Panoràmic 2018
BENVINGUDA / BENVINGUT AL PANORÀMIC 2018

El Panoràmic té per objectiu ser una eina per a la millora i enfortiment del món no lucratiu. Des de
2014 diferents organitzacions i institucions amb el suport de les entitats que doneu resposta al
qüestionari El Panoràmic hem aportat informació sobre l’abast del teixit associatiu posant de
manifest la seva força, i ens ha permès disposar de dades sobre la seva situació i evolució.
En el 2018 es posa en marxa la 5a edició, en aquesta ocasió centrant el punt de mira en l’anàlisi de
les diverses organitzacions no lucratives de set territoris concrets: l’Alt Camp, el Berguedà, Lleida, la
Noguera, Salt, Santa Coloma i Terrassa. Esperem la vostra participació!
Per a més informació podeu consultar la web del projecte.

EL QÜESTIONARI

Aquest qüestionari està estructurat en sis parts: A. Dades generals i implantació territorial, B.
Organització i activitats, C. Les persones, D. Espais i equipaments, E. El finançament i els recursos
econòmics i F. 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.
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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
questionaris@elpanoramic.org, o bé, al telèfon de suport 936011644
El Consell d'Associacions de Barcelona, amb CIF G64629538 i domicili social al carrer Princesa
núm 6 Pral 1a de Barcelona i inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya
secció segona nº 595, l'informa que complimentant aquest formulari i d'acord amb el Reglament
(UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques autoritzeu
que les vostres dades personals siguin tractades pel Consell d’Associacions de Barcelona i les
altres entitats participants en el projecte Panoràmic (Associació Observatori del Tercer Sector i
de la Societat Civil, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i Fundació Pere Tarrés) amb les finalitats
pròpies de la recerca (validació de respostes i comunicació). Totes les entitats es comprometen a
tractar-les de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i
actualitzada. També accepta que les citades dades siguin conservades pel Consell
d'Associacions de Barcelona pel temps necessari per a donar compliment a les finalitats de la
seva recollida, per tant, finalitzada aquesta es procedirà a la seva cancel·lació i eliminació.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat
i limitació al tractament dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic del Consell
d'Associacions de Barcelona info@panoramic.org, o bé a la direcció postal indicada a l’inici
d’aquesta clàusula.
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En cas de considerar-ho convenient, també podeu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent
per presentar la reclamació que considereu oportuna.

Sí consenteixo
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Part A. Dades generals i implantació territorial
A1. Dades generals de la vostra organització
A1.01. Nom de l’organització

A1.02 NIF

A1.03 Adreça
A1.1 Comarca (obligatòria)

A1.04 Codi Postal
A1.2 Municipi (obligatòria)

A1.05 Telèfon

A1.06 Correu electrònic genèric

A1.07 Web
En cas de seleccionar una comarca o municipi no inclòs en els territoris participants del
Panoràmic 2018, indicar nota d’exclusió: “Aquest any el Panoràmic només es centra en 7
territoris: l’Alt Camp, el Berguedà, Lleida, la Noguera, Salt, Santa Coloma i Terrassa. Igualment
us volem donar les gràcies per la vostra confiança i participació, esperem que en properes
edicions puguem mantenir la vostra col·laboració i recollir la vostra realitat”.

CAB.1. Només per entitats membre del CAB. (Si ha seleccionat el municipi de Barcelona).
Pregunta obligatòria.
Ets una entitat membre del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)?
□Sí
□ No
En cas de respondre “no”, indicar nota d’exclusió: “Aquest any el Panoràmic només es centra en
les entitats membre del CAB. Igualment us volem donar les gràcies per la vostra confiança i
participació, esperem que en properes edicions puguem mantenir la vostra col·laboració i
recollir la vostra realitat”
A2. Dades de la persona que contesta
A2.1 Nom i cognoms de la persona que
respon:
..............................................................

A2.2 Correu electrònic directe:
................................................................

A3 Posició que ocupeu a l’entitat
□

□

□
□

Presidència

□Vicepresidència

Secretaria

□Tresoreria

Vocalia

□Gerència (direcció, coordinació, etc.)

