Panoràmic 2016 de Catalunya
El Panoràmic és un projecte que va néixer l’any 2014 i té per objectiu ser una eina per a la millora i
l’enfortiment del món no lucratiu. Es tracta d’una recerca impulsada pel Consell d’Associacions de
Barcelona –CAB- i fruit de les reflexions recollides en el 2n Congrés de les Associacions de Barcelona
que aporta informació sobre l’abast del teixit associatiu i posa de manifest la seva força, disposant de
dades sobre la seva situació i evolució.
A cada edició s'han anat sumant organitzacions i institucions, fent del Panoràmic l'estudi de referència
en el nostre entorn. En el 2016 es posa en marxa la 3a edició oberta a totes les entitats no lucratives
catalanes. Per a més informació consulteu www.elpanoramic.org
Qüestionari general
Aquest qüestionari està estructurat en sis parts: I. Dades generals i implantació territorial, II.
Organització i activitats, III. Les persones, IV. El finançament i els recursos econòmics, V. Espais i
equipaments i VI. El present i el futur.
Sabem que la informació que us demanem costa temps i esforç recollir-la però creiem que es tracta
d’una inversió per a la millora del futur del món no lucratiu. La informació que faciliteu en aquest
qüestionari s’utilitzarà per a finalitats de recerca.
Gràcies per participar!

Abans de respondre el qüestionari, si us plau llegiu amb atenció les següents pautes
Us ajudaran a avançar de manera més àgil i a assegurar-vos
que la informació que ens proporcioneu és la que es demana en cada cas.
- Es recomana preparar la informació que necessitareu. L’acta de la darrera assemblea 2015 i
els estatuts us ajudaran a respondre. Si disposeu de la memòria 2015 de l’entitat us serà d’utilitat.
- El qüestionari està pensat per tenir una única resposta per cada organització
- Responeu les preguntes en base a la vostra realitat de l’any 2015
- La durada prevista per respondre el qüestionari és aproximadament d’entre de 30 i 45 minuts
- En cas d’haver participat en edicions anteriors, contacteu amb nosaltres si voleu rebre l’enllaç al
qüestionari amb les dades que ens vau facilitar (per tal d’actualitzar-les i respondre només les preguntes noves)

L’equip de treball del Panoràmic
estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta al voltant d’aquest qüestionari i del projecte.
Podeu contactar per correu electrònic panoramic@observatoritercersector.org, o bé, al telèfon de suport
93 256 40 87

Aquest qüestionari està pensat per a ser consultat prèviament a omplir l’enquesta online

https://www.research.net/r/Panoramic2016

Part I. Dades generals i implantació territorial
1.1 Dades generals de la vostra organització
1.1.1. Nom de l’organització
1.1.3 Adreça

1.1.2 NIF
1.1.4 Codi Postal

1.1.7 Telèfon

1.1.5 Municipi

1.1.6 Comarca

1.1.8 Correu electrònic genèric

1.1.9 Web

1.1.10 Xarxes socials

☐ Facebook .....

☐ Twitter ......

☐ Linkedin

......

☐ Altres (especificar)........

1.2. Dades de la persona que contesta
1.2.1 Nom i cognoms de la persona que respon:

1.2.2 Correu electrònic directe:

..............................................................

................................................................

1.2.3 Posició que ocupeu a l’entitat
□

Presidència

□ Vicepresidència

□

Secretaria

□ Tresoreria

□

Vocalia

□ Gerència (direcció, coordinació, etc.)

□

Equip tècnic

□ Altres (especificar).....................

CAT_1.3 Quin és l’any de constitució de la vostra entitat?

CAT_1.4 La forma jurídica de la vostra entitat és:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Associació
Cooperativa no lucrativa
Federació / Confederació
Club esportiu
Fundació
Organització sense forma jurídica
Altres (especificar) ...........

CAT_A_1.4.1 Només per associacions. Indiqueu si la vostra associació està
declarada d’utilitat pública durant el 2015
¨
¨
¨
¨

Sí
No, però estem treballant per aconseguir-ho
No i no estem interessats en aconseguir-ho
NS/NR

CAT_1.5 Indiqueu si la vostra entitat és una organització de base, de segon nivell o de tercer nivell.
1

S’entén per organització de base aquella que agrupa persones. S’entén per associació de
segon/tercer nivell aquella que agrupa entitats.
□

Associació de base

□

Associació de segon nivell

□

Associació de tercer nivell o superior

Implantació territorial
CAT_1.6 Indiqueu quin és l’àmbit territorial d’actuació de la vostra entitat (podeu marcar més
d’una resposta).
□
□
□
□
□
□

En l’àmbit municipal o inferior (barri, districte, ...)
A la comarca
A la província
A tot Catalunya
En d’altres CCAA
En l’àmbit internacional

CAT_1.7 En cas que la seu central de la vostra entitat no es trobi al vostre municipi, indiqueu la
localitat on s’ubica (sigui a Catalunya o fora) i també el nombre de delegacions a Barcelona i/o
Catalunya.
Ubicació de la seu central
Nombre de centres i/o delegacions a Barcelona
Nombre de centres i/o delegacions a Catalunya
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Part II. Organització i activitats
CAT_B_2.1. Assenyaleu quin considereu que és l’àmbit principal d’actuació de la vostra entitat,
allò que us caracteritza (marqueu una única resposta).

