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1. Univers d’estudi

Un dels aspectes més destacats de l’aprovació de la llei 19/2014 és el seu extens abast, no només
per l’exhaustiu llistat d’obligacions que se’n deriven, sinó també per l’ampli conjunt d’ens que
queden sotmesos al seu compliment. Tal com veurem a continuació, un gran nombre d’entitats
i organismes, no sempre integrats en l’administració pública, amb característiques molt
diferents entre ells, han de fer efectiu el principi de publicitat activa establert en la norma.
Els ens als quals se’ls aplica el títol II, que recull les obligacions relatives a la transparència en
l’activitat pública, s’estableixen en l’article 3 de la llei 19/2014 i són els que es detallen a
continuació:
•

Administració de la Generalitat de Catalunya

•

Ens que integren Administració local

•

Organismes i ens públics

•

Societats amb participació majoritària o vinculades

•

Fundacions de sector públic

•

Entitats de dret públic dependents o vinculades a l’administració local i de la Generalitat

•

Institucions que actuen amb independència funcional o amb autonomia especial

reconeguda per llei que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un
determinat sector o activitat
•

Les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l’Estatut

d’Autonomia de Catalunya
•

Col·legis professionals

•

Corporacions de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions públiques

•

Consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats

•

Societats mercantils amb capital majoritàriament públic

•

Universitats públiques i ens dependents o vinculats (societats mercantils, fundacions i

altres ens instrumentals).

3

Estudi i obtenció de dades sobre el compliment de la normativa de transparència

•

Persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats

administratives, que presten serveis públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats
per qualsevol títol jurídic.
•

Persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats d’interès general.

Així, també hauran de donar compliment al principi de publicitat activa els partits polítics, i
associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i les organitzacions
empresarials sempre i quan percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros
anuals o bé si, com a mínim, el 40% de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts
públics i són superiors a 5.000 euros.

1.1

Delimitació de l’objecte d’estudi

A partir de les previsions descrites en l’article 3 de la llei 19/2014, de transparència, es va
procedir a la construcció d’una base de dades amb tots els ens susceptibles de ser avaluats,
intentant arribar al màxim nombre d’ens possible.
La selecció de l’objecte d’estudi s’ha construït a partir de la suma de diferents fonts d’informació
públiques. Pel que fa als ens públics de l’administració, concretament, s’han utilitzat dos dels
inventaris elaborats per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local adscrita al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que recullen informació sobre les unitats
que configuren l’administració i les seves característiques. Així, per una banda, s’ha utilitzat
l’inventari d’ens de les Comunitats Autònomes i, per l’altra, el registre d’ens locals. Pel que fa al
primer, la data d’actualització era de juliol de 2015; la base de dades dels ens locals, que
s’actualitza diàriament, va ser capturada al novembre de 2015.
Pel que fa a la resta d’ens, els criteris establerts, consensuats amb el Síndic de Greuges, suposen
una selecció que, sense configurar-se com una mostra representativa, impliquen la identificació
d’un conjunt d’ens de caràcter no censal. Pel que fa als col·legis professionals, s’han incorporat
aquells per als quals es necessària la inscripció per tal de poder exercir la professió i s’ha limitat
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l’anàlisi, per qüestions materials, a les delegacions de Barcelona. El criteri utilitzat per a la tria
de partits polítics i les seves fundacions i associacions vinculades ha sigut tenir representació en
el Parlament de Catalunya. Per a l’anàlisi d’organitzacions sindicals i empresarials, s’ha pres
com a referència aquelles que formen part del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
D’altra banda, les associacions de defensa forestal van ser excloses de l’estudi i, per tant, no
formen part de col·lectiu d’institucions sense ànim de lucre analitzades.
La unió de les bases de dades procedents del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
juntament amb els llistats elaborats a partir dels criteris que acabem d’esmentar configuren la
base de dades final d’ens avaluats. Aquest registre està integrat per un total de 2.438 ens, la
major part dels quals pertanyen a l’administració autonòmica i local1.
La taula 1 resumeix el total d’unitats analitzades en funció de la seva tipologia i inclou tant els
ens matriu com els ens dependents de cada administració.

