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BALANÇ COMUNITARI BÀSIC 2022 
 
El Balanç Comunitari és una eina d’auto-diagnòstic on les entitats avaluen els projectes que duen a 

terme des d’una perspectiva de l’àmbit comunitari i de participació ciutadana en l’ús i gestió dels 

béns comuns urbans. El formulari esdevé una eina per a la reflexió comuna i del qual, per tant, no hi 

ha respostes correctes o incorrectes, simplement ha de reflectir el propi funcionament de l’entitat.  

El Balanç Comunitari, en el marc del programa de Patrimoni ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, 

respon a un doble objectiu: per una banda ser una eina d’auto-avaluació on les entitats puguin 

reconèixer els aspectes i horitzons de millora i, per l’altra, formar part del procés de transparència i 

retorn justificatiu dels recursos i espais públics cedits per l’administració a les entitats.  

Recordem que un dels requisits de les entitats que participen en el programa de Patrimoni ciutadà és 

donar resposta a aquest formulari que s’haurà de respondre aproximadament cada dos anys, partint 

com a referència de la versió anterior. Un cop identificades les mancances o reptes de millora l’entitat 

pot sol·licitar el suport a l’administració per tal de poder treballar aquelles qüestions que requereixin. 

L’estructura del formulari del Balanç comunitari consta de preguntes que fan referència al projecte 

de forma diferenciada a l’entitat, ja que una mateixa entitat podria gestionar més d’un projecte; cada 

projecte hauria de fer un Balanç Comunitari. S’entén per projecte el conjunt d’actuacions que tenen 

uns objectius, dinàmica i identitat pròpia així com un mateix paraigües organitzatiu. En el marc del 

programa de Patrimoni ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, també es refereix al conjunt d’accions 

i/o activitats que es poden dur a terme a partir de tenir un espai cedit per part de l’administració.  
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0. Dades de l’entitat 

Nom de l’entitat: 

 

CIF:        Telèfon de contacte: 

     

Correu electrònic: 

 

Persona referent: 

 

Adreça web:  
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1. Dades del Projecte 

Recordeu que el Balanç comunitari es realitza sobre el projecte que desenvolupeu, no sobre l’entitat. 
En alguns casos, pot coincidir que l’entitat i el projecte siguin la mateixa cosa, però també es pot donar 
que una entitat desenvolupi més d’un projecte. S’entén per projecte el conjunt d’actuacions que tenen 
uns objectius, dinàmica i identitat pròpia així com un mateix paraigües organitzatiu. En el marc del 
programa de Patrimoni ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, també es refereix al conjunt d’accions 
i/o activitats que es poden dur a terme a partir de tenir un espai cedit per part de l’administració. 
 

1.1. Nom del projecte:  

 

1.2. Breu descripció del projecte: 

 

1.3. Any d’inici del projecte:  

 

1.4. Àmbit d’actuació principal del projecte:  

 Acció comunitària 

 Cohesió social 

 Comerç 

 Cooperació internacional 

 Cultura 

 Diversitat funcional 

 Dones – feminismes 

 Economia social i solidària 

 Educació en el lleure i serveis educatius 

 Esports 

 Gent gran 

 Infància 

 Interculturalitat 

 Joves 

 LGTBI 

 Recerca i noves tecnologies 

 Salut 

 Sostenibilitat ambiental 

 Urbanisme 

 Xarxes i suport a entitats 
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1.5. Àmbit d’actuació complementari 1:  

 

1.6. Àmbit d’actuació complementari 2:  

 

1.7. Àmbit territorial principal del projecte:  

 Barri 

 Districte 

 Ciutat/municipi 

 Comarca 

1.8. Àmbit territorial complementari:  

 

1.9. Nom de la persona de referència del projecte:  

 

1.10. Cognoms de la persona de referència del projecte:  

 

1.11. Telèfon de la persona de referència del projecte: 

 

1.12. Correu electrònic de la persona de referència del projecte: 
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2. Dades Generals del Projecte 

2.1. Indiqueu en forma de llistat els objectius generals del projecte: 

 

2.2. Expliqueu breument la temàtica general del projecte. No cal que feu un llistat de les activitats que 
desenvolupeu, sinó el tipus de coses que feu: 

 

2.3. Descriviu en poques paraules com contribueix el projecte a la comunitat: 
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Base social del projecte 

En aquest apartat ens referim a les persones associades i col·laboradores que formen la base social del 
projecte. No demanem ni el personal contractat ni les persones usuàries de les activitats i/o serveis. 

