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1 Introducció
Open Data BCN és el servei de l'Ajuntament de Barcelona que s'encarrega de la publicació de
dades de la gestió municipal en formats oberts , estàndards i reutilitzables, presentant-les en
el catàleg del portal web del mateix nom per tal de facilitar l'accés i la seva reutilització als
usuaris.
S'ha elaborat aquesta "Guia de publicació de datasets a Open Data BCN" per tal de facilitar als
diversos òrgans municipals la publicació d'informació al portal.

2 Objectiu
L'objectiu d'aquest document és donar a conèixer el protocol i totes les consideracions a tenir
en compte per tal de publicar dades corporatives a Open Data BCN.

3 Àmbit
Tots els òrgans i departaments municipals amb informació a publicar.

4 Definicions
El portal Open Data BCN té com element principal el Catàleg el qual està constituït per
datasets.
Un dataset és un conjunt de recursos (fitxers) , els quals fan tots ells referència a un
determinat concepte. Per exemple, el dataset de Punts wifi de la ciutat de Barcelona, està
composat per 2 recursos amb la informació dels punts , un recurs en format .csv i l'altre en
format .xml.

5 Protocol de publicació d'un dataset
L'Ajuntament de Barcelona segueix el següent protocol de cara a la publicació de datasets en
el seu portal Open Data BCN .

3

Oficina Municipal de Dades

Codi protocol
Open_Data_BCN_PROTOCOL_001
Nomdel protocol Obertura d'un dataset per la seva publicació al Portal Open Data BCN
Objectiu
Publicacióal Portal Open Data BCN
Nº Tasca
Tasca
Qui
1
Identificació de lainformació apublicar
Departament / Area
2
Nomdel dataset apublicar
Departament / Area
3
Conceptualitzaciódel Dataset /Recursos
3.1- Identificació de les fonts de dades
Departament / Area/IMI
3.2- Informació(camps) que constituiran els recursos del dataset amb
aplicació de bones pràctiques segons "Guia de Publicació de datasets
Open Data BCN"
Departament / Area/IMI
3.2.1- Caldrà generar document complementari amb informació
dels camps
3.3- Formats recursos: Nivell de qualitat de les dades
Departament / Area/IMI
3.4- Tindrà informació històrica
Departament / Area/IMI
3.5- Llicència
Departament / Area
3.6- Freqüència actualització
Departament / Area
3.7- Assignació d'un responsable del negoci
Departament / Area
3.8- Assignaciód'un responsable difusió( pot ser el mateix que el
punt 3.7)
Departament / Area
4
Generació dels recursos del dataset
Departament / Area
5
Terminis de generació dels recursos
5.1- Data inici tasca
Departament / Area
5.2- Data final tasca
Departament / Area
5.3- Candidat a incloure a l'apartat 'Properes publicacions' si hi ha Data
final informada
Equip Open Data BCN
6
Publicació del dataset al Portal
6.1- Permisos al BackOffice Open Data BCNal responsable
Equip Open Data BCN
6.2- Alta de les metadades
Responsable dataset
6.3- Pas de privat a públic ( visible al Portal)
Equip Open Data BCN
7
Publicació dels recursos
7.1- Manual
IMI/ Departament/Area
7.2- Directe url al servidor origen
IMI/ Departament/Area
7.3- Automàtic amb ftp al servidor Open Data
IMI/ Departament/Area
8
Manteniment
8.1- Metadades
Responsable dataset
8.2- Recursos publicats
Responsable dataset
9
Publicitat
9.1- Redacció 'Novetat' per Portal Open Data BCNsi s'escau
Responsable datset/Equip Open Data BCN
9.2- RedaccióTweet per BCN_DIGITAL #opendatabcn
Equip ComunicacióIMI
10
Relació circular. Iconad'OpenDataBCN
10.1- Incorporar a la pàgina del negoci el link al dataset
Responsable dataset

A continuació, es descriuen amb més detall cada una de les tasques d'aquest protocol

Tasca 1 : Identificació de la informació a publicar
Primer de tot cal identificar la informació a ser publicada.

