per avalar 
la consistència, qualitat, veracitat, unicitat i 

vigència de cada DR:

Font o sistema origen

El responsable funcional

La codificació

Relacions entre DR

Vigència i versionatges

https://canigo.ctti.gencat.cat/dadesref/dadesref/


Governança de les dades de referència

Fase de descoberta de la 
Dada de Referència

1

Fase de revisió/ anàlisi 
de la DR

Fase d’aval de la DR 
(Aprovació Funcional)

Fase de publicació i 
consum de la DR

2 3 4

Exploració i identificació d’entitats 
candidates a esdevenir DR (Gestió 

Tècnica de Dades CTTI)

119 aplicacions amb 
descobriment/ 1.701 
entitats descobertes

Modelatge i validació 
preliminar qualitat 

(CTTI/ DGADO)

20 en anàlisi/ 120 entitats 
catalogades

Identificació i aval 
Unitat Promotora Referent

(DGADO)

7 entitats en procés de 
validació UPR

Publicació al Catàleg Tècnic de 
dades

(obligatòries per nous sistemes 
d’informació)

68 entitats publicades
(CTD i Portal Dades Obertes)



Catàleg Tècnic de Dades

Exploració i identificació 
d’entitats candidates a esdevenir 

DR (Gestió Tècnica de Dades 
CTTI)

Visió resum Catàleg Tècnic 
de Dades

Visió detall Dades Obertes

Metadades

Atributs

Taula 
codis-
valors



Consum de DR

Com? Qualsevol unitat que necessiti consumir alguna DR, pot 
descarregar-se les taules disponibles al Portal de Dades Obertes

És molt important que els responsables i 
administradors dels sistemes o aplicatius de 

la tramitació vetllin perquè les taules 
mestres es configurin amb les DR validades 

i publicades al CTD. Això implica diversos 
actors:

Àrees d’Organització
Responsables 

funcionals dels BO’s
Responsables 

tecnològics

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Departaments-de-la-Generalitat-de-Catalunya/xxek-a8rj


Peticions de DR

Noves incorporacions DR / Avals DR / 
consultes funcionals 

(referents departamentals)

Adreçar-se a la DGADO:

administraciodigital.presidència@gencat.cat

Àrees de negoci i UPC

Noves incorporacions DR / Avals DR / 
consultes funcionals 

(referents departamentals)

Adreçar-se al servei de Gestió Tècnica de Dades:

gtd.ctti@gencat.cat

Àrees de negoci i UPC

Formularis per sol·licitar incorporar i/o consumir
noves DR no incloses al CTD

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7O2bV1AXSihEmEJ1jwR-GNBUOEVQV0dIU0ozRlk3RzZGWlBLNThQWE1XVi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7O2bV1AXSihEmEJ1jwR-GNBUOElVTDM3TjRJRk9UTUE0VjAwNlZPQ0E0Ui4u


Les dades de referència més 
enllà de la pròpia Generalitat

Ponència a càrrec de:

• Sra. Núria Majó, Centre de competència de Dades obertes del CTTI al 
Departament d’Acció Exterior i Transparència

Enllaç a la presentació

https://youtu.be/Gtfk-11XMg4?t=1645


Les dades de referència: obertes per a l’ús públic

El portal de dades obertes posa a disposició de tothom les dades 
de referència de la Generalitat de Catalunya per a l'ús públic

Les dades governades i catalogades com a dades de referència 
poden ser d’utilitat més enllà de la pròpia Generalitat, estenent 

així els beneficis de tenir dades normalitzades i de més qualitat a 
tota la societat. 

La publicació en obert permet que el coneixement i la 
tasca feta dins l’administració sigui útil a tota la 

societat.

Estén els beneficis de fer servir dades de referència a tothom que 
vulgui i suposa un estalvi directe (temps i/o diners) pel fet de fer 

servir una informació normalitzada i de qualitat.