Taula 1. Ens sotmesos a la llei de transparència segons tipus
Tipus d'ens
Generalitat de Catalunya
Administració Local
Ens de cooperació
Institucions de la Generalitat a les que fa referència l'EA
Universitats públiques
Col·legis professionals
Partits polítics, fundacions i associacions vinculades
Organitzacions sindicals i empresarials
Altres ens
Total

Nombre d'ens Percentatge (%)
132
5,4
1.605
65,8
416
17,1
6
0,2
6
0,2
34
1,4
26
1,1
9
0,4
204
8,4
2.438
100,0

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

Un altre dels aspectes que cal tenir present sobre el nostre objecte d’estudi és la importància,
en termes quantitatius, dels ens dependents de l’administració autonòmica i local. El gràfic 1,
ens ofereix informació sobre aquest aspecte i mostra que la presència d’ens dependents varia
en funció de l’administració en què ens situem.

1

L’Inventari d’ens està disponible al document inventari d’ens.
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Gràfic 1. Percentatge d’ens matriu i ens dependents segons tipus d’administració
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En definitiva, la llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és un
text ambiciós amb un àmbit d’aplicació molt extens que inclou pràcticament tots els ens que, de
forma directa o indirecta, mantenen algun tipus de vinculació amb l’administració. Aquest fet
suposa l’avaluació d’un conjunt molt ampli d’ens, de més de 2.400 unitats, amb característiques
molt heterogènies i específiques que sovint han resultat de difícil homogeneïtzació. No obstant
això, cal tenir present, que malgrat aquesta pluralitat, el gruix d’anàlisi principal se situa en
l’administració pública autonòmica i local.
1.2

Ens efectivament analitzats

Durant el procés de recollida de dades es van introduir modificacions en aquest llistat inicial. Els
motius més habituals han estat:
-

Fusions entre ens per a donar lloc a un de nou.

-

Absorció d’un ens per part d’un altre.

-

Extinció o dissolucions d’ens que apareixien en els llistats originals.