Acció Social
□ Addiccions
□ Dones
□ Gent Gran
□ Infants i joves
□ Discapacitat
□ Salut mental
□ Salut (no inclou salut mental)
□ Persones immigrades
□ Pobresa i exclusió
□ Altres (especificar) .....
Ambiental
□ Custòdia del territori
□ Defensa i protecció d'animals
□ Ecologia i protecció de la natura
□ Energies alternatives
□ Altres (especificar)…..
Comunitàries i veïnals
□ Associacions veïnals
□ Promoció econòmica
□ Religioses
□ Xarxes de suport
□ Altres (especificar).....
Cooperació, pau i drets humans
□ Ajuda humanitària
□ Drets humans
□ Cooperació al desenvolupament
□ Comerç Just
□ Pau
□ Altres (especificar)…..

Cultura
□ Art i arts escèniques
□ Ateneus
□ Audiovisual i comunicació
□ Estudi i recerca
□ Cases regionals
□ Cultura i llengua catalana
□ Cultura popular i tradicional
□ Cultures estrangeres i multiculturalitat
□ Altres (especificar)…..
Drets civils
□ Drets econòmics, socials i culturals
□ Drets sexuals i reproductius
□ Equitat de gènere
□ Altres (especificar)…..
Formació i educació
□ Associació de mares i pares d’alumnes
□ Associació d’estudiants
□ Formació d’adults i aules d'extensió
universitària
□ Educació en el lleure
□ Altres (especificar)…
Esport
□ Club esportiu
□ Associació esportiva escolar
□ Agrupació esportiva
□ Federació esportiva
□ Altres (especificar)…
Altres
□ Associacions cannàbiques
□ Associacions de consumidors/es
□ Altres (especificar)....
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CAT_B_2.2. Assenyaleu, si és el cas, quines altres categories complementen l’àmbit principal
d'actuació de la vostra entitat seguint les categories de la pregunta anterior. Podeu marcar més
d’una casella.

Acció Social
□ Addiccions
□ Dones
□ Gent Gran
□ Infants i joves
□ Discapacitat
□ Salut mental
□ Salut (no inclou salut mental)
□ Persones immigrades
□ Pobresa i exclusió
Ambiental
□ Custòdia del territori
□ Defensa i protecció d'animals
□ Ecologia i protecció de la natura
□ Energies alternatives
Comunitàries i veïnals
□ Associacions veïnals
□ Promoció econòmica
□ Religioses
□ Xarxes de suport
Cooperació, pau i drets humans
□ Ajuda humanitària
□ Drets humans
□ Cooperació al desenvolupament
□ Comerç Just
□ Pau

Cultura
□ Art i arts escèniques
□ Ateneus
□ Audiovisual i comunicació
□ Estudi i recerca
□ Cases regionals
□ Cultura i llengua catalana
□ Cultura popular i tradicional
□ Cultures estrangeres i multiculturalitat
Drets civils
□ Drets econòmics, socials i culturals
□ Drets sexuals i reproductius
□ Equitat de gènere
Formació i educació
□ Associació de mares i pares d’alumnes
□ Associació d’estudiants
□ Formació d’adults i aules d'extensió
universitària
□ Educació en el lleure
□ Altres (especificar)…
Esport
□ Iniciació a la pràctica d’activitat física o esportiva
□ Iniciació, perfeccionament i tecnificació d’un esport
□ Activitat fisicoesportiva recreativa
□ Esport i salut
□ Integració esportiva
□ Esport per a persones amb discapacitats
□ Altres (especificar)…
Altres
□ Associacions cannàbiques
□ Associacions de consumidors/es

CAT_B_2.3 La vostra organització està formada per joves?
¨ Sí, som una associació juvenil
¨ Sí, som una secció juvenil d’un partit polític o sindicat
¨ No, però duem a terme de forma continuada programes i actuacions adreçats de forma
exclusiva a les persones joves
¨ Cap de les respostes anteriors
¨ NS/NR
¨ Altres (especificar) .........
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CAT_B_2.4 En cas d’haver marcat com un àmbit secundari d’activitat l’ambiental. La vostra entitat
té un programa ambiental propi (encara que la seva missió no sigui ambiental)?
¨ Sí
¨ No
CAT_B_AMB_2.4.1 En cas afirmatiu o per a entitats que hagin marcat com activitat prioritària
l’ambiental (a partir d’ara aquestes opcions es sintetitzen en ambiental). La vostra organització està
inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques?
¨ Sí
¨ No
¨ NS/NR

CAT_B_AMB_2.4.2 Només per entitats ambientals. En cas afirmatiu, la vostra organització
presenta anualment el Balanç econòmic i la memòria d’actuació de l’exercici tancat a la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques?
¨ Sí
¨ No
¨ NS/NR

CAT_B_AMB_2.4.3 Només per entitats ambientals. La vostra organització està inscrita al Registre
d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques Ambientals?
¨ Sí
¨ No
¨ NS/NR
CAT_B_AMB_2.4.4 Només per entitats ambientals. Indiqueu com classificaríeu la vostra
organització entre els àmbits de treball que s’assenyalen a continuació (marqueu totes les que
cregueu necessàries):
Comunicació i educació ambiental
Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Participació ciutadana
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos,
incendis
forestals
i
reforestació
¨ Contaminació de l’aire, acústica i
lumínica
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Medi marí
Voluntariat ambiental
Activitat agrària
Custòdia del territori
Altres (Especificar) .....
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CAT_B_AMB_2.4.5 Només per entitats ambientals. Indiqueu els tipus d’activitats que porteu a
terme a la vostra organització (marqueu totes les que cregueu necessàries):
¨
¨
¨
¨
¨

Defensa
Reivindicatives
Incidència política
Conservació i millora
Formació i educatives

¨
¨
¨
¨

Recerca
Sensibilització
Assessorament
Altres (especificar) ....