Equip tècnic

□Altres (especificar).....................
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A0. El projecte Panoràmic té com a pilar la filosofia Open Data i és per això que col·labora amb
altres institucions (administracions públiques, federacions, centres de recerca, etc...) facilitant ,
de manera anonimitzada i sota demanda justificada, les dades que es recullen anualment. En
aquest sentit, us demanem que ens doneu el consentiment per a que les dades i informació de
la vostra entitat puguin ser cedides a tercers de manera anònima amb la finalitat de ser
explotades i analitzades en d'altres recerques sobre el sector.

Sí consenteixo

A4 Quin és l’any de constitució de la vostra entitat?

A5 La forma jurídica de la vostra entitat és:
Pregunta obligatòria.
Associació
Cooperativa no lucrativa
Federació / Confederació
Club esportiu
Fundació (només en cas de marcar ‘Fundació s'obre desplegable)
 Privada
 Pública
 Organització sense forma jurídica
 Altres (especificar) ...........






A7 Indiqueu si la vostra entitat és una organització de base, de segon nivell o de tercer nivell.
S'entén per organització de base aquella que agrupa persones. S’entén per associació de
segon/tercer nivell aquella que agrupa entitats(com les federacions, coordinadores o
plataformes).
Pregunta obligatòria.
□

□

□

Associació de base
Associació de segon nivell
Associació de tercer nivell o superior

[En funció de la resposta en la Part II. Organització i activitats hi ha preguntes específiques per
entitats de base indicades amb una B i de nivells superiors indicades amb S]
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Implantació territorial
A9 Indiqueu quin és l’àmbit territorial d’actuació principal de la vostra entitat. (Marqueu una
única resposta)
□
□
□
□
□
□
□

En l'àmbit municipal (només al vostre barri o districte)
En l'àmbit municipal (a múltiples barris o a tot el municipi)
A la comarca
A la província
A tot Catalunya
A tot l'Estat
En l'àmbit internacional

A10 Del total d’activitat que desenvolupa la vostra entitat indiqueu el percentatge que es va
realitzar en 2017 al municipi on s’ubica la seu principal.







0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 99%
100%
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Part B. Organització i activitats
BB.1 Assenyaleu quin considereu que és l’àmbit principal d’actuació de la vostra entitat, allò que
us caracteritza (marqueu una única resposta).
Pregunta obligatòria.
Activitat econòmica
□ Promoció econòmica
Acció Social
□ Associació de professionals
□ Addiccions
□ Associació de comerciants
□ Atenció a les dones
□ Economia social
□ Gent Gran
□ Defensa dels consumidors
□ Atenció a la infància i/o joventut
□ Activitat econòmica (sense especificar)
□ Discapacitat
□ Salut mental
Cultura
□ Salut (no inclou salut mental)
□ Persones immigrades
□ Àmbit de la festa i l’artesania
□ Pobresa i exclusió
□ Ateneisme cultural: Ateneus i casals populars
□ Acció social (sense especificar)
□ Castellers i falcons
□ Ciència, divulgació, estudi i recerca
□ Cant coral i música
Ambiental
□ Custòdia del territori
□ Dansa
□ Defensa i protecció d'animals
□ Diables, bestiari i trabucaires
□ Ecologia i protecció de la natura
□ Gegants i nans
□ Energies alternatives
□ Teatre i arts escèniques
□ Mobilitat
□ Cinema i la fotografia
□ Ambiental (sense especificar)
□ Cases regionals
□ Cultura i llengua catalana
□ Cultures estrangeres i multiculturalitat
Comunitàries i veïnals
□ Oci, temps lliure o aficions
□ Associacions veïnals
□ Cultura (sense especificar)
□ Xarxes de suport
□ Desenvolupament comunitari
Drets civils
□ Foment i suport a la ciutadania activa
□ Drets econòmics, socials i culturals
□ Comunitàries i veïnals (sense especificar)
□ Drets sexuals i reproductius
□ Equitat de gènere
□ Associacions cannàbiques
Cooperació, pau i drets humans
□ Drets civils (sense especificar)
□ Ajuda humanitària
□ Drets humans
□ Cooperació al desenvolupament
Formació i educació
□ Comerç Just
□ Associació de mares i pares d’alumnes
□ Pau
□ Associació d’estudiants
□ Cooperació, pau i drets humans (sense
□ Formació d’adults i aules d'extensió
especificar)
universitària
□ Associacionisme educatiu
□ Formació i educació (sense especificar)
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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
□ Esport (sense especificar)
Observacions ................