-

Canvis de nom o denominació respecte a la registrada originàriament.
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2. Redacció dels qüestionaris
Per tal de dur a terme la recollida de dades de la informació en matèria de publicitat activa que
es deriven de la llei 19/2014, s’ha realitzat una anàlisi exhaustiva dels continguts als quals es pot
accedir als llocs web dels principals ens que queden sotmesos al compliment de la norma. Atès
que la llei ha entrat en vigor de forma completa recentment per a la major part d’ens, s’ha
procedit a valorar l’existència o inexistència de la informació requerida però en cap cas s’ha
analitzat el contingut, l’adequació o la legalitat d’aquesta documentació. En aquest sentit, cal
tenir present que la recollida de la informació s’ha dut a terme de forma externa, és a dir, no hi
hagut contacte amb el municipi o entitat ni se li ha sol·licitat cap tipus informació. Així, el llistat
d’ítems establerts s’articulen a través d’un qüestionari que els investigadors han complimentat
per a cadascuna de les unitats d’estudi.
El disseny dels qüestionaris ha resultat d’especial complexitat per motius diversos: en primer
lloc, la manca d’un reglament, que ajudi a interpretar alguns dels preceptes legals, redactats de
forma genèrica, suposa que alguns aspectes no puguin ser interpretats de forma unívoca. En
segon lloc, el capítol II del títol II de la llei 19/2014 agrupa i estableix un llistat de requisits molt
ampli i exhaustiu de la documentació que haurà de ser publicada. Aquest fet, sovint ha generat
dubtes sobre quina hauria de considerar-se la documentació equivalent per aquests ens.
En tercer lloc, el nombre ampli de requisits establerts no sempre existeixen en totes les
institucions analitzades. En aquest sentit, el qüestionari s’ha formulat en clau de màxims, és a
dir, recull pràcticament totes les opcions existents i serà en la anàlisi posterior en la qual es durà
a terme un tractament específic que discernirà aquella informació que és aplicable a tots els ens.
En darrer lloc, l’heterogeneïtat d’ens que conformen l’àmbit d’aplicació de la norma requeria la
construcció d’una eina que, per una banda, fos flexible per poder adaptar-se a les diferents
tipologies d’unitats d’estudi observades i, per l’altra, que fos prou específica per tal de garantir
la finalitat avaluadora. Per aquest motiu, es va optar per dissenyar models de qüestionari
diferents amb una estructuració interna similar.
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2.1 Estructuració dels eixos principals objecte d’estudi
Per a dur a terme la redacció dels primers esborranys del qüestionari, a banda del text legal, es
va utilitzar altra documentació i materials publicats en la matèria. En aquest sentit, l’experiència
prèvia de la Fundació Carles Pi i Sunyer en aquest àmbit va ser d’utilitat per fixar els grans eixos
temàtics en què s’havia d’estructurar la recollida de les dades. Concretament, es van tenir en
compte els materials següents: els qüestionaris per a l’anàlisi dels portals de la 6a onada de
l’Observatori de Govern Local2, els qüestionaris per a l’anàlisi dels portals dels municipis de
l’estat espanyol majors a 10.000 habitants, els qüestionaris de Transparència Internacional3, les
guies d’Infoparticip@4, les guies i documents d’implantació de la Generalitat de Catalunya5, les
guies i reculls de matèries de l’AOC6 així com altra documentació emesa per les diputacions o
altres ens implicats7.
A partir de la recopilació i anàlisi de tots aquests materials, es van establir els àmbits principals
en què s’estructurava el qüestionari que, en la major part dels casos, són coincidents amb els
articles dels capítols II i III de la llei 19/2014:
-

Estructura institucional i organitzativa de l’ens

-

Decisions i actuacions de rellevància jurídica

-

Gestió econòmica pressupostària i patrimonial

-

Planificació i programació

-

Contractació

-

Convenis de col·laboració

-

Subvencions

-

Transparència i bon govern

-

Mecanismes de contacte entre l’administració i el ciutadà

2

https://transparenciamunicipalcatalana.files.wordpress.com/2015/04/snapcat6_transparencia.pdf
http://webantigua.transparencia.org.es/ita_2014/cuadro_indicadores_ita_2014.pdf
4 http://mapainfoparticipa.com/index/home/
5 http://municat.gencat.cat/upload/reforma_local/guia_de_la_transparencia.pdf ,
http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/05_documents_i_recursos/02_jornades_estudis_legislacio
/01_jornades_gestio_cultpop/documents/arxiu/SD_Guia_Transparencia.pdf
6 https://web.aoc.cat/suport/transparencia/
7 http://www.acm.cat/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/Guia%20llei%20de%20transparencia.pdf
3
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Un altre dels aspectes que s’ha hagut de considerar en cada cas és l’impacte de la data d’entrada
en vigor de la norma per a cada tipologia d’ens i en relació a cada pregunta. De forma
consensuada amb l’equip del Síndic de Greuges, es va optar per l’aplicació d’un criteri estricte
de no retroactivitat (com en principi s’ha de suposar en l’aplicació de tota norma).
A banda de l’estructuració d’aquests eixos, com a bloc final del qüestionari, es va incorporar un
conjunt de preguntes, en la major part dels casos, de tipus subjectiu. Aquest fet responia a les
obligacions que es deriven de l’article 6 de la llei 19/2014 i que estableixen alguns elements
menys quantificables respecte a la qualitat de la informació com per exemple que aquesta sigui
veraç, objectiva, comprensible, accessible i estructurada.
Finalment, tots els qüestionaris van estructurar-se en les seccions que acabem d’esmentar,
malgrat que els continguts específics inclosos en cadascuna d’elles, s’havien d’adaptar a les
peculiaritats intrínseques de cada institució.
2.2