CAT_B_AMB_2.4.6 Només per entitats ambientals. Indiqueu la freqüència en què la vostra
organització desenvolupa les següents accions (1: mai 4: molt sovint)
1

2

3

4

Realització de projectes i activitats

¨

¨

¨

¨

No
procedeix
¨

NS/NR

Treball en xarxa i cooperació amb altres entitats

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Incidència política

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Projecció internacional i projectes internacionals

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Foment de la participació interna a l’entitat

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Gestió de la base social

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Gestió econòmica i financera

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Comunicació externa

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Comunicació interna

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Captació de fons

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Altres

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

CAT_B_AMB_2.4.7 Només per entitats ambientals. Indiqueu si a la vostra organització porteu a
terme alguna les següents opcions de cooperació entre entitats:
Sí
Fusió amb altres entitats

¨

Cooperació entre entitats (relació a llarg
termini)
Aliances estratègiques (relació puntual
per un tema)

¨
¨

En
procés
¨

No
¨

No
procedeix
¨

NS/NR

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

CAT_B_AMB_2.4.7.1 Només per entitats ambientals. En cas que marqueu l'opció SÍ o EN
PROCÉS, especifiqueu les accions concretes que heu fet i què us ha motivat a fer-les.
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CAT_B_DON_2.5 Només per a entitats amb àmbit prioritari acció social-dones o qualsevol dels
sub-àmbits de drets civils.

CAT_B_DON_2.5.1 Quina és la principal activitat que realitzeu? (marqueu una
única resposta)
¨ Violencia masclista
¨ Sensibilització per la
¨ Inserció laboral
igualtat
¨ Inclusió dones
¨ Cultura
vulnerables
¨ Esports
¨ Emprenedoria
¨ LGTBI
¨ Mitjans de comunicació i
¨ Salut
TIC
¨ Associacionisme i
¨ Coeducació
participació
¨ Lleure
¨ Altres (especificar) …
CAT_B_DON_2.5.2 Coneixeu l’Institut Català de les Dones?
¨ Sí
¨ No

En cas afirmatiu. CAT_B_DON_2.5.3 Com valoreu el paper de
l'Institut Català de les Dones respecte al vostre àmbit d'actuació i
les polítiques de dones i igualtat de gènere?

CAT_B_DON_2.5.4 Quins instruments creieu que són necessaris per impulsar i fer
més efectiva la participació en les entitats de dones? Enumerar 4
Instrument 1
Instrument 2
Instrument 3
Instrument 4
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Aquesta plana només l’han d’omplir les entitats de segon nivell o superior (federacions,
coordinadores, ...)
CAT_S_2.1. Assenyaleu quin considereu que és l’àmbit principal d’actuació de la vostra entitat,
allò que us caracteritza (marqueu una única resposta).
□
□
□
□
□
□

Acció social
Ambiental
Comunitària i veïnal
Cooperació, pau i drets humans
Coordinadora territorial
Cultura

□
□
□
□
□

Drets civils
Formació i educació
Joventut
Esport
Altres (especificar) .......

CAT_S_2.2. Quins criteris s’han seguit per incorporar les vostres entitats membres (o de base)?
Marqueu una única resposta
□
□
□
□

Àmbit d’actuació
Àmbit territorial
Àmbit d’actuació i àmbit territorial
Altres criteris (especificar) .....................

CAT_S_2.3 Indiqueu el nombre total d’entitats membres (o de base) que conformen la vostra
organització.

CAT_S_2.4. Indiqueu el nombre de les vostres entitats membres (o de base) que tenen la
seu prinicipal a la ciutat de Barcelona.

CAT_S_2.5. Indiqueu el nombre d’entitats participants en la última assemblea a l’any 2015.
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CAT_A_2.6 Quantes persones van participar a la darrera assemblea de
2015? Indiqueu el total i el percentatge de dones i homes.
Nombre de
persones

% Dones

% Homes

%

%

Participants a l’assemblea

CAT_2.7 Quantes persones formen la vostra junta directiva en 2015? Indiqueu el total i el
percentatge de dones i homes.
Nombre de
persones

% Dones

% Homes

%

%

Participants a la junta

CAT_F_2.7 Només per a fundacions. Quantes persones formen el vostre patronat? Indiqueu
el total i el percentatge de dones i homes.
Nombre de
persones

% Dones
%

% Homes
%

Membres del Patronat

CAT_2.8 El càrrec de presidència de la vostra organització l’ocupa...
□
□

Una dona
Un home

Observacions ........
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CAT_2.9 La vostra entitat disposa dels següents instruments / eines organitzatives?
Sí

En
procés

No

NS/NR

No
procedeix

Disposeu d'un registre dels vostres associats i
associades?

¨

¨

¨

¨

¨

Els estatuts i memòries d'actuació de l'associació es
poden consultar obertament?

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Realitzeu accions per ampliar els vostres associats i
associades?

¨

¨

¨

¨

¨

Teniu algun mecanisme per escrit per garantir i facilitar el
relleu dels i les membres de la Junta Directiva?