BB.2 La vostra organització està formada per joves?
(Marqueu una única resposta)
 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
 No ho sé
 Altres (especificar) .........

BB.3 En l'actualitat, la teva entitat està inspirada en valors religiosos?
□Sí

□ No

Observacions...

Només en cas afirmatiu. BB3.1 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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Aquesta plana només l’han d’omplir les entitats de segon nivell o superior (federacions,
coordinadores, ...)
BS1 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
Activitat econòmica
Coordinadora territorial

□
□
□
□
□
□

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

BS2 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) .....................

BS3 Indiqueu el nombre total d’entitats membres (o de base) que conformen la vostra
organització.

BS4 Indiqueu el nombre d’entitats participants en la última assemblea a l’any 2017.
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Òrgans de govern
BB4 Quantes persones van participar a la darrera assemblea de 2017? Del total de persones que
van participar a l’assemblea, indiqueu quantes eren dones i quants eren homes. (Entre els dos
ha de coincidir amb el total de participants indicat anteriorment).
Nombre de
persones

Dones

Homes

Participants a l'assemblea
B5 Quantes persones formen la vostra junta directiva en 2017? Del total de persones que formen
la junta directiva, indiqueu quantes són dones i quants són homes. (Entre els dos ha de coincidir
amb el total de membre de la junta).
Nombre de
persones

Dones

Homes

Participants a la junta
BF5 Quantes persones formen el vostre patronat? Del total de persones que formen el patronat,
indiqueu quantes són dones i quants són homes).
Nombre de
persones

Dones

Homes

Membres del Patronat
B6 El càrrec de presidència de la vostra organització l’ocupa...
(Marqueu una única resposta)
□
□
□

Una dona
Un home
Presidència mixta

Observacions ........
B7 La vostra organització forma part d’alguna xarxa, plataforma, federació...entitat de 2n o 3r
nivell?
Pregunta obligatòria.
□ Sí
□ No (passa a la pregunta B8)
□ No ho sé
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B71 Només per a entitats que formen part d'una organització de 2n nivell. Indiqueu les
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
Organització segon nivell o superior 4

B8 Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre
l’organització i les activitats.
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Part C. 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 2017.

C1 En conjunt, quantes persones participen activament en la vostra organització? Poden ser
persones associades, voluntàries, etc.
Total persones actives

C1.1 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

C1.2 Només per associacions de base. Del total de persones associades, indiqueu quantes són
dones i quants són homes. (Entre els dos ha de sumar igual que el total de persones associades).
Si sou una AMPA, no cal que contesteu aquesta pregunta.
Dones

Homes
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C1.3 Només per associacions de base. De total de persones associades, classifiqueu-les segons
les següents categories segons grau d’implicació. Indiqueu quantes pertanyen a cada categoria.
(La suma dels quatre ha de ser igual al total de persones associades).
Grau d’implicació

Persones
sòcies

Dirigents
Aquelles persones que assumeixen tasques i responsabilitats de
lideratge, coordinació, i organització envers el projecte general.
Participen activament als diferents espais de decisió i en l’organització
dels diferents projectes de l’entitat.
Activistes i responsables
Aquelles persones activistes, que tot i no assumir responsabilitats de
lideratge, coordinació i organització general de l’entitat, són persones
que participen activament de les diverses activitats, solen assistir a les
reunions i s’involucren en l’organització d’activitats o projectes concrets,
a més de pagar la quota (si és el cas).
Persones associades de base
Aquelles persones que no assumeixen responsabilitats i no participen en
l’organització de les activitats, però assisteixen puntualment a algun dels
espais de decisió, assisteixen amb certa assiduïtat a les activitat, poden
col·laborar puntualment donant un cop de mà, a més de pagar la quota
(si és el cas).
Persones associades inactives
Aquelles persones que tot i ser sòcies no solen participar en cap dels
espais.
C2. La vostra organització desenvolupa projectes de voluntariat? (Projectes integrats per
equips de persones voluntàriesque tot i no ser sòcies realitzen tasques per al
desenvolupament dels projectes).
Pregunta obligatòria.
□
□