Tasca 2: Nomenclatura del dataset i dels seus recursos
El dataset és el 'concepte' i en la seva part més descriptiva cal :
- Títol : Títol amb el que es presentarà el dataset. Donat que els datasets contenen informació
de Barcelona, cal que el títol contingui 'de la ciutat de Barcelona' o similar
- Descripció : Descripció detallada del contingut del dataset. També caldrà que contingui el
literal 'de la ciutat de Barcelona' o similar.
Degut a les característiques de l'editor, no pot contenir salts de línia.
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- Codi Intern : Se li assignarà manualment un codi intern. Aquest codi caldrà que faci el més
entenedor possible el contingut del dataset. S'aconsella que inclogui 'BCN'
Nota : En breu es farà obligatori la incorporació d'un document amb la descripció dels camps
del dataset i informació complementària si s'escau . Es proporcionarà plantilla.
Exemple :
Títol : Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona
Descripció : Llistat dels accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. El
sistema en el que se expressen les coordenades és el UTM31/ED50 .Incorpora el número de
lesionats segons gravetat, el número de vehicles implicats i el punt d'impacte.
Codi intern : ACCIDENTS_GU_BCN
Per el què fa referència als recursos:
- No hi ha una regla definida sobre el nom, però com més clar i per tant auto-identificatiu
sigui, millor. Es recomana, igual que el títol, que contingui la paraula BCN o Barcelona
- No es permeten espais en blanc entre les paraules que el conformen.
- Si estem definint fitxers amb informació anual, i per tal de que apareguin correctament
publicats al portal com a sèrie històrica, cal incorporar l'any al principi del nom , per exemple :
2016_ACCIDENTS_GU_BCN_.csv

Tasca 3: Conceptualització del Dataset/Recursos
Subtasca 3.1 - Identificació de les fonts de dades
Cal fer una identificació de les BBDD origen de la informació a publicar. Cal evitar la
publicació a partir d'aplicacions 'intermitges'.
Subtasca 3.2 - Informació(camps) a publicar als recursos
Cal tenir molta cura a l'hora de definir els camps que constituiran el recurs . Es
publicaran només el que poden ser d'interès per els reutilitzadors i sempre tenint
en compte que no hi pot haver dades de caràcter personal , ni informació de
seguretat, ni informació amb copyright.
Molts camps de les bases de dades origen són útils pels usuaris interns però no
aporten cap valor als externs , per tant insistim en la bona elecció de la informació
(camps, criteris d'exclusió,..) que serà publicada.

Alguns criteris de definició/estandardització dels camps
-

Els noms dels camps han de ser auto-explicatius i clars.
Cal evitar accents , apòstrofs,..., i també deixar espais en blanc . Pot ser útil utilitzar
'_' i '-' per concatenar paraules.
Els noms de codis de barris i districtes de la ciutat han de seguir la següent
nomenclatura
Camp
Codi_Barri
Nom_Barri
Codi_Districte
Nom_Districte

Definició
El número del barri
El nom del barri
El número del districte
El nom del districte
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-

Les coordenades
Camp
Latitud
Longitud
X_ETRS89
Y_ETRS89
X_ED50
Y_ED50

Definició
Coordenada X
Coordenada Y
Coordenada X ETRS89
Coordenada Y ETRS89
Coordenada X UTM31/ED50
Coordenada Y UTM31/ED50

A les BBDD municipals, les coordenades de referència són les ETRS89 i ED50 però cal
publicar també les coordenades geogràfiques (long-lat) donat que la plataforma té
com a un dels visualitzadors l'Open Street Maps que utilitza aquest sistema. En aquest
cas , cal tenir en compte :
i. Han de formatar-se en graus decimals
ii. Latitud: valors entre -90 i 90
iii. Longitud: valors entre -180 i 180
Les coordenades s'expressaran com a màxim amb 9 decimals sent aquesta aproximació
més que suficient per la correcta geolocalització.
A continuació es mostra un exemple amb 6 decimals. Observem que en el cas de
Barcelona la part sencera de la longitud sempre és 2 i de la latitud sempre és 41,
exemple long: 2.111425 i lat: 41.377188.
-