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Heu realitzat i aplicat un Pla de Voluntariat tal com preveu
la Llei de Voluntariat i Associacionisme (Llei 25/2015)?

¨

¨

¨

¨

¨

Disposeu d’espais o protocols específics per a la gestió
de conflictes dins de l’entitat?

¨

¨

¨

¨

¨

Feu servir activament les xarxes socials (Twitter,
Facebook, etc.)?

¨

¨

¨

¨

¨

Arrel l’entrada en vigor de la llei de transparència (Llei
19/2014) heu adaptat la informació consultable de la
vostra associació?
Disposeu d’un document escrit sobre el llarg termini (Pla
estratègic) o reflexió sobre el futur de l’associació?

Disposeu, a més de l’assemblea i la Junta Directiva,
d’altres espais de participació (grups de treball,
comissions, etc.) de les persones associades?
Heu incorporat criteris de diversitat (sexe, edat,
procedència, distribució territorial, etc.) en el
funcionament associatiu?
Disposeu d’un protocol d’actuació per a col·laboracions
no reumenerades i/o pla de voluntariat?
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CAT_2.10 En l'actualitat, la teva entitat està inspirada en valors religiosos?
□

Sí

□ No

Observacions...

Només en cas afirmatiu. CAT_2.10.1 Indica quina confessió/religió inspira els
vostres valors:
□
□
□
□
□
□
□
□

Budisme
Catolicisme /Església Catòlica
Església adventista del Setè Dia
Església Evangèlica /Protestantisme
Esglésies orientals
Fe bahà'í
Hinduisme
Islam

□ Judaisme
□ Mormons / Església de Jesucrist dels Sants dels
Darrers Dies
□ Sikhisme
□ Taoisme
□ Testimonis de Jehovà
□ Altres (especificar) ....
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CAT_2.11 Si la vostra entitat pertany a alguna organització de segon nivell o superior: federació, plataforma,
etc. indiqueu quines són aquestes. Podeu marcar entre les següents opcions (que són associacions
participants al CAB i/o al projecte) i també omplir l'espai més a baix.
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

CAL - Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
CATFAC - Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya
CNJC – Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social
ENS – Ens de l’Associacionisme Cultural Català
FAC - Federació d’Ateneus de Catalunya
FACEPA - Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes
FAGIC - Federació d’Associacions Gitanes De Catalunya
FAPAC - Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
FATEC - Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
FCD - Federació Catalana de Drogodependències
FCDSang - Federació Catalana de Donants de Sang
FCVS - Federació Catalana de Voluntariat Social
FECARECAT - Federació de Casas Regionales y Entidades Culturales de Catalunya
Federació d’entitats del Clot – Camp de l’Arpa (MARTÍKOOR)
FEDELATINA – Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña
Federació ECOM
FOCAGG - Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran
FPT- MCECC
Fundació Tot Raval
Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
MEV – Moviment d’Esplai del Vallés
MLP – Acció Escolta
MLP – Esplac
Obrador del Tercer Sector Ambiental
XES – Xarxa d’Economia Solidària

CAT_2.11.1 Altres organitzacions de segon nivell, plataformes, consells, etc. a les que la vostra
entitat està federada
Federacions / Plataformes / Coordinadores / Consells, etc.
Organització segon nivell o superior 1
Organització segon nivell o superior 2
Organització segon nivell o superior 3

CAT_2.11.2 S’ha previst que les organitzacions de segon nivell o superior així com les
administracions públiques participants en el projecte puguin accedir a les dades de les seves
entitats. Per aquest motiu es demana el vostre consentiment per facilitar les respostes del vostre
qüestionari. En cas que no el doneu, marqueu No.
□ No
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CATFAC_2.11.3.1 Només per les entitats federades a la CatFAC. Quants socis i sòcies
d’entre 18 i 21 anys té la vostra entitat?

CATFAC_2.11.3.2 Amb quantes federacions que no siguin cannàbiques teniu relació?

CATFAC_2.11.3.3 Coneixeu alguna entitat que es voldria federar a la CatFAC (Federació
d'Associacions Cannàbiques de Catalunya)? Quina?

CNJC_CJB_2.11.4.1 Només per les entitats federades al CNJC o al CJB Considerant els
següents àmbits d’actuació, en quin s’ubica la vostra entitat?
□
□
□
□
□
□
□

Acció Sindical
Acció Social i Cultural
Cooperació i Intercanvi
Entitats Educatives
Organitzacions Polítiques Jvuenils
Món estudiantil i universitari
Plataformes territorials

FCD_2.11.7.1 Només per les entitats federades a la FCD. Quin percentatge dels usuaris i
les usuàries que ateneu tenen fills o filles menors d'edat?