Sí (continua).
No (passa a la pregunta C3).
C2.1 Només per a entitats que compten amb persones voluntàries. Indiqueu el nombre
de persones voluntàries de la vostra organització

Total persones voluntàries
13

C2.1.1. Només per a entitats que compten amb persones voluntàries. Del total de
persones voluntàries, indiqueu quantes són dones i quants són homes. (Entre els dos ha
de coincidir amb el total de persones voluntàries indicat anteriorment).
Dones

Percentatge

Homes

C3. 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)
Pregunta obligatòria.
 Sí
 No
C3.1. Només per a entitats que compten amb persones remunerades. Indiqueu el
nombre total de persones remunerades de la vostra organització.
Total persones remunerades

C3.2. Itinerari 'remunerades'. Només per a entitats que compten amb persones
remunerades. Del total de persones remunerades, indiqueu quantes són dones i quants
són homes. (Entre els dos ha de coincidir amb el total de persones remunerades indicat
anteriorment).

Dones

Homes
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C3.3. Itinerari 'remunerades'. Només per a entitats d’acció social (BB1), que disposin de
5 més persones remunerades (C3 i C3.1). 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)

C3.4. Itinerari 'remunerades'. Només per a entitats d’acció social (BB1), que disposin de
5 més persones remunerades (C3 i C3.1). Indiqueu el nombre de persones remunerades
en la vostra organització segons les següents categories professionals.
Contractes

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) .........

C3.5. Itinerari 'remunerades'. Només per a entitats d’acció social (BB1), que disposin de
5 més persones remunerades (C3 i C3.1). Indiqueu del total de contractes laborals,
quants són amb caràcter indefinit quants temporals.
Contractes

Contracte indefinit
Contracte temporal
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C3.6. Itinerari 'remunerades'. Només per a entitats d’acció social (BB1), que disposin de
5 més persones remunerades (C3 i C3.1). Indiqueu ara el nombre de contractes a temps
complet i els contractes a temps parcial.
Contractes

Contracte a temps complet
Contracte a temps parcial

C3.7. Només Itinerari 'remunerades'. Només per a entitats d’acció social (BB1), que
disposin de 5 més persones remunerades (C3 i C3.1). Quin és en 20176 el salari més alt
i més baix a la vostra organització? Aporteu aquesta xifra en base al salari brut anual
d’una jornada completa.
Salari

Salari anual brut més alt
Salari anual brut més baix

C4. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre les
persones.
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Part D. Espais i equipaments

Us recordem que les respostes al llarg de tot el qüestionari fan referència a l’any 2017
D1. Assenyaleu quina és la situació actual de la vostra seu principal i quina us agradaria tenir
(les dues respostes poden ser coincidents).
En propietat
En lloguer
Cessió d’espai públic
Cessió d’espai privat
Domicili particular d’una persona
membre de l’associació
 Altres (especificar) .........






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






D2. 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 E. El finançament i els recursos econòmics

Ara us demanem informació econòmica sobre la vostra entitat durant l’any 2017. 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.

E1. Especifiqueu els ingressos i les despeses reals generades a l’exercici de l’any 2017.
Reals
Ingressos

€

Despeses

€

E2. 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 a través de subvencions de les diferents administracions
públiques.

%

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

%

Suma 100%
E3. Més enllà del finançament econòmic, la vostra entitat rep aportacions en espècie (no monetàries)
com béns o serveis?
 Sí
 No
E4. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant al voltant del finançament i els recursos
econòmics de la vostra entitat.
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Part F. Present i futur

Al maig de 2019 es hi haurà eleccions municipals, iniciant-se un nou cicle institucional. Tenint en
compte aquest fet, l’edició d’enguany del Panoràmic considera adient preguntar a les
organitzacions sobre les necessitats associatives en l’àmbit local. D’aquesta manera es vol
identificar les prioritats a traslladar a les persones que ocupin les diferents responsabilitats del
govern local i que hauran de definir les polítiques públiques de foment i suport a la tasca de les
organitzacions no lucratives.