2.4. Indiqueu el nombre total de persones que formen part, organitzen i sostenen el projecte 
(associades, col·laboradores i activistes): 

                Persones 

2.4.1. Indiqueu el percentatge aproximat segons el seu gènere: Els 3 percentatges han de sumar 
100%: 

                dones                  homes                  no binàries 

2.4.2. Indiqueu el percentatge aproximat segons la seva edat. Les tres categories han de sumar 
100%:  

                16-29 anys                  30-49 anys                  50 o més anys 

2.4.3. Indiqueu si hi ha persones d’origen migrant o descendents de persones que van migrar: 

      Sí       No 

2.4.4. En cas afirmatiu, indiqueu el percentatge aproximat que representen les persones d’origen 
migrant o descendents de persones que van migrar: 

                 % 

2.4.5. Indiqueu si hi ha persones amb diversitat funcional i/o intel·lectual: 

      Sí       No 

2.4.6. En cas afirmatiu, indiqueu el percentatge aproximat que representen les persones amb 
diversitat funcional i/o intel·lectual: 

                % 
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Nivell d'implicació 

En aquest apartat diferenciem 3 graus d'implicació en un projecte:  

- Direcció: aquelles persones que assumeixen tasques de lideratge, coordinació i organització 
estratègica del projecte general. 

- Responsables de projectes: aquelles persones que assumeixen tasques de lideratge, coordinació i 
organització executiva d’activitats específiques. 

- Col·laboradores en alguna comissió o activitat: aquelles persones que tot i no assumir 
responsabilitats de direcció o responsabilitat, participen activament de les diverses activitats, 
solen assistir a les reunions i s’involucren en la realització d’activitat, a més de pagar la quota. 

2.5. Respecte del total de persones que representen la base social del projecte, indiqueu el 
percentatge aproximat dels diferents graus d’implicació. Les tres categories han de sumar 100%:   

                Direcció 

                Responsables de projectes 

                Col·laboradores en alguna comissió o activitat 

Personal remunerat 

Per personal remunerat entenem a aquelles persones contractades per l'estructura i el funcionament 
del projecte i aquell personal que, tot i treballar pel conjunt dels projectes de l’entitat, destini una part 
significativa de la seva jornada laboral al projecte. 

2.6. El projecte disposa de personal remunerat? 

      Sí       No 

2.6.1. Indiqueu el nombre de treballadores segons el seu gènere: 

                dones                  homes                  no binàries 

2.6.2. Indiqueu el nombre de treballadores segons la seva edat: 

                16-29 anys                  30-49 anys                  50 o més anys 

2.6.3. Indiqueu el nombre de treballadores d’origen migrant o descendents de persones que van 
migrar: 

                dones                  homes                  no binàries 

2.6.4. Indiqueu el nombre de treballadores amb diversitat funcional i/o intel·lectual: 

                dones                  homes                  no binàries 

2.6.5. Indiqueu el nombre de jornades completes que sumen en total: 

               .  
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Projecte de voluntariat 

Per projecte de voluntariat s’entenen aquelles iniciatives que acullen de forma regulada -mitjançant 
conveni- la implicació de persones en el desenvolupament del projecte, sense que aquestes participin 
dels espais de governança de l’entitat o projecte. 

2.7. Per al desenvolupament de les accions, compteu amb la col·laboració de persones considerades 
com a “projecte de voluntariat”?  

      Sí       No 

2.7.1. En cas afirmatiu, indiqueu el nombre de persones que formen part del projecte de 
voluntariat: 

                Persones 

Sostenibilitat econòmica del projecte 

2.8. Despeses totals anuals del projecte:                 € 

2.9. Ingressos totals anuals del projecte:                 € 

2.9.1. Ingressos totals anuals del projecte segons les diferents fonts, en €: 

                Ajuntament 

                Altres administracions 

                Donacions i ajudes privades 

                Recursos propis (Quotes, serveis, etc.) 