Totals/acumulats: el recurs no ha de tenir publicats totals/acumulats si aquests es
poden obtenir a partir de les dades que ja conté.
Dates: els camps que continguin dates hauran de ser en format aaaammdd però si es
vol, podran anar separats indistintament per ( / ), o ( - ).
Subtasca 3.3 – Formats dels recursos: Nivell de qualitat de les dades
Els formats acceptats són els no propietaris. També els propietaris lliures si no hi ha
opció alternativa.
A continuació es descriuen alguns dels formats més habituals i el seu tractament dins
Open Data BCN:

- PDF: No acceptat.
- XLSX: Tot i que el format del fitxer origen pot ser .xlsx, aquest format no es pot
publicar a Open Data BCN si estem donant d'alta un nou recurs perquè és un format
propietari. Caldrà transformar-lo a .csv (no propietari). Per la qual cosa, si es realitza de
manera manual, és recomanable la utilització del LibreOffice. Veure apartat
corresponent als Annexos d'aquest document.

- ODS: Un recurs amb aquest format cal convertir-lo a .csv per ser publicat al
Portal Open Data BCN. La codificació de l’.ods és ANSI es necessita que estigui
codificat en UTF-8.
- CSV: Aquest és un dels formats més útils per tot el públic objectiu del Portal. A l'hora
de definir-lo, cal tenir en compte les següents pautes.
-

Joc de caràcters: Unicode UTF-8
Opcions de separador en coma (,)
Opcions de separador: Delimitador de text en cometes (“)
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-

Altres opcions: Camps entre cometes (“) com a text

-

Especial atenció a les coordenades i als imports on els separadors decimals
han de ser punts i no comes.
El format de les dades ha de ser LONG i no WIDE.
Format LONG : Cada fila té un únic valor

-

Format WIDE : Les files tenen més d'un valor

- XML, RDF: Segons definició estàndard
7
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- KML, GeoJSON:
-

Les coordenades:
o Si es col·loquen en un mateix tag, la latitud i la longitud, és necessari que
estiguin en aquest ordre: primer latitud i després longitud.

- API's: Sempre que es pugui generar una API associada , recomanem fer-ho . En tot cas , si el
fitxer és un .csv , la plataforma Open Data Ofereix una API Stàndard per accedir a les dades.

En un mateix dataset podem tenir recursos amb diferents formats. Depenent del
grau de coneixement tècnic de l'usuari, podrà utilitzar-ne un o altre.

El format en què siguin publicats els recursos ens determinarà el Nivell de Qualitat de les
dades , sempre segons l'escala Tim Berners Lee.

Subtasca 3.4 - Informació Històrica
Cal estudiar la conveniència de publicar informació històrica del dataset.
Subtasca 3.5 - Llicència
Es defineix a nivell de dataset. Tot dataset ha de ser publicat sota una llicència. El
BackOffice proporciona un desplegable amb totes les llicències permeses. De moment
tots els datasets es publiquen sota llicència Creative Commons Attribution 4.0
Subtasca 3.6 - Freqüència d' actualització
En relació a l'actualització de la informació origen , cal assignar i respectar , una
freqüència d'actualització pel dataset ( recursos) per tal de que la informació publicada
tingui valor per els usuaris.
Subtasca 3.7 i 3.8 - Assignació responsables de negoci/difusió
Cada dataset ha de tenir assignat un responsable intern de l'organització. La funció
d'aquest responsable serà l'alta del dataset i el seu manteniment mentre aquest
estigui publicat al portal Open Data BCN.
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Tasca 4: Generació dels recursos del dataset
Serà el negoci o a qui ell delegui ( proveïdor) , el responsable de la generació dels recursos
que constituiran el dataset.

