
govern obert

Transparència activa
95,4%

dels ajuntaments tenen portal de transparència

el

Solució tecnològica més utilitzada

83,7% portal aoC

6,7% portal ContraCtat a un 
proveïdor extern

7,7% portal dissenyat internament

Enquesta de detecció de necessitats tècniques

Valoració de problemes en la gestió de 
la transparència

Manca de recursos per a elaborar i actualitzar les dades que s’han de 
publicar

3,7% 9,6% 31,7% 51,4% 3,7%

Manca de cultura per la transparència

9,2% 31,7% 31,2% 23,9% 4,2%

Limitacions de la solució tecnològica

9,2% 41,7% 24,3% 19,7% 5,0%

13,3%

Manca de coordinació interna

29,4% 35,3% 16,1% 6,0%

Manca de claretat sobre de qui és la responsabilitat

17,9% 34,4% 28,0% 15,6% 4,2%

Manca de moltes de les dades que s’han de publicar

5,5% 39,9% 33,9% 14,2% 6,4%

Disparitat de criteris sobre què s’ha de publicar

14,7% 39,0% 29,4% 12,4% 4,6%

11,5%

Problemes d’interpretació de la normativa

8,7% 49,5% 26,6% 3,7%

Manca de comunicació entre departaments

18,3% 36,2% 31,2% 8,7% 5,5%

Gens 
important

Poc
important

Bastant 
important

Molt 
important

No 
ho sé

Grau de publicació de les dades de 
transparència activa

dels referents tècnics perceben 
elevat el grau de publicació 
de les dades de transparència, 
però la implantació d’un 
responsable tècnic de 
transparència és reduïda.

65,4%El

Perfil del responsable tècnic de 
trasparència

Secretari

Comandament o tècnic 
d’organització, de comunicació 
o altres àmbits

Fins a 10.000 habitants

Més de 20.000 habitantsmunicipis 

No és 
necessari

No és
necessari 
però seria útil

És 
necessari

No 
ho sé

Valoració de propostes de millora

Eines tecnològiques per a automatitzar la publicació de dades

3,2% 12,8% 80,3% 3,7%

Establiment d’un procediment intern d’actualització de dades al portal

5,0% 20,6% 72,0% 2,3%

Integració de la solució tecnològica amb les eines de gestió interna

6,4% 20,2% 67,9% 5,5%

Suport per a introduir dades al portal de la transparència

11,5% 23,4% 62,4% 2,8%

Formació sobre els contiguts que s’han de publicar

10,1% 29,4% 57,8% 2,8%

Canvi de cultura per a la transparència

13,8% 26,1% 54,6% 5,5%

Establiment de criteris clars sobre què s’ha de publicar

10,6% 32,1% 54,1% 3,2%

Formació en l’ús de l’eina tecnològica

16,5% 34,4% 46,8% 2,3%

Intercanvi d’experiències amb altres ajuntaments

4,6% 58,7% 33,5% 3,2%

distribució de la resposta dels municipis per trams de població311
ENQUESTES 
ENVIADES

als referents tècnics 
en govern obert dels ajuntaments

El 57,8%
afirmen que no hi ha cap figura 
similar a una regidoria o a un 
tècnic en govern obert 

de resposta amb un 
± 3,7% d’error pel   
total d’enquestes

218
RESPOSTES*

*70,1%

La grandària del municipi és un element 
clau per a desenvolupar i implantar 
mesures de govern obert

La presència de regidors o tècnics 
municipals encarregats del govern obert 
és limitada

35,3%
seCretari

18,3%
administratiu

9,2%
tèCniC transparènCia

8,7%
tèCniC ComuniCaCió

6,0%
Cap 

d’organitzaCió 
i/o  ComuniCaCió

5,5%
Caps 

d’altres àmbits

6,0%
no ho sé

3,7%

tèCniC 
d’altres àmbits

5,5%
altres

1,8%

tèCniC 
d’organtizaCió

Menys de 1.000
habitants

1.000-5.000
habitants

5.000-10.000
habitants

10.000-20.000
habitants

20.000-50.000
habitants

50.000 o més
habitants

53,2% 77,3% 81,3% 77,8% 65,4% 84,2%

% Resposta per tram

Municipis de la demarcació

Municipis que han contestat

94

50

88

68

48

39 36
28 26

17
19 1619



Dades obertes

20,2% Un 
dels entrevistats 
no ho saben

a 52,3% no disposen de portal
a 68,4% no han analitzat les dades de possible obertura
a 78,0% no compten amb una estratègia de reutilització de dades

Disponibilitat de portal de dades obertes

58,3% 
dels referents tècnics la desconeixen
El

Solució tecnològica del portal

25,0% altres proveïdors

8,3% soluCió elaborada internament

5,0% soCrates open data portal

3,3% Ckan

dels entrevistats Considera que l’equip de govern del seu ajuntament li otorga 
molta o força importància a la implantaCió d’una estratègia de dades obertes

50,9% 

Importància de la implantació d’una estratègia de dades obertes

17,0%
no ho saben

6,0%
Cap importànCia

26,1%
poCa 
importànCia

32,1%
força
importànCia

18,8%
molta 

importànCia

dels municipis 
de més de 50.000 habitants
considera que és molt o força important 
per el seu ajuntament

100% 

dels municipis 
de menys de 1.000 habitants 
considera que el seu 
ajuntament li otorga poca o cap 
importància