Les dades de referència al portal de Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya

https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes

o directament:  dadesobertes.gencat.cat 

http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/
http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/
https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes


Les dades de referència al catàleg de Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/browse?q=d
ades_de_referencia

Estan identificades amb 
l’etiqueta:

“dades_de_referencia”

Dades proveïdes per 
“Catàleg tècnic de dades”

La llista va en augment, cada 15 
dies es publiquen nous conjunts 

de dades



Les dades de referència al catàleg de Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya

• Municipis i comarques
• Llista de carrers dels municipis de Catalunya
• Tipus de via
• Municipis de Catalunya GEO (per a fer mapes de punts,
• Partits judicials, municipis per partit judicial
• Àrees o regions sanitàries,
• Departaments de la Generalitat, secretaries i DG
• Codis activitat econòmica
• Continents, països, municipis d'Espanya, diputacions, comunitats autònomes,....
• Estat civil, parentiu, sexe, gènere,
• etc...

Alguns casos concrets



Les dades de referència al catàleg de Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya

Accés via API per al consum dins d’eines o 
aplicacions

Més informació sobre el 
funcionament de l’API

https://dev.socrata.com/

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv?codi_municipi=080095
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv?codi_municipi=080095&tipus_via=Plaça

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv?codi_municipi=080095
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv?codi_municipi=080095&tipus_via=Plaça


Les dades de referència al catàleg de Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya

Altres dades d’interès



Les dades de referència al catàleg de Dades Obertes de la 
Generalitat de Catalunya

Conclusions

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv?codi_municipi=080095
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv?codi_municipi=080095&tipus_via=Plaça

Hi ha molta informació disponible, actualment prop de 
70  conjunts de dades a punt per a l'ús, i va en 

augment.

Es poden consumir sense cap tipus de restricció des 
d’eines o aplicacions. 

Es pot descarregar les dades però millor si accediu amb
un enllaç via API que permet l’actualització.

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv?codi_municipi=080095
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/2e2b-4ksy.csv?codi_municipi=080095&tipus_via=Plaça


Plataforma de dades obertes 
de l’AOC: Itineraris i recursos 
pel món local

Ponència a càrrec de:

• Sr. Ferran Farriol, cap de Govern Obert de l’AOC

Enllaç a la presentació

https://youtu.be/Gtfk-11XMg4?t=2588


Què ofereix l’AOC en DDOO?

Serveis per 
Dades Obertes

Portal

Models

Automatismes



Portal de dades obertes de l’AOC



Models Dades Obertes de l’AOC

https://suport-governobert.aoc.cat/hc/ca/articles/4412214501009-Dades-Obertes-models-de-conjunts-de-
dades-estandarditzats



Itineraris pel foment de les dades obertes als ens locals 
catalans

Evolució en tres fases

Fase 1: Una plataforma de dades obertes “per defecte”

Fase 2: Una plataforma de dades obertes pròpia

Fase 3: Simbiosi, transparència i dades obertes 



Fase 1: Una plataforma de dades obertes “per defecte”

Objectiu
Aportar un primer portal per administracions locals que 
no tenen capacitat per crear conjunts de dades pròpies

Inclou 45 conjunts 
de dades 

automàtiques 
(transparència)

Convocatòries 
de personal

Pressupostos

Actes del Ple

Subvencions

Exemples

Plataforma 
basada en 

tecnologies 
Liferay i CKAN



Fase 1: Una plataforma de dades obertes “per defecte”



Fase 2: Una plataforma de dades obertes “pròpia”

Objectiu
Administracions locals que disposen de mitjans per 

crear i publicar propis conjunts de dades

Estat
400 conjunts 

de dades 
propis

40 
administracions 
locals publicant

18 models 
estàndard

Exemples

Tarragona

Granollers

Les preses

Sitges



Fase 2: Una plataforma de dades obertes “pròpia”

Exemples de dades obertes pròpies



Fase 3: Simbiosi, transparència i dades obertes

Objectiu Treure profit intern a les dades obertes i fer més fàcil la vida als 
editors de transparència mitjançant l’automatització

De Excel a CSV 
sobre

BBDD de gestió, i
publicació 

automàtica a
ítem de 

transparència



Conclusions

Facilita la 
publicació de les 

dades
(en format obert i 
reutilitzable amb 

autogestió)

Permet disposar de 
conjunts de dades

(comuns i 
estàndard)