Adaptació dels qüestionaris a la tipologia d’ens

El gran nombre d’ens que queden sotmesos al compliment de la llei 19/2014 i el fet que alguns
dels requeriments establerts al text no siguin aplicables a tots els organismes feia palesa la
necessitat de dissenyar qüestionaris que s’adaptessin a les diferents realitats observades.
En un primer moment, es va optar per la construcció de tres qüestionaris: un per la Generalitat,
un altre per al món local i un tercer dirigit tant als organismes dependents de cada administració
com als altres ens. No obstant això, a mida que es va avançar en la seva redacció, es van fer
evidents les dificultats de compatibilitzar les característiques dels ens públics amb les de les
altres institucions en un sol document, ja que en alguns casos es poden regir pel dret privat. Per
aquest motiu, finalment, es va decidir separar aquest darrer model ens dos: el primer, aplicava
als ens públics i el segon faria referència a la resta d’ens.
Per tant, per a la recollida de dades sobre publicitat activa, s’ha treballat amb quatre models de
qüestionari diferents. La taula 2 resumeix les característiques de cada prototip i el nombre i tipus
d’ens als quals es dirigeixen.
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Taula 2. Característiques dels qüestionaris dissenyats per a la recollida de dades

Qüestionari

Àmbit d'aplicació

Generalitat de Catalunya (q1)

Conselleries del govern

Nombre d'ens als
que es dirigeix

Nombre de
preguntes

Nombre de
variables

13

108

281

1.171

103

271

993

132

331

261

97

328

Ens públics de la Generalitat de Catalunya
Ens dependents dels ens locals
Ens públics (q2)

Ens de cooperació
Universitats públiques
Entitats estatutàries
Altres ens públics no territorials
Ajuntaments

Ens locals (q3)

Diputacions
Consells Comarcals
Àrea Metropolitana
Fundacions
Institucions sense ànim de lucre

Altres ens (q4)

Partits polítics
Sindicats
Col·legis professionals
Altres

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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El primer qüestionari (q1) és el que es dirigeix a la Generalitat i s’ha utilitzat per recollir la
informació relativa a les tretze conselleries en què s’ha estructurat el treball de camp d’aquesta
institució. Es va optar per fer una anàlisi individual de cada conselleria ja que es va considerar
que l’estudi general de la Generalitat no permetia arribar al nivell de detall desitjat. D’altra
banda, es va detectar que es podia localitzar informació en dues fonts: en el lloc web de
transparència de la Generalitat i en el web propi de cada departament, fet que va fer necessari
analitzar els dos instruments per separat. Aquest formulari conté 108 preguntes i 281 variables.
El segon model (q2) és el que abasteix un nombre més ampli d’ens, concretament, 1.148 unitats
d’estudi que suposen, pràcticament, el 50% del total de treball de camp. S’ha dissenyat per als
ens públics de la Generalitat, els ens dependents dels ens locals, les mancomunitats, consorcis,
les universitats públiques, de les entitats estatutàries i d’altres ens públics no territorials. Està
integrat per 103 preguntes i 271 variables.
Per a la recollida de la informació dels 994 ens locals territorials, és a dir, ajuntaments, consells
comarcals, diputacions i àrea metropolitana, s’ha fet ús del tercer model de qüestionari (q3).
Aquest és el document més extens que recull 331 variables agrupades en 132 preguntes.
El quart qüestionari (q4) s’ha formulat per a un col·lectiu d’ens heterogeni internament:
fundacions, entitats sense ànim de lucre, partits polítics, sindicats, col·legis professionals i altres
ens no sotmesos a dret públic. Aglutina 97 preguntes i 328 variables.