42,0% 

27,5% 
dels ajuntaments

asÍ tenen un portal de dades obertes

Millores necessàries en matèria de dades obertes proposades

Formació en obertura de dades83,5% 

Elaboració d’un inventari de dades reutilitzables82,1% 

80,7% Elaboració de l’estratègia d’obertura de dades

79,4% Establiment d’un procediment sobre els criteris d’anàlisi de la 
viabilitat i/o oportunitat de publicar conjunts de dades

71,6% Dotació d’una plataforma tecnològica

el

Anàlisi de les dades objecte d’obertura

68,4% 
22,0%

sí

9,6%

no

no ho saben

Estratègica de reutilització de dades

8,7% 
78,0%

sí

13,3%

no

no ho saben

el 35,3% 
de més de 20.000 habitantsmunicipis

el 68,8% 
de més de 50.000 habitants

Comparant els tres àmbits analitzats –transparència activa, dades obertes i participació ciutadana– 
s’observa que els ajuntaments manifesten mancances en l’àmbit de dades obertes.

Gens
important

Poc
important

Bastant
important

Molt
important

No 
ho sé

11,5%

Necessitat de suport tècnic per a definir una 
estratègia de reutilització de dades del sector públic

Necessitat d’una plataforma tecnològica

53,2%

Manca d’avaluació de l’impacte i l’ús de les dades obertes 

Dubtes sobre la redacció de llicències de reutilització de 
dades

Manca de cultura d’obertura de dades

Manca de recursos per a identificar les dades que s’han 
reutilitzar

Manca de criteris tècnics per a analitzar la informació de 
l’ajuntament i prioritzar les dades que s’han de reutilitzar

2,8% 6,0% 31,2% 6,9%

4,1% 10,6% 29,4% 45,0% 11,0%

1,8% 11,0% 34,9% 43,6% 8,7%

3,2% 8,3% 32,1% 43,1% 13,3%

3,2% 13,3% 34,4% 41,3% 7,8%

0,9% 8,7% 42,2% 39,4% 8,7%

1,8% 39,4% 39,4% 8,7%

Valoració de problemes en la implantació



Participació ciutadana

les accions participatives més desenvolUpades són els processos de 
participació ciutadana

Processos de participació ciutadana

Pressupostos participatius

Consultes populars

S’han fet Es faran No s’han fet 
ni es faran

No ho sé

50,0% 20,2% 13,3% 16,5%

23,4% 24,8% 28,4% 23,4%

17,4% 19,3% 28,4% 34,9%

56,9% 
dels municipis no en tenen
El

Reglament de participació ciutadana

22,9% sÍ en tenen però Cal aCtualitzar-lo

15,6% sÍ en tenen i aCtualitzat

4,6% no ho saben

Tipus d’òrgans de participació ciutadana 
dels que disposen

41,7% 
consells sectorials

23,9% Consell de poble o Ciutat

8,3% Consell territorial

6,9% altres

22,5% no ho saben

als muniCipis 
  de + de 10.000 habitants
  és més alta la incidència de consells    
  sectorials

  de + de 20.000  habitants estan més estesos     
  els consells territorials

Millores en matèria de polítiques de 
participació ciutadana

Suport per a la implantació del vot electrònic

16,1% 23,4% 49,5% 11,0%

Suport  per a la realització de processos participatius

9,2% 33,5% 49,5% 7,8%

Facilitació d’eines de participació per part d’entitats 
supramunicipals

6,9% 31,7% 49,5% 11,9%

Creació d’una plataforma digital participativa

Formació en participació ciutadana

10,6% 30,3% 49,1% 10,1%

6,4% 37,2% 48,6% 7,8%

Suport per a l’ampliació dels serveis de participació ciutadana

8,3% 33,0% 48,6% 10,1%

Suport per a la realització de consultes populars

15,1% 34,9% 39,4% 10,6%

Millora d’una plataforma digital participativa

17,4% 22,9% 37,6% 22,0%

No és 
necessari

No és necessari,
però seria útil

És 
necessari

No 
ho sé

Accés a la informació

Procediment intern per atendre sol·licituds

no disposa de procediment intern per atendre 
sol·licituds d’accés a la informació

48,2% 
dels ajUntaments

el

45,4% sÍ en disposa

6,4% no ho saben més del 60,0% 
però entre els municipis
de +10.000 habitants

sÍ qUe 
en disposa

Millores en govern obert

Formació en govern obert

3,2% 22,9% 67,0% 6,9%

Desplegament de plans de govern obert

5,0% 21,1% 61,9% 11,9%

la majoria dels entrevistats considera necessari tenir 
formació i desplegament de plans en govern obert

No és 
necessari

No és necessari,
però seria útil

És 
necessari

No 
ho sé

Suport extern en l’àmbit de govern obert

les entitats externes qUe més sUport han donat en els àmbits 
analitzats

administraCió oberta de 
Catalunya (aoC)

diputaCió de barCelona

Consell ComarCal

empresa privada

generalitat de Catalunya

altres

Cap

no ho sé

64,9%

43,1%

20,9%

19,0%

10,4%

1,9%

19,0%

3,8%

Estratègica de reutilització de dades

dels entrevistats confirma qUe han rebUt algUna 
sol·licitUd d’informació al llarg de l’any

59,6% 

Sol·licituds d’accés a la informació

42,7% entre   1-10

11,9% entre   11-50

5,0% més de  50

31,7%  Cap

8,7%  no ho saben

? el

el