Avança en 
l’automatització
(dels ítems del 

portal de 
transparència)

Més informació: https://ja.cat/KHV29 



El sector públic, ciència de 
dades i metodologia “agile”. 
Un repte assumible

Ponència a càrrec de:

• Sr. Pau Balcells, gestor de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de 
Barcelona

Enllaç a la presentació

https://youtu.be/Gtfk-11XMg4?t=3523


La ciència de les dades

Més informació: https://ja.cat/KHV29 

Objectiu
Canvi de manera d’informar a la política per aconseguir decisions 

informades, avaluació de les actuacions i alts nivells de transparència

La sobirania tecnològica és clau 
per assegurar els drets/serveis 

de/a la ciutadania. Cal entendre 
la tecnologia (no és neutra), 

com a actors i no com a simples 
usuaris/clients



Les Dades són el sòl - exemples



Itineraris pel foment de les dades obertes als ens locals 
catalans

Els valors

Ètica
Garantint l’ús adequat de les dades amb especial atenció a evitar establir biaixos per 

raó de gènere, procedència, o qualsevol altra característica personal 

Privadesa
Treballant amb l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades per assegurar l'acompliment de la 
normativa, alhora que limitant la finalitat del tractament i minimitzant les dades utilitzades

Responsabilitat Assegurant la finalitat en l’ús de les dades

Transparència Com a eina de verificació i control per part de la ciutadania

Difusió
Treballant per a la promoció i comunicació de les anàlisis, la reutilització de les dades (Open Data), de les 

eines i dels desenvolupaments (FOSS) que asseguren el màxim retorn a la ciutadania 



El model de governança de l’Oficina de Dades Municipal

Els objectius

1. Definir i coordinar un model municipal de governança de les dades.

2. Garantir el compliment dels estàndards i les normatives explicitades en l’estratègia de dades.

3. Facilitar l’alineament de les eines tecnològiques a les necessitats d’ús.

4. Introduir de forma intensiva la ciència de dades a l’Ajuntament com a eina orientada a l’aprofundiment
del coneixement.

5. L’enfortiment de la sobirania de les dades, difusió, disponibilitat i transparència del conjunt de dades
municipals i l’impuls de les dades obertes.

6. L’intercanvi de coneixement sobre polítiques, estàndards i bones pràctiques d’administració de les dades
mitjançant un diàleg actiu amb la ciutadania i consumidors de dades, altres productors, corporacions
públiques/privades i centres de recerca.

7. El foment de la curació, la reutilització, la millora de l’accessibilitat, la cercabilitat, la preservació i
l’enriquiment de les dades



El model de governança de l’Oficina de Dades Municipal

Què fa falta?

Estratègia
Considerar la dimensió de dades en tots els projectes de l’Ajuntament. Les 

dades han de ser part integral de la infraestructura de ciutat.

Infraestructura
Unificar/simplificar, actualitzar i interconnectar les eines d'emmagatzematge 

i anàlisi de dades.

Cultura de 
dades

Transformació interna per a “evangelitzar” estructura en la necessitat de 
compartir pràctiques comunes i metodologies per ser més eficients.

Ecosistema i 
experiments

Pilots per demostrar l’eficàcia del nou model i convèncer elements interns i 
externs.



Objectius concrets

Objectius

Govern de les dades –
Taula Coordinació 
Transversal Dades 

(TCTD)

La interacció 
entre àrees

Millora 
accessibilitat 

dades:

El repositori 
de dades 
(CityOS)

Incrementar 
automatització

Intercanvi de 
coneixement –
L’Ecosistema

Afegir valor a les 
dades

Fomentar les 
decisions 

basades en 
evidència

Desenvolupament 
eines anàlisi

El “near real 
Time”



El posicionament i la composició

El CDO o Director de l’OMD de l’Ajuntament de Barcelona s’ubica organitzativament a la 
Gerència Municipal (CEO) i respon a la Regidora de Presidència (Gabinet d’Alcaldia)



La interacció



L’accessibilitat i funcions

Què és?
CityOS és la plataforma, desenvolupada amb productes FOSS, d’analítica 

avançada de dades que permet una visió unificada de la informació de ciutat.