2.3

Guies de l’investigador i criteris d’homogeneïtzació del treball de camp

Cada qüestionari s’acompanya d’un guia de l’investigador que aclareix el contingut de cadascuna
de les preguntes i estableix criteris homogenis. Alhora, per tal de controlar la possible distorsió
pel fet de dur a terme el treball de camp mitjançant un equip ampli d’investigadors, es va
realitzar un procés de formació curós dels membres de l’equip duent a terme reunions de
coordinació i discussió dels possibles dubtes que podien aparèixer.
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2.4

Revisió i proves pilot

Un cop definides les tipologies de formulari i els ens als quals anaven dirigits, els qüestionaris
van ser sotmesos a un procés de revisió i a diferents proves pilot que tenien com a objectius,
per una banda, avaluar el seu contingut i, per l’altra, comprovar el funcionament tècnic de les
aplicacions informàtiques dissenyades per a la recollida i la sistematització de les dades.
Com a resultat d’aquest procés, es van introduir diferents canvis en els quatre qüestionaris, que
es poden resumir en l’agregació de preguntes, l’adaptació d’algunes variables a terminis legals,
la modificació d’enunciats que podien generar confusió en la seva interpretació i la introducció
de noves categories de resposta en determinades preguntes per tal d’intentar cobrir
l’heterogeneïtat del ventall ampli d’ens objecte d’estudi. A partir de la suma de totes aquestes
modificacions, es van crear els qüestionaris definitius amb els quals s’ha dut a terme el treball
de camp.

2.5

Disseny de programaris informàtics

Per a la recollida i el tractament dels resultats obtinguts es treballa amb diferents sistemes
informàtics que facilitaran l’emmagatzematge i la sistematització de la informació. Les versions
definitives dels qüestionaris han sigut bolcades en un programari especial que permet la
realització d’enquestes on-line i facilita la seva compleció des de qualsevol lloc.
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3. Treball de camp
3.1

Incorporació i formació de l’equip d’investigadors

Per al desenvolupament del treball de camp es va incorporar un equip de 8 investigadors amb
formació en ciències polítiques i sociologia i especialitzats en àmbits diversos que van unir-se a
l’equip permanent de la Fundació que estava planificant i estructurant el projecte.
De forma prèvia a l’inici de la recollida de dades, es van realitzar sessions formatives de caràcter
teòric i pràctic que tenien per objecte principal l’assoliment dels conceptes bàsics necessaris per
a la compleció dels qüestionaris i l’homogeneïtzació dels criteris utilitzats. En una primera sessió,
de caràcter teòric, es van donar coneixements generals de transparència sobre la llei 19/2014 i
es va realitzar una lectura i resolució de dubtes dels qüestionaris. Els dies següents a la sessió de
formació introductòria tots els investigadors van complimentar els mateixos qüestionaris per als
mateixos ens amb ajuda de les guies de suport. Un cop finalitzada aquesta tasca, es van
comparar els resultats obtinguts que no van ser sempre coincidents. D’altra banda, es van
resoldre els dubtes que havien anat sorgint en la anàlisi d’aquests ens.
Un dels aspectes detectats en el procés de formació va ser l’enorme disparitat d’ens i l’existència
de moltes característiques que podien ser conjunturals i que requerien d’una resposta específica
adaptada a la situació concreta. Per aquest motiu, es va obrir una “bústia de dubtes”,
centralitzada en l’equip de coordinació de camp, que els investigadors podrien utilitzar sempre
que consideressin necessari. D’aquesta forma, es garantia l’homogeneïtzació dels criteris
utilitzats en aquells casos que sortien de la normalitat.
3.2

