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Millorar els locals i 
l’accés a l’espai públicMillorar les 

capacitats financeres
Un millor 

reconeixement



Mapa de participació




Dades de 2.000 entitats !!!



Àmbit 
Catalunya

Univers 
Organitzacions sense afany de lucre i col·lectius de la societat civil

Calendari de treball de camp 
Setembre a desembre de 2015 a través de qüestionari online

Total respostes
2.028 de les quals 1.856 són respostes vàlides

Error 
Per a 95,5% de nivell de confiança i amb p=q=0.5, e=2,3%

Any de referència de les dades 
Tancament 2014




Fitxa tècnica



Panoràmic 2014 a 2015



El Panoràmic
La macro-enquesta del món no lucratiu







La importància de l’any de constitució

22% 16% 21% 27% 14%

Fins 1980 Entre 1981 i 1990 Entre 1991 i 2000 Entre 2001 i 2010 Des de 2011

4 de cada 10 
organitzacions s’han 
creat en el segle XXI

41%



Xifres	  es(mades	  estadís(cament	  



Associacions
85%

Fundacions
7%

Cooperatives 
no lucratives

3%

Sense forma 
jurídica

3% Altres
2%

Les entitats socialment compromeses son 
majoritariament associacions



28%

25%

20%

12%

9%

3%

1%

1%

1%

1%

Acció Social

Cultura

Esport

Formació i Educació

Juvenils

Comunitàries i veïnals

Ambiental

Drets Civils

Cooperació, pau i drets 
humans

Altres

L’entitat tipus més habitual és 
la d’una associació creada en 
el segle XXI i que treballa a els 

àmbits de l’acció social, la 
cultura o l’esport

Àmbits prioritaris d’actuació



Dones
53%

Homes
47%

37%

23%

22%

17%

Entre 3 i 30 associats/des

Entre 31 i 90 associats/des

Entre 91 i 250 associats/des

Més de 250 associats/des

Quantes persones associades tenen les entitats?

6 de cada 10 
associacions 
compta amb 
fins a 90 
persones 
associades

Tendència a l’equilibri 
entre dones sòcies i 
homes socis



“Totes aquelles persones que 
participen d'alguna forma a 
l'associació es consideren 
sòcies des del primer moment i 
gaudeixen dels mateixos drets i 
deures”

“La majoria dels nostres 
associats estan relacionats 
directament amb 
l'activitat”

                             



“No hi ha persones sòcies pròpiament ni cap tipus d'estructura 
organitzativa […] entre totes som responsables del bon funcionament 
del conjunt”

 Extret de les preguntes obertes



Com s’impliquen les persones associades

1 de cada 2
persones 
associades tenen 
un nivell 
d’implicació mig i 
alt

24%

21%

55%

Nivell A

Nivell B

Nivell C

+

-

“els motivats habituals” 

“els participants” 

“els recolzadors” 



Sí
72%

No
28%

37%

23%

22%

8%

10%

Fins a 10 voluntaris/es

Entre 11 i 20 voluntaris/es

Entre 21 i 50 voluntaris/es

Entre 51 i 100 voluntaris/es

Més de 100 voluntaris/es

Molta gent apasionada que dedica el 
seu temps al bé comú

7 de cada 10 
organitzacions 
compta amb 
persones voluntàries 
en els seus equips



El Panoràmic




Col·laboració Les entitats impulsores uneixen representativitat, 
experiència i capacitat d’execució. En el Panoràmic no hi ha una 
empresa consultora que fa un encàrrec.

Participació Hi ha grups de treball per definir necessitats, el 
qüestionari s’elabora de forma participativa i es treballa en 
transparència.

Proximitat El treball de camp s’estructura des d’entitats de l’entorn 
que es responsabilitzen d’aconseguir les respostes a la seva zona.

Open data Les dades es comparteixen amb centres d’investigació, 
entitats de segon nivell, universitats, administracions, etc. perquè 
facin noves explotacions i reflexions. 






Com vivim la democràcia a dins de 
l’associació?