FCD_2.11.7.2 La vostra entitat compta amb programes específics per a
adolescents o menors d'edat?
□
□
□

Sí
No
NS/NR

FCD_2.11.7.3 La vostra entitat compta amb programes específics per a dones?
□
□
□

Sí
No
NS/NR
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CAT_2.12 Heu utilitzat alguna vegada els serveis online del Centre de serveis a les associacions –
Torre Jussana? En cas afirmatiu, valoreu els següents:
Si/ No

Molt
útil

Força
útil

Poc
útil

Gens
útil

No
procedeix

Notícies pàgina web
Taulell d’anuncis (crides de voluntariat, ofertes
laborals, espais i materials)
Canal de Youtube
Butlletí electrònic TJ Express
Formació online
Assessoraments online
Guies d’assessorament
Útils pràctics

CAT_2.13.0 Coneixeu les eines de comunicació del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat entorn el voluntariat i l’associacionisme? En cas afirmatiu indiqueu si

els heu utilitzat i quina valoració feu de la seva utilitat
Si/ No

Molt
útil

Força
útil

Poc
útil

Gens
útil

No
procedeix

Web Voluntariat.org
Butlletí Abast (quinzenal)

CAT_2.13.1 Coneixeu el portal xarxanet.org, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat? En cas afirmatiu indiqueu si els heu utilitzeu i quina valoració feu

de la seva utilitat
Si/ No

Molt
útil

Força
útil

Poc
útil

Gens
útil

No
procedeix

Xarxanet
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CAT_2.13.2 Coneixeu els Serveis d’assessoraments gratuïts per a entitats finançats pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat? En cas afirmatiu indiqueu si

els heu utilitzeu i quina valoració feu de la seva utilitat
Si/ No

Molt
útil

Força
útil

Poc
útil

Gens
útil

No
procedeix

Serveis d’assessorament gratuïts

CAT_2.13.3 Coneixeu el Pla de Formació de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya? En

cas afirmatiu indiqueu si els heu utilitzeu i quina valoració feu de la seva utilitat
Si/ No

Molt
útil

Força
útil

Poc
útil

Gens
útil

No
procedeix

Pla de Formació de l’Associacionisme i
Voluntariat de Catalunya

CAT_2.14 Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre
l’organització i les activitats.
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Part III: Les persones
Ara us demanem informació sobre les persones implicades en la vostra entitat. Donat que es poden establir
diferents tipus de relació us preguntem per les formes més habituals i, si escau, podreu afegir altres formes no
contemplades. Recordeu que l’any de referència és 2015.

CAT_3.0 En conjunt, quantes persones participen activament en la teva organització? Poden ser
persones associades, voluntàries, etc.

Total persones actives

Les entitats amb forma jurídica fundació passen a la pregunta CAT_3.2

CAT_B_A_3.1.1. Només per associacions de base Indiqueu el nombre de persones sòcies de la
vostra organització. Si sou una AMPA, si us plau, indiqueu el nombre de famílies

Total persones sòcies

CAT_B_A_3.1.2. Només per associacions de base Especifiqueu el percentatge de dones
associades i homes associats. Si sou una AMPA, no cal que contesteu aquesta pregunta.
Dones

Homes
%

%

CAT_B_3.1.3 Només per associacions de base Compteu amb persones amb discapacitat en els
vostres persones associades?
¨ Sí
¨ No
En cas afirmatiu, especifiqueu el nombre ....
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CAT_B_A_3.1.3. Només per associacions de base De total de persones sòcies, indiqueu en
percentatge quin és el seu grau d’implicació en base als següents tres nivells.
Grau d’implicació

Persones
sòcies

A

%

Assistència a les assemblees, participació continuada en les activitats, col·laboració en la
organització d’aquestes i assumpció de responsabilitats en l’associació i, si és el cas,
pagament de quota d’associat/da

B

%

Assistència a les assemblees, participació puntual en les activitats organitzades per
l’associació i, si és el cas, pagament de la quota d’associat/da

C

%

Participació puntual en les activitats de l’associació i, si és el cas, pagament de la quota
d’associat/da

CAT_3.2 Entre les persones que formen part de la vostra organització compteu amb persones
voluntàries (no socis/es ni membres dels òrgans de govern)?
□
□

Sí
No

CAT_3.2.1 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Indiqueu el
nombre de persones voluntàries de la vostra organització

Total persones voluntàries

CAT_3.2.2 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Especifiqueu el
percentatge de dones voluntàries i homes voluntaris

Dones

Homes
%

%
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CAT_3.2.3 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Compteu amb
persones amb discapacitat en els vostres equips voluntaris?
¨ Sí
¨ No
En cas afirmatiu, especifiqueu el nombre ....

CAT_3.2.4 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Indiqueu des de
quan compteu amb persones voluntàries en la vostra organització
¨ Des de l’inici de l’entitat
¨ Altres (especificar) .........

CAT_3.2.5 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries Dins de l’òrgan
de govern / consell directiu compteu amb una persona representant del voluntariat?
¨ Sí
¨ No

CAT_3.2.6 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries L’òrgan de
govern de la vostra entitat i/o consell directiu junt amb l’equip tècnic i el voluntariat...
Sí

No

NS/NR

Tenen descrits els canals de
comunicació i intercanvi

¨

¨

¨

Es troben periòdicament per al
desenvolupament de l’activitat

¨

¨

¨

Treballen conjuntament en la
redacció de projectes

¨

¨

¨
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CAT_3.3. Entre les persones que formen part de la vostra organització compteu amb persones
remunerades?
Es consideren persones remunerades aquelles contractades (amb nòmina) i els i les autònoms/es (freelance)

¨ Sí
¨ No

CAT_3.3.1 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu el
nombre total de persones remunerades de la vostra organització.
¨
¨
¨
¨

1 persona
2 persones
3 persones
4 o més persones

CAT_3.3.1.1 Només per a entitats que compten amb 4 o més persones
remunerades Indiqueu el nombre exacte de persones remunerades

Total persones remunerades
En cas d’organitzacions d’acció social. Com a organització d'acció social amb 4 o més
persones remunerades podeu participar en l'Anuari de l'Ocupació del Tercer Sector
Social 2016. Ho podeu fer a través del següent enllaç