Tasca 5: Terminis de generació dels recursos
Serà el negoci també el que determini i es comprometi amb les dates d'inici/fi de la tasca de
generació dels recursos per tal de que l'Equip Open Data BCN pugui fer una planificació de
publicació.

Tasca 6: Publicació del dataset
El responsable del dataset serà qui donarà d'alta totes les metadades( Títol, descripció, Tema,
Etiquetes, freqüència actualització ,..) necessàries per la seva publicació. Això es realitzarà al
Backoffice del portal Open Data BCN, ( prèvia assignació de credencials) . A continuació se li
assignaran els recursos que el composaran.

Tasca 7: Publicació dels recursos
La publicació dels recursos de cada dataset es pot fer :
7.1 - Manualment al Data Store del Portal:
A partir del BackOffice del Portal Open Data BCN amb l'opció "Carregar".
7.2 - URLs directes :
En el cas que les dades estiguin hostatjades en el servidor del negoci i s'hi pugui accedir
directament mitjançant link. Aquest link es donarà d'alta al BackOffice del Portal Open Data
BCN amb l'opció "Enllaç".
7.3 - Generació del recurs (de forma automàtica o manual) fent posterior FTP al servidor
d'Open Data BCN
El recurs es pot generar en el seu origen de forma manual o automàtica, es deixarà en un
directori (de servidor, xarxa,..) i es farà arribar fia FTP al servidor Open Data BCN.
a) Si el directori és d'infraestructura Ajuntament:
Es procedirà a muntar una cadena (Document E10) al planificador de l'IMI.
Aquest procés pot ser bàsicament de 2 tipus:
1- Farà tres FTPs, un cap al al directori CityOs (\\NAS_CORP.imi.bcn\CORP) APPS
:\QUOTA\INGESTA_CTOS\Carpeta XXX), un altre cap al PFTPBATCH (servidor intermedi
amb sortida a Internet) i d'aquest cap al servidor Open Data BCN.

Directori Origen
Ajuntament

Directori CityOs
FTP

FTP

(/NAS)

PFTPBATCH

FTP

Open Data
BCN

UC4
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2- Si el directori origen ja és el PFTPBATCH
Farà 2 FTPs, un cap al al directori CityOs (\\NAS_CORP.imi.bcn\CORP) APPS
:\QUOTA\INGESTA_CTOS\Carpeta XXX) i un altra cap al servidor Open Data BCN.

Directori CityOs
FTP

(/NAS)

PFPTBATCH
FTP

Open Data BCN

UC4

Tant en el cas 1, com en el 2, la carpeta XXX serà definida per el servei Open Data BCN
amb el nom més adequat a la informació publicada.
b) Si el directori és de sistema extern: Cal contactar amb la OT per obtenir els
permisos corresponent per poder fer FTP.
Directori Origen
Extern

FTP

Open Data
BCN

En ambdós casos és proporcionarà el nom de la url directa als recursos que caldrà donar d'alta
al BackOffice del Portal Open Data BCN amb l'opció "Enllaç".
Un cop publicat el dataset/recursos, aquests es podran accedir mitjançant url's úniques.
La url directa al dataset és del tipus:
-

http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/nom

on el nom s'obté a partir del codi del dataset especificat directament en el BackOffice. Un
exemple seria :
Ex: http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/edit/incidentsgestionatsgub
En el cas dels recursos:
Cal distingir segons sigui l'ftp intern o extern :
- FTP intern : http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/resources/bcnfiles/NomRecurs
- FTP extern :
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/resources/ DirectoriNegoci/NomRecurs

On el DirectoriNegoci serà proporcionat per l'Oficina Tècnica.
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NOTA: El Portal Open Data BCN és multi-idioma (català, castellà i anglès), per tant
cal tenir en compte la inclusió de l'idioma en les url's(ca/es/en).

Tasca 8: Manteniment
El manteniment del dataset, metadades i recursos serà a càrrec del responsable.