Entitats i col·lectius 

2.10. Independentment de la vostra forma jurídica, el vostre projecte agrupa a d’altres entitats i 
col·lectius?  

      Sí       No 

2.10.1. En cas afirmatiu, nombre d’entitats i col·lectius que formen part del projecte: 

               . 
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3. Participació i democràcia interna 

Presa de decisions 

3.1. El projecte disposa d’òrgans propis de participació i presa de decisions al marge dels de l’entitat? 

      Sí       No 

3.2. Quins tipus d'òrgans o espais participatius de presa de decisions i de gestió disposa el projecte? 
Podeu seleccionar més d’una opció: 

 Coordinadora/Gestora/Junta 

 Comissió econòmica/de finançament 

 Comissió de comunicació 

 Comissió de programació  

 Comissió de gènere/feminista/de cures 

 Comissió de participació/acollida/democràcia interna 

 Comissió de formació  

 Comissió de gestió de l’espai /local 

 Comissió ambiental  

 Grups de treball de projectes i/o activitats específiques 

 Altres (especificar):  

3.3. Indiqueu a qui convideu a les comissions / grups de treball. Podeu seleccionar més d’una opció: 

 Sòcies 

 Usuàries 

 Es fa pública i ve qui vol 

 No tenim comissions / grups de treball 

Espais de decisió estratègica 

Normalment les decisions estratègiques es prenen a l’Assemblea General. 

3.4. Indiqueu la freqüència de reunió de l’espai on es prenen les decisions estratègiques: 

 Setmanal-quinzenal 

 Mensual 

 Trimestral-semestral 

 Anual 

 Altres:  _  
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3.4.1. Indiqueu la composició en percentatge segons gènere de l’espai on es prenen les decisions 
estratègiques. Els 3 percentatges han de sumar 100%: 

                dones                  homes                  no binàries 

3.4.2. Indiqueu a qui convideu a l’espai on es prenen les decisions estratègiques. Podeu seleccionar 
més d’una opció: 

 Sòcies 

 Usuàries 

 Es fa pública i ve qui vol 

Espais de decisió executiva 

Normalment les decisions executives es prenen a la Junta/Gestora/Coordinadora. 

3.5. Indiqueu la freqüència de reunió de l’espai on es prenen les decisions executives: 

 Setmanal-quinzenal 

 Mensual 

 Trimestral-semestral 

 Anual 

 Altres 

3.6. Indiqueu la composició en percentatge segons gènere de l’espai on es prenen les decisions 
executives. Els 3 percentatges han de sumar 100%: 

                dones                  homes                  no binàries 

Càrrecs de responsabilitat 

3.7. El projecte disposa de mecanismes o d’un procediment formal que garanteixi la rotació de càrrecs 
de responsabilitat, representació, etc.? Per exemple, teniu fixada una durada pels càrrecs, de 
representació, de responsabilitats i de participació en òrgans de presa de decisions. 

      Sí       No 

3.7.1. En cas afirmatiu, indiqueu quins: 
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3.8. A l’actualitat, la persona que ocupa el càrrec de màxima representació del projecte quant de temps 
porta exercint-lo?  

 Menys d’1 any 

 Entre 1 i 4 anys 

 Entre 5 i 10 anys 

 Més de 10 anys 

Capacitat de proposta 

3.9. Quines mesures o mecanismes específics apliqueu per garantir la participació de totes les 
persones en espais de presa de decisions del projecte? Podeu seleccionar més d’una opció: 

 Elaboració col·lectiva de l’ordre del dia 

 Enviament previ d’informació a la reunió 

 Equilibrar temps als torns de paraula / roda de paraules  

 Dinamització i/o relatoria dels espais de presa de decisions 

 Formacions i/o acompanyaments per millorar la participació en la presa de decisions 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres   

3.10. Del total d’activitats realitzades durant l’últim any, indiqueu de forma aproximada en 
percentatges qui les ha proposat? 