Calendarització i desenvolupament del treball camp

Un cop finalitzat el procés de formació i amb els qüestionaris, definits, estructurats i revisats es
va iniciar el treball de camp que es va dur a terme en un període de dos mesos: concretament,
del 22 de gener al 18 de març. La taula 3 ens indica les fases desenvolupades en el treball de
camp. Així, es va començar la cerca d’informació per aquells ens per als quals la llei esdevenia
de completa aplicació al juliol de 2015, entenent que havien disposat d’un termini més ampli
per adaptar-se als requeriments establerts. Un cop tancada aquesta primera etapa del treball
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de camp, es va iniciar l’estudi del món local i la seva estructura instrumental. En aquest cas, la
norma havia entrat en vigor de forma completa l’1 de gener de 2016. Per a desenvolupar
aquesta etapa, es va segmentar els ens locals de forma que els llocs web de les entitats
supramunicipals i dels municipis de major població van ser consultats primers.
En resum, el treball de camp es va realitzar esglaonadament, per grups d’ens, de forma que
cadascuna de les tipologies establertes té una data prevista parcial de tancament.
Taula 3. Desenvolupament del treball de camp
Dates
22 de gener de 2016

Del 22 de gener al 16 de febrer

Del 3 de febrer al 25 de febrer
Del 16 de febrer a l'11 de març
Del 11 de març al 18 de març

Ens
Inici del treball de camp
Generalitat
Institucions estatutàries
Universitats públiques
Col·legis professionals
Partits polítics
Sindicats
Empreses públiques
Institucions sense ànim de lucre
Fundacions
Ens de cooperació
Ens Locals
Finalització del treball de camp

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer

3.3

Depuració de les bases de dades

Un cop finalitzat el treball de camp de cada tipologia d’ens es va realitzar la validació i l’anàlisi
de la congruència de dades. Per fer-ho, es comprovà que totes les preguntes incloses al
qüestionari tinguessin resposta ja que el fet que la informació s’obtingui a través de fonts
secundàries garanteix la resposta completa i la inexistència de casos perduts (no resposta).
En aquesta ocasió, atesos els objectius i les característiques de la recollida de dades, es va optar
per no portar a terme depuracions per doble cerca. En canvi, s’ha portat a terme un procés de
depuració per coherència interna en cas que s’hagin detectat incongruències tant durant el
procés específic de depuració com amb posterioritat durant l’explotació.
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4. Confecció de les bases de dades i disseny dels models d’explotació
4.1

Confecció de les bases de dades

Fruit del procés de recollida de la informació mitjançant els quatre models de qüestionari
descrits, s’han configurat 35 bases de dades que, juntes, sumen 5.729 registres i 6.829 variables.
Per a cada ens analitzat, s’han construït dos tipus de bases de dades: la primera, que hem
anomenat “original”, conté totes i cadascuna de les variables que es deriven del qüestionari i, la
segona, resumeix el conjunt de variables seleccionades que s’han utilitzat per confeccionar els
informes de resultats sobre els elements fonamentals de publicitat activa.
Per als ajuntaments, s’ha creat una base de dades conjunta que conté els 947 municipis i se n’ha
dissenyat una altra per a cadascun dels trams de població amb els quals s’ha treballat per
confeccionar els informes (fins a 500 habitants, de 500 a 5.000 habitants, de 5.000 a 20.000
habitants, de 20.000 a 50.000 habitants i més de 50.000 habitants).
La taula 4 resumeix el nombre total de bases de dades, de registres i variables existents per a
cada tipologia d’ens i reflecteix el gran volum d’informació recollida i la complexitat que suposa
l’anàlisi d’institucions amb característiques tan diferents entre si.
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Taula 4. Nombre de bases de dades, registres i variables segons tipus d’ens analitzats

Bases de dades
Nom de l'ens

Original Informe

Registres
Original

Variables

Informe

Original

Informe

Generalitat
Generalitat

1

1

26

13

273

111

Total

1

1

26

13

273

111

Ens locals
Ajuntaments (tots)

1

Ajuntaments (fins a 500 habitants)

1

1

947
332

332

327
327

93

Ajuntaments (de 500 a 5.000 habitants)

1

1

406

406

327

93

Ajuntaments (de 5.000 a 20.000 habitants)