CAT_3.3.2. Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu ara
el nombre de persones remunerades en funció de la seva relació contractual
Nombre de persones

Persones contractades directament per l’organització (amb nòmina)
Persones col·laboradores autònomes (freelance)

CAT_3.3.3. Només per a entitats que compten amb persones remunerades Especifiqueu
el percentatge de dones i homes remunerats
Dones

Homes
%

%
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CAT_3.3.4 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Compteu amb
persones amb discapacitat en els vostres equips remunerats?
¨ Sí
¨ No
En cas afirmatiu, especifiqueu el nombre ....
CAT_3.3.5 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu el
nombre de persones remunerades en la vostra organització segons les següents
categories professionals.
Nombre de
persones
Gerència (direcció, coordinació, etc.)
Tècnics d’atenció directa (educadors/es, monitors/es, treballadors/es socials, etc.)
Tècnics d’estructura (administració, comunicació, auxiliar, etc.)
Altres (especificar) .........

CAT_3.3.6 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Quantes de
les persones remunerades són a la vegada voluntàries en l’entitat (encara que no sigui per
a la realització de la mateixa tasca) en el 2014?

CAT_3.3.7 Només per a entitats que compten amb persones remunerades Indiqueu el
nombre de persones acollides a cadascú dels següents convenis.
Al costat de cada conveni trobareu el codi associat per si us pot facilitar la cerca. En cas que
apliqueu altres convenis feu, servir l’opció altres per detallar el nom i codi de conveni.

Nombre
de
persones

Codi associat

79002575012007

Acció social amb infants, joves, famílies i altres en situació
de risc

79002795012009

Associacions per a centres de formació, rehabilitació,
orientació, valoració, autonomia personal, protecció i
atenció a discapacitats

79002295012003

Lleure educatiu i sociocultural

79001195011996

Residències i centres de dia per a l’atenció de persones
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amb discapacitat psíquica severa i profunda

99010825011997

Serveis d’Atenció a les Persones Dependents i
Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal
(abans Residències privades de la tercera edat)

79002585012007

Serveis dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç a l’àmbit territorial de Catalunya

79000805011995

Tallers per a Disminuïts psíquics de Catalunya

79000375011994

Oficines i despatxos

Número de codi
(especificar) ......

Altres (especificar) .............................

CAT_B_SOC_3.4 Només per a entitats amb àmbit prioritari l’acció social. La vostra organització té
persones destinatàries o usuàries de les activitats o serveis?
Es consideren persones destinatàries o usuàries aquelles a qui s’adreça l’activitat principal però que no són
sòcies de l’entitat.

¨ Sí
¨ No
¨ NS/NR (si no ho tens clar pots trobar uns exemples aquí)

CAT_B_SOC_3.4.1 Només per a entitats que compten amb persones destinatàries de les
seves activitats Indiqueu el nombre de persones destinatàries de la vostra organització

Total persones destinatàries
CAT_ B_SOC_3.4.2 Només per a entitats que compten amb persones destinatàries de les
seves activitats Especifiqueu el percentatge de dones destinatàries i homes destinataris de
la vostra organització.
Dones

Homes
%

%

CAT_ B_SOC_3.4.3 Només per a entitats que compten amb persones destinatàries de les
seves activitats Hi ha persones destinatàries que són també voluntàries?
□
□
□

Sí
No
NS/NR
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CAT_3.5 En cas que la vostra associació estableixi altres formes de relació no esmentades
anteriorment assenyaleu quines.
¨ Col·laboradors/es (sense remuneració)
¨ Altres (especificar) ...............................
¨ No comptem amb persones col·laboradores ni altres tipus de relació

CAT_3.5.1 Només per entitats que compten amb persones col·laboradores (no
remunerades) Indiqueu el nombre de persones col·laboradores de la vostra organització

Total persones col·laboradores

CAT_3.5.2 Només per entitats que compten amb persones col·laboradores (no
remunerades) Especifiqueu el percentatge de dones i homes que col·laboren a la vostra
organització.
Dones

Homes
%

%

CAT_AMB_3.6 Només per a entitats ambientals Sobre l’equip de la vostra organització, indiqueu
quina penseu que serà la seva evolució en els propers tres anys. És a dir, assenyaleu si creieu que
el nombre de persones voluntàries, contractades, col·laboradores i sòcies/entitats membres de
l’organització augmentarà, es mantindrà o disminuirà.

Augmentarà

Es mantindrà

Disminuirà

Persones voluntàries

¨

¨

¨

Persones contractades

¨

¨

¨

Persones autònomes/ col·laboradores

¨

¨

¨

Persones sòcies/membres

¨

¨

¨

22

CAT_3.6 Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre les
persones.
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Part IV. Espais i equipaments
Us recordem que les respostes al llarg de tot el qüestionari fan referència a l’any 2015

CAT_4.1 Assenyaleu quina és la situació actual de la vostra seu principal i quina us agradaria tenir
(les dues respostes poden ser coincidents).
Situació actual
En propietat
En lloguer
Cessió d’espai públic
Cessió d’espai privat
Domicili particular d’una persona
membre de l’associació
¨ Altres (especificar) ......
¨
¨
¨
¨
¨

Situació desitjada
En propietat
En lloguer
Cessió d’espai públic
Cessió d’espai privat
Domicili particular d’una persona
membre de l’associació
¨ Altres (especificar).....
¨
¨
¨
¨
¨