21%

58%

13%

5%

3%

Entre 3 i 10

Entre 11 i 50

Entre 51 i 100

Entre 101 i 200

Més de 200






57%

24%

13%

5%

1%

Entre 3 i 7

Entre 8 i 10

Entre 11 i 15

Entre 16 i 30

Més de 30

Gairebé 6 de cada 10 
estan formats per 
entre 3 i 7 persones

Els òrgans de govern: "
Juntes, patronats i consells rectors






Dones i homes als òrgans de governs

47%

37%

53%

63%

Juntes / Consells 
rectors

Patronats

Dones Homes



Sostre de vidre a les presidències?

37%

47%

27%

30%

62%

53%

73%

70%

Associacions

Cooperatives

Fundacions

Altres formes

Una dona Un home Presidència mixta



Volum econòmic

4 de cada 10 organitzacions compta amb uns ingressos 
inferiors als 15.000 euros

41%

13%

8%

11%

16%

11%

Fins a 15.000 euros

Entre 15.001 i 30.000 euros

Entre 30.001 i 50.000 euros

Entre 50.001 i 100.000 euros

Entre 100.001 i 500.000 euros

Més de 500.000 euros
  Ingressos     

reals 2014 
Despeses     
reals 2014 

Resultat de 
l’exercici 

Desviació 

Entitat  
petita 

 4.796,00 €   5.000,00 €  -204,00 € -4% 

Entitat  
mit jana  25.000,00 €   24.200,00 €  +800,00 € +3% 

Entitat  
gran  123.395,24 €   124.013,00 €  -617,76 € -1% 

 



Diversitat de finançament

Els fons públics provenen 
majoritàriament d’ajuntaments i 
de la Generalitat de Catalunya

39%

48%

13%

Propi Públic Privat

Més de la meitat de fons 
provenen de la suma de 
recursos propis i privats



“Malgrat que ens han 
retallat la subvenció en 
500 euros per tercer any 
consecutiu, ens hem 
adaptat a les 
circumstàncies”

“Comptem amb 
recursos propis i 
una subvenció de 
l’Ajuntament”




“El nostre finançament es basa en els ingressos per 
quotes de socis, principalment. Pels projectes que 
necessiten més ingressos intentem aconseguir-los a 
partir de donacions d'empreses”

“La font més important de 
finançament és la venda 
d'articles en les fires”

Extret de les preguntes obertes 






Eficiència Al segle XXI la tecnologia ha canviat la manera de fer 
investigació social i hem incorporat novetats com els qüestionaris 
electrònics i un aplicatiu personalitzat. Cada euro és aprofitat al 
màxim i a més millora l’optimització a cada edició anual.

Adequació Les organitzacions de la societat civil són diverses en 
molts aspectes: activitat, forma d’organitzar-se, comunitat, 
destinataris, etc. El qüestionari compta amb més de 80 itineraris de 
resposta diferents. 

Transversalitat Des dels seus inicis el Panoràmic ha tingut un 
plantejament transversal amb la participació d’organitzacions de 
tots els àmbits, la qual cosa facilita la comparabilitat i el 
coneixement agregat.

El Panoràmic



Accés ampli a la informació recollida

§   No recollim dades per caprici ni per curiositat intel·lectual.

§   Recollim i analitzem les dades amb la visió de que són de les entitats, i tenen ple 
dret a tenir-hi accés.

§   Vetllem per un accés ampli a les dades, vigilant pel respecte a la privacitat i la 
confidencialitat. 

§   Les entitats tenen un paper clau en la diagnosi del sistema, ús de la informació i en 
la formulació de propostes.