1

1

145

145

327

92

Ajuntaments (de 20.000 a 50.000 habitants)

1

1

41

41

327

92

Ajuntaments (més de 50.000 habitants)

1

1

23

23

327

92

Supramunicipals

1

1

47

47

327

90

Total

7

6

1.941

994

2.289

552

De Generalitat

1

1

119

119

268

82

De municipis

1

1

554

554

268

62

De 2n nivell

1

1

56

56

268

66

Universitats

1

1

6

6

268

67

Estatutaris

1

1

6

6

268

40

Cooperació

1

1

401

401

268

60

Sense informe

1

Total

7

6

1.157

1.142

1.876

377

Partits polítics

1

1

17

17

322

30

Fundacions

1

1

169

169

322

33

Sindicats

1

1

9

9

322

30

Sense informe

1

Total

4

3

261

195

1.288

93

Subtotal

19

16

3.385

2.344

5.726

1.133

Ens públics

15

268

Altres ens

Total

66

35

5.729

322

6.859

Font: Fundació Carles Pi i Sunyer
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5. Fases del projecte
Desembre 2015

Gener 2016

Febrer 2016

Març 2016

Abril 2016

Delimitació objecte d'estudi
Redacció de qüestionaris
Adaptació de qüestionaris a
diferents tipologies d'ens

Revisió i proves pilot

Disseny del programari informàtic

Forma
ció

Treball de camp i segona revisió posterior de llocs web

Validació i proves de
congruència de dades

Tabulació de resultats
Elaboració de materials finals
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Diagrama de procés del treball de camp (febrer de 2016)
Procés
formatiu
Q1
Generalitat
Q2 altres ens
públics

Dia 18

Dies 19 i 20

Dies 21 i 22

Dia 25

Dia 26

• Lliurament de
materials

•Comprensió i
aplicació de
qüestionaris

•Prova Pilot q1

•Anàlisi de
resultats de la
prova polit de q1

•Inici treball de
camp

Proves d'ús i
comprensió

Prova Pilot q1

Anàlisi de
resultats de la
prova pilot q1

Inici treball de
camp q1

Prova pilot q2

Anàlisi de
resultats de la
prova pilot q2

Inici treball de
camp q2

Prova pilot q3

Q3 governs
locals
Q4 altres
entitats

(inici treball de
camp 1/02)

Prova pilot q4

Anàlisi de
resultats de la
prova pilot q4

Inici treball de
camp q4
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Diagrama dels resultats dels projecte
Anàlisi de la
informació
dels llocs web

Qüestionaris

Inventari
d’ens

Generalitat de
Catalunya (q1)
Ens públics (q2)
Ens locals (q3)
Altres ens (q4)

Quadern
metodològic

Bases de dades ORIGINALS

Bases de dades TRACTADES

Informes finals

Bases de dades

Bases de dades

ORIGINAL.624586_Gene_dad
es

TRACTADES.624586_Gene_da
des

Informe EFPA (...)

ORIGINAL.156165_EnsPublic
s (...)*

TRACTADES.156165_EnsPubli
cs (...)*

Estructuració interna
informes EFPA

ORIGINAL.334885_AJUNTAM
ENTS (...)*

TRACTADES.334885_AJUNTA
MENTS (...)*

ORIGINAL.334885_SUPRAM
UNICIPALS

TRACTADES.334885_SUPRAM
UNICIPALS

ORIGINAL.265942_AltresEns
(...)*

TRACTADES.265942_AltresEn
s (...)*

Fitxes característiques bases
de dades
Fitxa_ORIGINAL (...)

Fitxes característiques bases
de dades
Fitxa_TRACTADES (...)

Manuals de codificació bases
de dades
Codificació_ORIGINAL (...)

Manuals de codificació bases
de dades
Codificació_TRACTADES (...)

* (...) Existeixen diverses bases de dades per aquella tipologia d’ens.

Informe analític final
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