Tasca 9: Publicitat
La publicació d'un nou dataset , i sempre que la informació sigui prou rellevant , pot portar
associada:
-

La redacció d'una 'Novetat', a incloure en l'apartat del portal del mateix nom
'Novetats'.
La difusió d'aquesta Novetat via twitter : BCN_Digital #opendatabcn.

Tasca 10: Relació circular : Logo/Icona d'Open Data BCN
Es vol establir una relació circular entre la informació de les diferents webs i negocis de
l’Ajuntament amb el portal Open Data BCN.
Per això sempre que una web tingui dades publicades al portal es pot relacionar amb el
dataset corresponent fent servir una de les opcions que es detallen a continuació:

A. Incorporant el logo d’Open Data BCN:

B. Incorporant la icona (aquesta no conté text) i en aquest cas caldrà afegir-hi sempre el literal
¨Open Data BCN¨:
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C. Recuperant la icona Open Data BCN que està referenciada amb el codi e932 en el recull
d’iconografia de l’Ajuntament. Descarregant-la des d’aquí.
Per implementar-ho al codi, cal configurar el CSS i l’HTML com en l’exemple següent:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
span, p {font-family:"icoajuntament"}
.bcn-icon-dades-obertes::before {
content: "\e932";
font-size: 48px;
}
</style>
</head>
<body>
<span class="bcn-icon-dades-obertes"></span>
<p>Open Data BCN</p>
</body>
</html>

El resultat és aquest:

L’enllaç que s’associarà a la icona ha de ser el que dirigeixi al dataset corresponent sempre
apareixent seleccionat en el context del catàleg (no directament al dataset), que serà una URL
del tipus explicada en el punt 8.3 d’aquest document.

Aquest enllaç és del tipus :
- En el cas de que només es seleccioni un dataset:
ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset?q=&name=codi intern

http://opendata-

- En el cas de que es seleccioni un grup de datasets amb una única paraula de cerca:
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/es/dataset?q=bicicleta
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- En el cas de que es seleccioni un grup de datasets amb vàries paraules de cerca:
http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset?q=aparcament+regulat

6 Annexos
Annex 1: Conversió de format .xlsx a .csv amb LibreOfficeCalc
Nota: Si no teniu el programari LibreOffice instal·lat cal que:
•
•

Si sou personal corporatiu: Demaneu petició d'instal·lació al vostre referent de
servei.
Si sou personal extern: Podeu descarregar-lo des del següent lloc web:
ca.libreoffice.org

Un cop tenim l'eina instal·lada :
-

Obrir el fitxer seleccionant amb el botó dret el programari LibreOffice Calc

Els .csv son fitxers en els quals els diferents camps, estan separats per comes ‘ , ’.
Si estem partint d’un Excel, el separador per defecte sol ser el punt i coma ‘ ; ’.
Caldrà:
1. Transformar els separadors ‘ ; ‘ en ’ , ’.
Abans de fer el canvi, cal tenir en compte que en el cas de les coordenades i els camps
numèrics amb decimals, que poden tenir com a separador la coma ‘ , ‘ primer s’haurà
de:
1. Transformar aquesta coma ‘ , ‘ en punt ‘ . ‘
Per realitzar aquest canvi, les cel·les de coordenades o d’imports han d’estar en format
TEXT.
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Amb LibreOffice, la substitució de la ‘ , ‘ per ‘ . ‘ es fa de la següent manera:
Al menú Edita + Cerca i reemplaça...

-

“Guardar com” el fitxer, creant-ne un de nou com a .csv i marcar la casella
“Edita els paràmetres del filtre”

A continuació, seleccionar “Usa el format Text CSV”:

i on dins d'aquesta configuració cal seguir les següents pautes:
o
o
o
o

Joc de caràcters: Unicode UTF-8
Delimitador de camps amb coma (,)
Delimitador de text amb cometes (“)
Marcar l’opció “Posa les cel·les de text entre cometes”
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