F1. Existeix algun espai de coordinació estable entre les entitats del teu municipi? Existeix una
coordinadora, plataforma o federació que agrupi les entitats del municipi?
 Sí
 No

F2. En cas que no, creus que és necessària la seva existència?
 Sí
 No

F3. En cas d’existir, la vostra entitat n’és membre?
 Sí
 No
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F4. Quins considereu que són els principals reptes de la vostra entitat?
Valora cada una de les següents propostes segons el grau de prioritat per a la vostra entitat on
1 és gens prioritari i 5 molt 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
Millorar els nivells i sistemes de participació interna
Assolir els objectius missionals
Millorar les relacions amb les Administracions Públiques
Altres

F4.1. Altres (especificar)......
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F5. Quines considereu que són les prioritats que l’administració pública local hauria d’entomar
per a millorar les polítiques de foment i suport a l’associacionisme en el vostre municipi. Valora
cada una de les següents propostes segons el grau de prioritat per la vostra entitat, on 1 és gens
prioritari i 5 molt prioritari.

Difondre la tasca de les entitats del municipi.
Foment de l’associacionisme entre la població.
Fomentar i donar suport a espais de coordinació i treball en xarxa entre les
diferents entitats.
Habilitar espais per a les entitats, ja sigui com a seu social o per a la realització
d’activitats.
Facilitar l’ús dels equipaments públics per part de les entitats, tot reduint,
simplificant i facilitant la tramitació de sol·licitud.
Millorar el suport econòmic que l’Ajuntament destina a les entitats per al seu
funcionament ordinari.
Millorar el suport econòmic que l’Ajuntament destina a les entitats per a la
realització de les seves activitats.
Desplegar un pla de formació per les entitats en base a les seves demandes.
Desplegar una línia de suport tècnic per a la gestió de les entitats.
Facilitar l’ús de les entitats a l’espai públic.
La reducció de la relació burocràtica entre les entitats i l’ajuntament.
Tenir en compte la veu del sector associatiu a l’hora de dissenyar les diferents
polítiques públiques per abordar els reptes del municipi.
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Desplegar sistemes de gestió cívica o gestió comunitària per tal que les entitats
puguin gestionar espais públics.
Altres

F5.1. Altres (especificar)......

F6. Afegiu qualsevol comentari que considereu rellevant pel que fa a aquest apartat sobre
present i futur del sector no lucratiu.

G1. 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
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Moltes gràcies per la vostra participació i col·laboració.
A totes les entitats que heu participat en aquesta recerca us farem arribar l’informe online
amb les principals conclusions de la recerca.
El Consell d'Associacions de Barcelona, amb CIF G64629538 i domicili social al carrer Princesa
núm 6 Pral 1a de Barcelona i inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya
secció segona nº 595, l'informa que complimentant aquest formulari i d'acord amb el Reglament
(UE) 2016/679 relatiu al tractament de les dades personals de les persones físiques autoritzeu
que les vostres dades personals siguin tractades pel Consell d’Associacions de Barcelona i les
altres entitats participants en el projecte Panoràmic (Associació Observatori del Tercer Sector i
de la Societat Civil, Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i Fundació Pere Tarrés) amb les finalitats
pròpies de la recerca (validació de respostes i comunicació). Totes les entitats es comprometen a
tractar-les de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i
actualitzada. També accepta que les citades dades siguin conservades pel Consell
d'Associacions de Barcelona pel temps necessari per a donar compliment a les finalitats de la
seva recollida, per tant, finalitzada aquesta es procedirà a la seva cancel·lació i eliminació.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat
i limitació al tractament dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic del Consell
d'Associacions de Barcelona info@panoramic.org, o bé a la direcció postal indicada a l’inici
d’aquesta clàusula.
En cas de considerar-ho convenient, també podeu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent
per presentar la reclamació que considereu oportuna.
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