                Equip professional 

                Òrgans de direcció/gestió executiva (com per exemple, la Junta) 

                Base social que no està als òrgans de direcció executiva del projecte 

                Persones usuàries, d’altres entitats, externes, o a petició de l’administració 

Foment de la participació 

3.11. Quines mesures incloeu per a la promoció de la participació en l’organització i funcionament del 
projecte. Podeu seleccionar més d’una opció: 

 Pla de participació 

 Enquestes 

 Accions  per  donar  protagonisme  i  veu  a  les  persones  que  habitualment no participen 

 Pla d’acollida 

 Jornada de portes obertes, campanyes comunicatives, assemblea oberta 

 Mesures de relleu de funcions (acompanyament per l'aprenentatge de les noves funcions i/o 
habilitats) 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres    
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3.12. Desenvolupeu actuacions per promocionar la diversitat dels perfils dels participants dins els 
àmbits de presa de decisions? Per exemple per evitar la discriminació per classe social, diversitat 
funcional/discapacitat, edat/cicle de vida, orientació sexual i identitat de gènere, 
origen/migració, racialització, religió/creences, sexe/gènere, etc.  

      Sí       No 

3.12.1. En cas de promocionar la diversitat, indiqueu quines actuacions: 

 

3.13. En l’últim any, s’han incorporat noves persones a l’organització del projecte o alguna de les seves 
activitats? 

      Sí       No 

3.13.1. En cas afirmatiu, indiqueu-ne el nombre de noves persones: 

                Persones 

Transparència 

3.14. Quina informació sobre el projecte és pública i accessible per ser consultada (publicat a la web 
del projecte i/o estar a la vista en un lloc públic i accessible sense necessitat de demanar-la, com 
per exemple en un plafó). Seleccioneu les opcions corresponents: 

 Normes i procediments interns (Codi ètic/Estatuts, RRI) 

 Pla de treball anual/Memòria/Projecte general 

 Balanç econòmic/Pressupost 

 Actes de reunions (assemblea, comissions, etc.) 

 Pla de comunicació  

 Normes d’ús d’accés a l’espai 

 Balanç Comunitari 

 Altres   

 

3.15. Indiqueu l’enllaç (URL) on es pot consultar la informació pública disponible: 
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Millores i reptes 

3.16. Quines són les principals millores en el foment de la participació i la democràcia interna del 
projecte realitzades l’últim any, o des de l’últim Balanç Comunitari, de les que heu indicat i 
n’esteu més satisfetes? 

 

3.17. Quins són els principals reptes que us plantegeu pel proper any en el foment de la participació i 
la democràcia interna del projecte? 
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4. Arrelament al territori 

Implicació en dinàmiques associatives i comunitàries 

4.1. Anomeneu les xarxes, projectes i iniciatives d'àmbit local amb les que participeu o col·laboreu: 

 

4.2. De les anteriors, assenyaleu les que heu impulsat o dinamitzeu activament: 

 

4.3. Participació del projecte en els diferents espais institucionals de participació en el darrer any. 
Podeu seleccionar més d’una opció: 

 Processos de participació 

 Òrgans de participació del Districte (Consell de Barri, Consells sectorials, altres) 

 Consell d’equipament 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres:   
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4.4. Relació del projecte amb equipaments del territori i serveis públics. Per exemple: escoles, centre 
d’atenció primària, museus, biblioteques, serveis socials, centres cívics, etc. Anomeneu només els 
projectes o activitats conjuntes que co-organitzeu sense comptar la interlocució habitual ni la 
difusió d’activitats: 

 

4.5. Relació del projecte amb teixit productiu i comercial. Anomeneu només els projectes o activitats 
conjuntes que co-organitzeu sense comptar la interlocució habitual ni la difusió d’activitats:  

 

Capacitat d’escolta 

4.6. Quines vies teniu per detectar les necessitats, les demandes i les inquietuds de la ciutadania de 
l’entorn? Podeu seleccionar més d’una opció. 

