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1. Presentació i difusió de la plataforma TransparEnt 

Es va obrir l’accés públic a la plataforma el dia 7 d’abril de 2016.  

Entre els mesos d’abril i maig es van fer tres presentacions.  

   

 

 

 

 

 

 

- 7 d’abril, primera presentació. Organitzada per la Direcció General d’Acció 

Cívica i Comunitària, celebrada a la sala d’actes del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies.  

 

 

- 12 de maig, segona presentació. Organitzada per 

la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, 

celebrada a la sala d’actes del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies.  

 

 

 

 

- 19 de maig, presentació per les entitats de 

l’esport. Organitzada per la Secretaria General de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya, celebrada a la 

sala d’actes del Museu Dr. Melcior Colet.      

 

 

 

2. Audiència  

Entre el dia 7 d’abril i el 31 de maig, la web va rebre la visita de 1.485 usuaris 

que van visitar 8.755 pàgines.    

 

 

 

 

http://transpar-ent.info/wp-content/uploads/2016/04/20160407_131223.jpg
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3. Entitats registrades a la plataforma TransparEnt  

Entre el dia 7 d’abril que es va obrir l’accés a la plataforma i l’últim dia del mes de 

maig es van donar d’alta a la plataforma 77 entitats.  

Són dades sobre un període molt curt de temps, que encara no permeten avaluar 

l’impacte. Malgrat això, podem apreciar algunes dades bàsiques segons les 

informacions que aporten les entitats en el moment de fer el registre.   

 

a. Tipologia jurídica 

Federació o entitat de nivell superior 10 

Associació-Club esportiu 39 

Fundació 20 

Altres 8 

 

Encara que predominen les associacions, el nombre de fundacions i federacions 

és prou significatiu, considerant que proporcionalment són menys les entitats 

d’aquestes tipologies.     

 

b. Sector d’activitat 

Acció social  43 

Comunitària i/o veïnal 3 

Cooperació i/o drets civils 2 

Cultura 12 

Esport 4 

Formació i/o educació 5 

Joventut  2 

Medi ambient 0 

Altres 6 

 

Per sector d’activitat, predominen clarament les entitats socials. També s’han 

registrat un bon grup d’entitats culturals.     

 

c. Distribució territorial  

Barcelona 39 

Resta de Catalunya 38 
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Poc més del 50% d’entitats tenen la seu a la ciutat de Barcelona i la resta es 

troben molt repartides per tot Catalunya.    

 

d. Àmbit territorial d’actuació  

Veïnal o local  14 

Comarcal 18 

Autonòmic  35 

Estatal  5 

Internacional  5 

 

En quant a l’àmbit territorial d’actuació, predominen les d’àmbit català i les que 

actuen en entorns més propers com els comarcals o locals.  

 

e. Nombre de socis: associacions, clubs esportius i altres (47 entitats) 

Fins a 10  5 

Entre 11 i 50 9 

Entre 51 i 100 8 

Entre 101 i 250 8 

Entre 251 i 500 10 

Més de 500 7 

 

Pel nombre de socis de les associacions, hi ha molta diversitat però remarquem 

que més de la meitat tenen més de 100 socis.  

 

f. Nombre d’entitats associades: federacions i entitats de nivell superior  

(10 entitats)  

Fins a 10 2 

Entre 11 i 50 3 

Entre 51 i 100 1 

Entre 101 i 250 2 

Entre 251 i 500 2 

 

El nombre d’entitats associades a les federacions i altres agrupacions d’entitats, 

permet veure que s’han inscrit des de les més petites fins a les més grans.    
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g. Nombre de voluntaris 

Cap 9 

Fins a 10:  23 

Entre 11 i 50 28 

Entre 51 i 100 10 

Entre 101 i 250 3 

Entre 251 i 500 2 

Més de 500 2 

 

Pel nombre de voluntaris destaquen les entitats que compten amb menys de 100 

persones voluntàries.  

 

h. Pressupost de l’últim any  

Fins a 5.000€  1 

Entre 5.001 i 15.000€ 7 

Entre 15.001 i 50.000€  6 

Entre 50.001 i 100.000€ 11 

Entre 100.001 i 500.000€  30 

Més de 500.000€  22 

 

El pressupost de l’últim any és una dada molt reveladora. Podem veure que les 

entitats que estan fent servir la plataforma són, majoritàriament, les que tenen 

pressupostos per sobre de 100.000€, que sumen 52 entitats, i 22 d’aquestes tenen 

pressupostos per sobre de 500.000€.     

  

4. Nivell assolit per les entitats registrades  
 

i. Nivell assolit 

Esglaó 1 13 

Esglaó 2 5 

Esglaó 3 3 

Esglaó 4 2 

 

Són encara poques les entitats que han superat el primer esglaó donat que no han 

tingut temps per incorporar gaires millores.  
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5. Balanç  

Les dades recollides permeten apreciar que estan fent servir la plataforma entitats 

de tota mena però principalment les entitats amb més capacitat de gestió. Malgrat 

això, no es poden extreure conclusions d’un període tan curt de temps ni sobre 

aquesta qüestió ni tampoc sobre el nivell que assoleixen fins que les entitats hagin 

tingut temps de familiaritzar-se amb els indicadors i criteris de transparència i fins 

que hagin tingut temps de fer millores a les seves webs.  
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