§   Les dades no s’usen per buscar culpables, sinó per cercar solucions i millores



En front del que passa sovint  hem apostat decididament per


No reutilitzables     Reutilitzables
Només resultats     Dades obertes
Sense context     Contextualitzades
Aïllades       Interoperables
Format propi      Coherents
Sense rastre      Traçables
Puntuals      Longitudinals
Jeràrquics      Participatius
 

Útils



Aplicatiu online





Utilitat per a les entitats

§   Visibilitat de les organitzacions i de les seves activitats: “Qui és qui” i “Qui fa què”.
§   Base útil per a treball en xarxa de les organitzacions: sinèrgies temàtiques, etc. 
§   Visibilitat del rol de les entitats de segon nivell i enfortiment de les mateixes. 
§   Generar memòries a partir de la informació recollida. 
§   Utilitzar els qüestionaris en pdf per donar resposta ràpida a noves demandes.
§   Poder jugar “en viu” a l’aplicatiu amb les dades fent comparatives amb altres 
entitats, territoris i àmbits d’actuació
§   Promoure l’hàbit de treballar i prendre decissions amb informació



Utilitat per a l’Administració Pública


§   Coneixement real del teixit associatiu de la seva àrea d’actuació/territori.
§   Creació de polítiques públiques a partir de informació vàlida: pensar, argumentar i 
dissenyar noves propostes a partir del coneixement.
§   Avaluació de les polítiques públiques que han dut a terme, facilitant-les la millora i 
evolució
§   Superació de la dependència de la qualitat dels Registres Oficials (inactives,…)
§   Visibilitat de la rellevància del rol del teixit associatiu
§   Eines per a la creació de sinèrgies i promocionar el treball en xarxa 
§   Informació objectiva sobre prioritats i reptes del teixit associatiu



Utilitat pel món de la recerca

§   Capacitat de generar noves recerques i anàlisis sense 
necessitat de fer treballs de camp específics.
§   Es poden centrar en combinar la informació existent 
(anonimitzada, però caracteritzada) per aconseguir 
diagnosis més completes i que aporten valor: plantejar 
noves recerques i noves preguntes de recerca sense 
necessitat de contactar les entitats.
§   Possibilitat de continuïtat de les recerques i anàlisis 
periòdics.
§   Disposar de dades periòdiques sobre les entitats i les 
seves activitats.
§   Coherència i amplitud de les dades que fan servir.
§   Visibilitat de les associacions com un àmbit rellevant de 
recerca.



Fa poc va arribar la llei de transparència

Grau d’acord amb 
l’afirmació: ‘La llei 
de transparència 
que va entrar en 

vigor el passat mes 
de desembre de 

2014 està 
contribuint a millorar 

la rendició de 
comptes i la 

transparència de la 
nostra organització’

11%

27%

32%

6%

4%

20%

Totalment d'acord

D'acord

Ni acord ni desacord

Desacord

Totalment en desacord

NS/NR



La importància de la incidència política

Grau d’acord amb 
l’afirmació: ‘La 

tasca d’incidència 
política és una 

prioritat per a les 
associacions de la 

ciutat’

Panoràmic d’Associacions de Barcelona 2014

26%

31%

32%

7%

4%

Totalment d'acord

D'acord

Ni acord ni desacord

En desacord

Totalment en desacord



Fem política…?

Grau d’acord amb 
l’afirmació: ‘La 

nostra entitat ha 
realitzat accions 

d'incidència política 
en el marc del 

procés d'eleccions 
municipals de maig 

de 2015’

7%

10%

16%

13%

34%

20%

Totalment d'acord

D'acord

Ni acord ni desacord

Desacord

Totalment en desacord

NS/NR



I participem als espais municipals?

Grau d’acord amb 
l’afirmació: ‘La nostra 

entitat valora 
positivament la seva 

participació en espais 
de trobada i 
participació 

municipal’

23%

45%

16%

3%

1%

11%

Totalment d'acord

D'acord

Ni acord ni desacord

Desacord

Totalment en desacord

NS/NR



Les seus, els locals i l’espai públic

Situació actual

Cessió 
d'un 
espai 
públic
35%

Cessió 
d'un 
espai 
privat
25%

Domicili 
particular

9%

Lloguer
22%

Propietat
9%

Situació desitjada

Cessió 
d'un 
espai 
públic
59%Cessió 

d'un 
espai 
privat
10%

Domicili 
particular

1%

Lloguer
12%

Propietat
18%



Aquesta presentació es pot 
descarregar"

 i molta més informació"
"

www.elpanoramic.org"
"

#elPanoràmic



Amb la col·laboració de
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