 Entrevistes i/o enquestes, reunions amb agents clau 

 Bústia física, bústia virtual, correu electrònic 

 Jornades de portes obertes o accions específiques d’obertura i cohesió 

 Espais de trobada 

 Persones responsables d'escolta activa o reunions de seguiment i coordinació amb entitats 
allotjades a l’espai  

 Diagnosi participada 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres:   
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4.7. Expliqueu quines activitats han sorgit d’aquestes demandes i necessitats detectades. Poseu els 
exemples més significatius: 

 

4.8. Indiqueu el nivell d'obertura i accessibilitat de l’espai on es desenvolupa el projecte. Podeu 
seleccionar més d’una opció: 

 Obertura al públic garantida amb periodicitat i difusió  

 Realització d’activitats obertes i gratuïtes (o a preus accessibles) organitzades pel propi projecte 

 Allotjament d’activitats obertes i gratuïtes (o a preus accessibles) realitzades per tercers  

 Allotjament d'entitats 

 Cessió d'espais i materials per a entitats, grups i/o serveis del territori   

 Qualsevol persona pot fer servir l’espai  

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres:   

Millores i reptes 

4.9. Quines són les principals millores referents a l’arrelament al territori realitzades l’últim any, o des 
de l’últim Balanç Comunitari, de les que n’esteu més satisfetes? 
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4.10. Quins són els principals reptes que us plantegeu pel proper any en l’arrelament al territori del 
projecte? (En quins espais us agradaria poder treballar? Amb qui us agradaria enfortir el 
contacte? Voleu generar nous espais participatius o xarxes de treball?) 
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5. Impacte i retorn social 

Activitats i accions més significatives 

5.1. Indiqueu les cinc activitats i accions més destacades del darrer any que representen millor el 
projecte. Descriviu el nom, breu descripció, a qui va dirigida: 

 

Usuàries / Beneficiàries / Destinatàries 

5.2. Nombre total de persones destinatàries, beneficiàries o usuàries del vostre projecte: 

                Persones 

5.2.1. Indiqueu el percentatge aproximat segons el seu gènere. Els 3 percentatges han de sumar 
100%: 

                dones                  homes                  no binàries 

5.2.2. Indiqueu les franges d’edat on teniu persones destinatàries. Podeu seleccionar més d’una 
opció: 

 0  a 15 anys  16 a 34 anys   35 a 64 anys   65 o més anys 

5.2.3. Indiqueu si hi ha persones d’origen migrant o descendents de persones que van migrar: 

      Sí       No 

5.2.4. Indiqueu si hi ha persones amb diversitat funcional i/o intel·lectual: 

      Sí       No 

5.3. Nombre d’entitats beneficiàries, destinatàries o usuàries del vostre projecte: 

               . 
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Foment de les dinàmiques comunitàries  

5.4. Indiqueu el tipus d’activitats de foment de les dinàmiques comunitàries del territori dutes a 
terme. Podeu seleccionar més d’una opció: 

 Impuls de nous projectes o col·lectius 

 Creació de noves xarxes 

 Accions de mobilització social i comunitària (campanyes i/o manifestos) 

 Acompanyament a entitats i projectes (formacions, tallers o jornades) 

 Altres:   

5.5. Arrel de la vostra activitat s’han generat nous projectes o col·lectius en l’últim any o des de l’últim 
Balanç Comunitari? 

      Sí       No 

5.5.1. En cas afirmatiu, indiqueu el nom dels col·lectius i/o entitats noves creades o promogudes 
pel projecte: 

 

5.5.2. En cas afirmatiu, indiqueu en quins heu promogut l’impuls inicial però després heu 
acompanyat o cedit l’autonomia i auto-organització a les persones implicades: 

 

5.6. Indiqueu si realitzeu o participeu d’alguna d’aquestes iniciatives comunitàries dins el vostre barri 
o municipi. Podeu seleccionar més d’una opció: 

 Xarxes de suport mutu /xarxes de resposta a l'emergència habitacional 

 Espai de cures /espai de criança 

 Conservació de la memòria 

 Cooperatives o grups de consum 

 Banc del temps / Banc de recursos comunitaris / Xarxes d’intercanvi / Mercat d’intercanvi 

 Software lliure/Creative Commons 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres:    
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Economia Social i Solidària 

5.7. Teniu relació amb iniciatives de l’Economia Social i Solidària? Es caracteritzen per prioritzar la 
satisfacció de necessitats per sobre del lucre, la gestió democràtica, el compromís amb la 
comunitat, la sostenibilitat ambiental, l'equitat de gènere i una perspectiva feminista i 
transformadora de l'economia i la societat. Les podeu veure al mapa de Pam a Pam 

      Sí       No 

5.7.1. En cas afirmatiu, indiqueu quines: 

 

Millores i reptes 

5.8. Quines són les principals millores en el foment de dinàmiques comunitàries i associatives 
realitzades l’últim any, o des de l’últim Balanç Comunitari, de les que heu indicat i n’esteu més 
satisfetes? 

