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Manual d’ús per omplir dades necessàries 

DADES OBERTES 
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1. Context 

El portal participa.gencat.cat està connectat amb el portal de transparència de la Generalitat 

de Catalunya i s’ha generat un dataset que recull algunes de les dades del portal amb l’objectiu 

d’analitzar quantitativament dos dels tres mecanismes de participació que actualment estan 

publicats: processos participatius i normativa.  

Enllaç al dataset. 

Hi ha dades que es generen automàticament pel portal, un cop es genera l’espai, i d’altres dades 

que cal omplir-les manualment per les persones gestores del mecanisme de participació del 

qual es sigui responsable. 

Així, a continuació indicarem quins camps cal complimentar per tal que el dataset resti complet 

i es pugui disposar d’aquestes dades.  

 

2. Quines dades es recullen al portal de dades obertes 

Actualment al dataset sobre processos participatius es recullen dades del portal participa que 

podríem agrupar en quatre grans blocs. En qualsevol cas, recomanem una visita al dataset per 

conèixer en detall els camps i les dades. 

Dades que es poden reportar quan es crea el procés o la normativa 

 Dades generals del procés participatiu (referència, departament impulsor, unitat 

promotora, descripció, àmbit, tipus de procés (presencial/virtual), durada, dates d’inici 

i final.  

 Dades sobre la dinamització (empresa dinamitzadora i cost) 

 

 

Dades que es poden reportar un cop s’està realitzant el procés o normativa 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Processos-participatius-i-consultes-en-normativa/dazj-skq4
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Processos-participatius-i-consultes-en-normativa/dazj-skq4
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 Dades quantitatives sobre la participació (nombre de participants totals, nombre 

d’entitats total, nombre d’aportacions total –desglossades, al seu torn, en acceptades, 

en avaluació i rebutjades-). També dades sobre la participació presencial (nombre de 

tallers, de participants a debats, d’entitats a debats i d’aportacions a debats) i dades 

sobre la participació virtual (participants virtuals, entitats virtuals i aportacions virtuals).  

 Dades sobre el resultats: si s’ha fet (o no) retorn.  

 

 

3. Dades que es recullen quan es crea el procés participatiu o normativa al portal. 

Quan creem qualsevol dels dos espais de participació (processos participatius o normativa), 

creem una primera pàgina que, en omplir-la, ja alimentem la majoria dels camps del dataset: 

 Dades generals del procés participatiu (referència, departament impulsor, unitat 

promotora, descripció, àmbit, tipus de procés (presencial/virtual), durada, dates d’inici 

i final.  

 Dades sobre la dinamització (empresa dinamitzadora i cost) 

 

 

4. Dades que es recullen quan s’està realitzant el procés o normativa al portal. 

Les següents dades són fruit de l’inici del procés participatiu, ja que fan referència a les dades 

quantitatives sobre la participació i sobre els resultats.  

 Dades quantitatives sobre la participació 

o Dades que es reporten automàticament. Les que són fruit de l’activitat en línia 

de la participació.  

o Dades que es reporten manualment. Les que fan referència a la participació a 

les sessions de debat. Concretament: 

 Nº de participants presencials  

 Nº d’entitats presencials 

 Nº d’aportacions associades a debats presencials 

Aquests tres ítems es gestionen quan es tanca una trobada al portal. En aquest manual 

t’expliquem com pots tancar les trobades al portal participa per tal de reportar aquestes dades.  

 

 Dades sobre els resultats 

Un cop s’hagi acabat el procés o la normativa i tingueu hagueu fet el retorn, podeu activar la 

pestanya de retorn i canviar-la a “Sí es disposa de retorn”. Aquesta pestanya la trobareu a la 

pestanya Informació del procés, dins de Metadades. 

 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1727/Informe_Tancament_Trobades.pdf
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