CAT_4.2 Assenyaleu la freqüència amb la que feu servir espais públics oberts (places, jardins, etc.)
de la vostra ciutat per a la realització de les vostres activitats.
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Vàries vegades a la setmana
Un cop a la setmana
Una o més vegades al mes
Cada dos mesos
Tres o quatre cops a l’any
Un o dos cops a l’any
Cap vegada durant 2015
NS/NR

CAT_4.3 Assenyaleu la freqüència amb la que feu servir equipaments públics de la vostra ciutat
per a la realització de les activitats (no tingueu en compte la ubicació de la vostra seu en cas que
sigui un equipament o local públic).
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Vàries vegades a la setmana
Un cop a la setmana
Una o més vegades al mes
Cada dos mesos
Tres o quatre cops a l’any
Un o dos cops a l’any
Cap vegada durant 2015
NS/NR

CAT_4.4 La vostra entitat té adaptats els equipaments per a l’accés de persones amb discapacitat
o dificultats en la mobilitat?
¨ Sí
¨ No
¨ NS/NR
Observacions .........
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CAT_4.5 Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant en relació a l’ús d’equipaments i
espais públics. També en relació als espais privats.
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Part V. El finançament i els recursos econòmics

Ara us demanem informació econòmica sobre la vostra entitat durant l’any 2015. Sabem que es tracta d’un
àmbit en què cal un esforç important per aportar dades acurades. Aquestes són importants per tal de poder
donar el volum econòmic total.

CAT_5.1. Especifiqueu els ingressos i les despeses previstes per l'any 2015 i els ingressos i les despeses
reals al final de l'exercici.
Previstos

Reals

Ingressos

€

€

Despeses

€

€

CAT_5.2. Dels ingressos reals, especifiqueu ara el percentatge de finançament propi, finançament públic i
finançament privat (el total ha de sumar 100%).
%

Finançament propi
El que genera l’organització a partir de les quotes de les persones sòcies, la prestació de
serveis, accions per recaptar fons, etc.

%

Finançament públic
El que prové de les diferents administracions públiques.

%

Finançament privat
El provinent d’institucions privades, empreses i de donacions de persones a títol individual.

100%

ingressos totals

CAT_5.3. Més enllà del finançament econòmic, la vostra entitat rep aportacions en espècie (no monetàries)
com béns o serveis?
¨ Sí
¨ No
CAT_5.3.1. En cas que sí. D’on provenen aquestes aportacions? (multi-resposta)
¨
¨
¨
¨
¨

Administracions Públiques
Sector privat empresarial
Tercer Sector
Donants individuals
Altres (especificar) ......
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CAT_5.4. Només en el cas de rebre finançament privat per part d’empreses. Les empreses de les que rebeu
finançament són: (multi-resposta)
¨
¨
¨
¨

Comerç de proximitat
Petita i mitjana empresa
Gran empresa o multinacional
Fundació bancària

CAT_5.5. Disposeu de dades detallades sobre la procedència de les fonts de finançament econòmic –
públic, propi i privat- de la vostra entitat? En cas afirmatiu podeu accedir al següent bloc de preguntes sobre
finançament.
En cas negatiu, avanceu fins la pregunta 4.6.
¨ Sí
¨ No

CAT_5.5.1. Especifiqueu el percentatge aproximat de finançament propi de la vostra entitat segons la seva
procedència. El total ha de sumar 100% (a excepció de no comptar amb aquest tipus de font).
Procedència

Percentatge (%)

Quotes de persones sòcies

%

Prestació de serveis

%

Accions puntuals per recaptar fons

%

Altres (especificar)

%

Total

100 %

CAT_4.5.2. Pel que fa al finançament públic, especifiqueu el percentatge d’ingressos públics de la vostra
entitat provinents dels següents organismes de finançament públic. Indiqueu també el tipus de finançament
que es tracta en cada cas, és a dir, quin percentatge procedeix de subvencions, convenis i/o
contractacions. Els totals han de sumar 100% (a excepció de no comptar amb aquest tipus de font).
Procedència
Ajuntament

Percentatge
(%)
%

Diputació

%

Generalitat de Catalunya

%

Ministeris

%

Unió Europea

%

Altres (especificar)

%

Total

Subvenció

Conveni

Contrac.

Total (%)

%

%

%

100%

%

%

%

100%

%

%

%

100%

%

%

%

100%

%

%

%

100%

100%
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CAT_5.5.3. En relació amb el finançament privat, especifiqueu el percentatge aproximat dels ingressos
privats de la vostra entitat segons la seva procedència. El total ha de sumar 100% (a excepció de no
comptar amb aquest tipus de font).
Procedència

Percentatge
(%)

Donacions individuals

%

Empreses

%

Fundacions

%

Obres socials

%

Altres (especificar) ....................................

%
100%

Total

CAT_5.7. Empreu la banca ètica en la gestió dels recursos econòmics de la vostra entitat?
¨ Sí, exclusivament
¨ Sí, però no exclusivament
CAT_4.7.1. Quin percentatge dels recursos econòmics gestioneu mitjançant la banca
ètica?
¨ 1%-25%"
¨ 26%-50%
¨ 51%-75%
¨ 76%-99%
¨ No fem servir la banca ètica
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CAT_AMB_5.7 La teva organització presenta liquidacions trimestrals d’IVA i IRPF?
¨ Sí
¨ No
CAT_AMB_5.8 Valoreu quina ha estat l’evolució en els darrers tres anys de les fonts de finançament de la
vostra organització.