Permet la integració i correlació ràpida, eficient i fiable d’informació, 
estructurada i desestructurada, provinent de:

Sensors Sistemes d’informació 
municipal

Sistemes externs 
d’informació

Funcions

Obtenció Competència

Emmagatzematge

Anàlisi

Capacitat/ 
Seguretat

Ciència de 
Dades

Difusió
Transparència +

Reutilització



L’exemple “Agile” com a motor

Metodologia

Construcció 
“Agile”. Entregar, 

entregar, 
entregar

Ús de recursos 
propis. No 

subcontractació

Desplegament 
de la tecnologia 

(CityOS)

Programari 
Lliura (millora 

continua, 
independència)

Col·laboració: 
Professionals 

Dades + TIC + El 
negoci

Ingesta de 
dades 

automàtiques

Link amb Dades 
Obertes

Integració / 
industrialització 

de la solució

Extracció/ 
consum 

automàtica



El resultat

El producte ha 
d’oferir

Respondre la 
pregunta de 

negoci (són els 
experts)

Permetre 
compartir 

instruments de 
coneixement

Capacitat d’anàlisi 
Big-data

Anàlisi de 
quasi/temps real

Incorporar 
prediccions



Barcelona Dades

Impacte del Covid-19 a Barcelona

Compravenda immobles

Consum Privat a Barcelona

Resultats electorals a Barcelona (1977-2021)

Baròmetres municipals (1991-2021)

https://ajuntament.barcelona.cat/dades/ca

https://ajuntament.barcelona.cat/dades/ca


Ecosistema – Sector Public

Local

Autonòmic Secretaria de 
Polítiques Digitals

INDESCAT INCASOL

Secretaria de 
Govern Obert

Estat Secretaria de Estado 
de Digitalització e IA

INE

Internacional UE: Eurocities, 
Lisbon Council

Ciutats UE: Bolonya, 
Amsterdam, Lisboa, 

Helsinki

Altres: Kobe, Daegu, 
Tokio



Ecosistema – Universitat i centres de recerca

Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC)

Centre tecnològic de Catalunya (EURECAT)

Center of Innovation for Data tech & AI (CIDAI)

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (IERMB)

Universitats del territori



Ecosistema – Sector Privat

Sector
Privat

Sector
Mobilitat

Sector
Subministraments

Sector 
Telecomunicacions

Sector 
Financer



Reptes

La gestió del canvi

Trencar sitges internes: evangelitzar

Canvi de mentalitat: des de plans estratègics a llarg termini fins a models 
predictius a curt termini

Obtenció dades de grans actors privats (subministraments, mobilitat, sector 
immobiliari)

Capacitació en ciència de dades: atracció de talent



Oportunitats

Al 2050 gairebé un 70% de la població viurà en àrees urbanes

Embranzida (“Push”) com a coalicions de municipis

Compartir coneixements: Models, Scripts, Algorismes, ....

Coneixement Acadèmia

Desprestigi privat versus transparència pública



Dades de valor públic 
gestionades per empreses 
privades. Cas del sector 
energètic: l’experiència de Rubí

Ponència a càrrec de:

• Sr. Josep Vives, tècnic de Dades i Digitalització a la unitat Rubí Brilla

Enllaç a la presentació

https://youtu.be/Gtfk-11XMg4?t=4808


Rubí Brilla

Objectius

Lluitar contra l’emergència climàtica reduint 
emissions des del món local i accelerar la 

Transició Energètica

Reduir 
consums 

energètics a 
ajuntament i 

a la ciutat

Canviar cap 
energies 

renovables

Descentralitzar i 
democratitzar: 

aproximar 
producció al 
consum als 
ciutadans

Promoure/ 
accelerar 
activitat 

econòmica 
local entorn 

de la TE

Eines, 
polítiques i 

accions

Assessorament a ciutadania, comerços, indústria. Informes

Rehabilitació energètica edificis (ciutadans i empreses)

Fiscalitat verda: bonificacions IAE i IBI per rehabilitació i 
autoconsum fotovoltaic 

Promoció d’Autoconsum individual i col·lectiu 

Comunitats energètiques



Amb l’objectiu de donar 
un servei personalitzat

Rubí Brilla. Dades de consum energètic

Dades Per dissenyar polítiques i avaluar impacte de les accions i serveis ens calen dades

Agregades Individuals

Quantes emissions GEH genera cada 
sector de la ciutat?