 

5.9. Quins són els principals reptes que us plantegeu pel proper any en el foment de les dinàmiques 
comunitàries i associatives del projecte? 

 

 

 

 

https://pamapam.org/
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6. Cura de les persones i l’entorn 

Sostenibilitat col·lectiva 

6.1. Indiqueu de quins mecanismes de sostenibilitat col·lectiva us doteu per a les persones que 
formen part de l’organització del projecte. Podeu seleccionar més d’una opció: 

 Conciliació horària en la planificació d’activitats i reunions  

 Formació 

 Resolució de conflictes/Gestió emocional  

 Pla d’acollida  

 Espais lúdics/Espais de cohesió interna  

 Espais de cura d’infants 

 Condicions laborals (flexibilització horària, millores salarials)/Espais de negociació col·lectiva 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres:   

 

Sostenibilitat organitzacional del projecte 

6.2. Indiqueu els mecanismes existents per al foment de la sostenibilitat organitzacional. Podeu 
seleccionar més d’una opció: 

 Planificació estratègica del projecte 

 Planificació comunicativa del projecte 

 Avaluació continuada 

 Planificació econòmica 

 Pla de relació amb els grups d’interès 

 Règim intern/protocols 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres:    
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Perspectiva de gènere 

6.3. Indiqueu de quines mesures específiques disposa el projecte per promoure  la  igualtat, 
incorporar la perspectiva de gènere i/o eliminar dinàmiques masclistes. Podeu seleccionar més 
d’una opció de la llista: 

 Pla de Gènere o Pla d’Igualtat  

 Existeix repartiment de tasques de cura de l'espai i del col·lectiu (neteja, prendre acta, reposició 
de materials, etc.) 

 Es garanteix la paritat en espais decisoris  

 Existeix una comissió feminista, de gènere i/o de cures  

 S’incorpora un Punt Lila en actes oberts  

 Es disposa de protocols per a la prevenció, detecció i actuació davant d'agressions sexuals  

 S’incorpora  la  comunicació  no  sexista  en  els  continguts  i  tractament  de  la comunicació 
interna i externa  

 S’analitzen les dades de participació desagregades per gènere  

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres:   

 

Diversitat i accessibilitat 

6.4. El projecte disposa de procediments de gestió i promoció de la diversitat? Podeu seleccionar més 
d’una opció de la llista: 

 Pla de diversitat 

 Reglament de règim intern o protocol 

 Manifest 

 Comissió que vetlla per la inclusivitat als projectes 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres :   

 

6.5. El projecte disposa de mecanismes per assegurar l’accessibilitat a persones amb diversitat 
funcional?  

      Sí       No 

6.5.1. En cas afirmatiu, indiqueu quins: 
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Sostenibilitat ambiental 

6.6. Indiqueu  les  estratègies  i/o  pràctiques  formals  que s’apliquen al projecte en matèria de gestió 
d’impactes ambientals. Podeu seleccionar més d’una opció de la llista: 

 Pla de Sostenibilitat Mediambiental  

 Mesures específiques d’estalvi i eficiència energètica i/o hídrica     

 Mecanismes de reducció de generació de residus     

 Mecanismes de reutilització 

 Reciclatge de residus (recollida selectiva)  

 Banc de recursos compartits (logístics i/o banc de temps)  

 Compra de producte km0, producte ecològic i/o de proximitat 

 Cap d’aquestes opcions 

 Altres:    

 

Millores i reptes 

6.7. Quines són les principals millores en la cura de les persones i l’entorn realitzades l’últim any, o des 
de l’últim Balanç Comunitari, de les que heu indicat i n’esteu més satisfetes? 

 

6.8. Quins són els principals reptes que us plantegeu pel proper any en la cura de les persones i l’entorn 
del projecte? 

 

 

 

 