Durant els darrers
finançament públic...

tres

anys

el

Durant els darrers
finançament privat...

tres

anys

el

Durant els darrers tres anys el nombre
de persones donants regulars de
l’organització...

Ha
augmentat
¨

S’ha mantingut
¨

Ha
disminuït
¨

NS/NR

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

CAT_AMB_5.9 Especifiqueu ara quina serà l’evolució de les fonts de finançament que penseu que tindrà la
vostra organització els propers tres anys (2014 – 2016).
Augmentarà
Durant els propers tres anys el finançament públic...

¨

Es
mantindrà
¨

Disminuirà

NS/NR

¨

¨

Durant els propers tres anys el finançament privat...

¨

¨

¨

¨

Durant els propers tres anys el nombre de persones
donants regulars de l’organització...

¨

¨

¨

¨

CAT_AMB_5.10 Especifiqueu quin ha estat el percentatge de despeses de la vostra organització segons la
seva finalitat pels anys demanats i segons els següents conceptes (el total de cada any ha de sumar 100%).
2014

2015

2016
(previsió)

100%

100%

100%

Directament per activitats o serveis (no incloure personal en aquest
concepte)
Per estructura (personal, local, compres, subministraments, serveis
externs, despeses financeres....)
Total
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CAT_AMB_5.11 En relació amb la pregunta anterior, especifiqueu quina ha estat l’evolució de despeses en
estructura pels anys demanats (el total de cada any ha de sumar 100%)
2014

2015

2016 (previsió)

100%

100%

100%

Personal
Compres
Local
Subministraments (electricitat, aigua, telefonia ...)
Serveis externs (gestoria, auditoria, ...)
Despeses financeres
Altres (especificar):
Total

CAT_5.8. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant al voltant del finançament i els
recursos econòmics de la vostra entitat.
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Part VI. Present i futur
CAT_6.1. Assenyaleu el grau d’acord o desacord amb les següents afirmacions.
Totalment
d’acord

D’ençà de les darreres elecions
municipals, la nostra relació i
interlocució amb el consistori ha
millorat
Les administracions públiques
haurien de reconèixer en els
reglaments de participació
ciutadana els processos
participatius impulsats per la
mateixa ciutadania i les
associacions
L’oferta formativa adreçada a les
entitats i a la seva base social és
l’adequada tant en continguts
com en formats
Hem detectat l’existència de grups
de manipulació psicològica (sectes
/ grups destructius) en el nostre
entorn associatiu

D’acord

Ni acord ni
desacord

Desacord

Totalment
en
desacord

NS/NR

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

* Pregunta especifica per entitats de la ciutat de Barcelona

CAT_6.1.6. Només en cas d’haver marcat d’acord o totalment d’acord en el darrer enunciat de la pregunta
anterior. En aquests moments l’Associació d’Atenció i Investigació de Socioadiccions (AIS) i la Fundació
Desenvolupament Comunitari, amb la col·laboració de Torre Jussana, estan realitzant una recerca sociològica
per a actualitzar el coneixement sobre els Grups de Manipulació Psicològica (Sectes/Grups Destructius) i
sobre el seu abast i incidència a Catalunya.
Donat que coneixeu l'existència d'aquest tipus de grups, accepteu facilitar als impulsors d’aquesta recerca
les vostres dades de contacte?
¨
¨

Sí
No
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CAT_6.2. Ordenar el següents temes segons el grau de prioritat per a la vostra entitat (1 = molt
prioritari .... 9 = gens prioritari).
Ampliar la base social
Millorar la comunicació i difusió
Disposar de locals i espais (per a la realització d’activitats, emmagatzematge, etc.)
Diversificar les fonts de finançament
Millorar la gestió interna de l’entitat
Relleus en la Junta directiva / Òrgans de govern
Assolir els objectius missionals
Millorar les relacions amb les Administracions Públiques
Altres

CAT_6.2.10. Altres (especificar) ......

32

CAT_6.3. Ordenar els següents reptes del món no lucratiu segons el grau de prioritat (1 = molt
prioritari .... 11 = gens prioritari).
Ampliació i implicació de la base social
Creació d’una agència de comunicació associativa
Creació d’una agència de mecenatge
Desenvolupament d’un model propi de fiscalitat
Extensió del Codi ètic per a les associacions en l’àmbit català
Consolidar el finançament
Millora del treball d’incidència política
Modificació del reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
Reconeixement social i de les Administracions Públiques
Treball en xarxa i col·laboracions amb diferents agents socials
Altres

CAT_6.3.12. Altres (especificar) ......

CAT_6.4. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre
present i futur del sector no lucratiu.
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CAT_7. En el següent espai podeu afegir els comentaris que considereu rellevants en relació al
qüestionari. També, contactes de persones i entitats que podrien respondre’l.

M oltes gràcies per la vostra participació i col·laboració.
A totes les entitats que heu participat en aquesta recerca us farem arribar
l’informe online am b les principals conclusions de la recerca.
Les dades aportades en aquest qüestionari estaran disponibles en una aplicació online per a que
les pugueu descarregar en qualsevol moment. Properament rebreu un correu electrònic amb les
indicacions per accedir.

Aquest qüestionari està pensat per a ser consultat prèviament a omplir l’enquesta online

https://www.research.net/r/Panoramic2016
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