Dades estadístiques amb 
funció analítica, avaluar on i 

com actuar

On és prioritària la rehabilitació? 

Quin % del consum del barri o del 
municipi podem produir localment?

Amortitzaràs una instal·lació FV amb 
els estalvis? En quants anys?

Quin impacte en la reducció de consums 
(i en la factura) tindrà una rehabilitació 

de la meva comunitat de veïns? Ho 
amortitzaràs? A quants anys?



Dades agregades. Estat actual dades municipals

Dades Obertes
Consums agregats per tot el 

municipi. Desagregat per sectors 
2013 - 2020

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Consum-d-energia-el-ctrica-per-municipis-i-sectors/8idm-becu

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Consum-d-energia-el-ctrica-per-municipis-i-sectors/8idm-becu


Dades de consums. Un altre nivell de desagregació

Dades Obertes. França

Consums agregats per edifici. 
Filtres per adreça o àrea 

geomètrica definida per l’usuari

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-de-consommation-et-de-points-de-livraison-
denergie-la-maille-adresse-electricite-annee-2020 



Accés a micro dades del municipi

Objectiu
Obtenir dades desagregades intramunicipals per l’optimització de 

la gestió

Reptes Qui registra els consums?

Qui gestiona les dades? Qui hi té 
accés legítim?

Com s’hi pot accedir?

Automàticament?

Accés a les dades 
individuals

https://youtu.be/sFTK-Qz9WyI



Descobrint la “Àrea Privada a distribuïdora”

Qualsevol titular de punts de subministrament (comptador, CUPS) 
pot:

Consultar i descarregar la corba de 
carrega dels comptadors

Autoritzar a un tercer des de dins de la 
plataforma a accedir i gestionar les seves 

dades energètiques

Aquest tercer pot ser una persona física o 
jurídica (comunitat de propietaris, 

empresa, una administració) prèviament 
registrats al portal

https://www.edistribucion.com/
Àrea Privada 

https://www.edistribucion.com/


Descobrint la “Àrea Privada a distribuïdora”



DATADIS.ES, el nou portal  d’accés massiu a dades totes 
les grans distribuïdores

La Plataforma DATADIS ha estat creada amb l’objectiu de 
facilitar als seus usuaris l’accés a la informació que es 
troba a les bases de dades de les diverses empreses 

distribuïdores d’electricitat.

D’aquesta manera, la Plataforma permet als consumidors 
d’energia elèctrica:

(I) Consulta de forma integral i desagregada tota la 
informació dels contractes del titular.

(II) Autoritzar a tercers l’accés a aquesta informació.

A més permet accedir a informació agregada relativa a 
energia consumida i nombre de contractes. Dades 

agregades per codi postal.
Disposa d’APIS, fet que permet 
l’automatització de la consulta



Exemple de script que connecta a la API de Datadis i 
genera un gràfic del consum diari de la ciutat de Rubí

url <- "https://datadis.es/api-public/api-search"

##s'ha de canviar XXXXX per l'usuari i per la contrasenya
url_token <- "https://datadis.es/nikola-
auth/tokens/login?username=XXXXXXXX&password=XXXXXXXXXX"

data<- as.character(seq(from=(as.Date("2021-09-01")),to = 
(as.Date("2021-09-30")), by = 1))%>%

str_replace_all(pattern="-", replacement="/")

object_bo_bo<-data.frame()

(....)

rubi<-object_bo_bo

rubi[,c(11,12,16:40)]<-apply(rubi[,c(11,12,16:40)],2,as.numeric)
##creo un nou camp amb el dia complert
rubi$dia<-as.Date(paste0(rubi$dataYear,"-",rubi$dataMonth,"-
",rubi$dataDay))

consum_diari<-rubi%>%
group_by(dia)%>%
summarise(total=sum(sumEnergy))

p<-ggplot(consum_diari,aes(dia,total))+
geom_line()+
labs(title="Consum elÃ¨ctric diari a Rubi",

x ="dia", y = "Kwh")
ggplotly(p)

write.csv2(rubi,file="consum_electricitat_rubi_diari_setembre_20
21.csv") Agraïment: Script i Gràfic realitzats per Gerard 

Reverté, servei d’Estratègia i Avaluació de 
l’Ajuntament de Mataró



Funcionament de petició de dades fins al moment

Petició directa a les distribuïdores en format fulla de càlcul

DATADIS como a solució a futur. Interès en 
obtenir dades a escala més petita de Codi Postal

Objectiu de Rubí Brilla: treballar en els diversos 
àmbits energètics amb desagregació per edifici

Necessitat de fer servir 
dades de referència a nivell 

de les adreces per tal de 
que el procediment pugui 

ser exitós



Anàlisi de consums: datasets distribuïdores i base de 
dades cadastre

Ajuntament de Rubí (Novembre 2019) Ajuntament El Prat (Abril 2021)

http://300000kms.net/_rubibrilla/ https://mapaenergia.elprat.cat/ 



Publicació (descàrrega) de les dades integrades

Ajuntament El Prat (Abril 2021)

Gràfics interactius

https://mapaenergia.elprat.cat/ 



Anàlisi de consums: ePLANET (2021-2024)

Projecte ePLANET

Es comencen a treballar amb els mateixos datasets que 
Rubí i El Prat, de consums per adreça/edifici de 6 

municipis de Girona:

• Campdevànol
• Cassà de la Selva

• Palafrugell
• Ripoll

• St Feliu de Guíxols
• Sarrià de Ter 

S’espera que les accions d’ePLANET tinguin els 
següents resultats:

(I) Un conjunt harmonitzat de mesures i polítiques 
de transició energètica entre les autoritats locals, 

regionals i nacionals.
(II) Un model d’informació comú com a referència 

per a compartir informació.



Dades individualitzades: informes automàtics basat en 
l’històric de dades

https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/domestic/rehabilita-casa-teva/comunitats-rubi-brilla

https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/domestic/produeix-la-teva-propia-energia-fotovoltaica/informe-automatic-fotovoltaica/informe-fotovoltaica-col-lectiu

https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/domestic/produeix-la-teva-propia-energia-fotovoltaica/autoconsum-compartit-els-avets 

https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/domestic/rehabilita-casa-teva/comunitats-rubi-brilla
https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/domestic/produeix-la-teva-propia-energia-fotovoltaica/informe-automatic-fotovoltaica/informe-fotovoltaica-col-lectiu


Reflexions de l’experiència fins el moment

Cal treballar col·laborativament per a que totes les micro dades estadístiques procedents de 
registres digitals --sector públic i privat-- d’altres verticals, siguin més accessibles als municipis i 

societat en general (valor públic), via data sharing , col·laboració públic-privada, empreses de SaaS, 
etc, per camins similars als de l’energia que ara s’ha començat

Sectors 
d’interès

Mobilitat

Comunicacions Finances

Habitatge

Registres 
Públics

Properes passes

Alinear incentius públics, privats i persones 
per accedir a les dades

Regulacions

Clàusules d’accés a dades territorials a la 
contractació pública



Administracions Públiques Data Driven? 
Reptes pendents a treballar 

L’important son les dades (font de valor), no les tecnologies (temporals, 
canviants) 

Cal científics i tècnics de dades de disciplines socioeconòmiques o socials: 
comprensió del context de servei i polític de valorització de les dades.

Incorporar coneixements i competències entorn de la gestió i anàlisi de dades a les 
administracions també “dins dels diferents verticals” i integrats en els processos de servei: 

energia, mobilitat, residus, serveis socials, planejament urbà, etc..

Comprar solucions externes que no es comprenen és ineficient. Millor 
construir-les col·laborant: no reinventar la roda a cada administració.

Millorar la sobirania en l'accés i gestió de les dades, internes (públiques) i externes 
(privades). Innovacions jurídiques i de governança de la dada més que tecnològiques.



Moltes gràcies!

smartcatalonia@gencat.cat 


