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1. JUSTIFICACIÓ 

 

L’escenari de crisi econòmica ha fet incrementar el número d’entitats de la ciutat de 

Barcelona que necessitin d’un espai per tal d’exercir la seva activitat. En alguns 

casos es tracta de noves associacions que no poden accedir a local, en d’altres 

associacions que, per les dificultats econòmiques internes degudes al descens dels 

ingressos o als increments del cost del lloguer, no poden fer front a aquest. 

A la ciutat de Barcelona es disposen d'alguns espais que poden ser cedits per a ús 

d'entitats de la ciutat.  

Amb aquest escenari Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions 

assumeix l’encàrrec de conèixer la disponibilitat d’espais per a ús associatiu 

existent en equipaments públics de la ciutat i n’elabora un mapa amb les dades 

actualitzades, al mateix temps que es fa la recerca d’altres espais públics 

disponibles entre la Direcció de Patrimoni, el Patronat Municipal de l’Habitatge, 

l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport i el mateix Comissionat de Participació 

Ciutadana i Associacionisme.  

De l’estudi se’n desprèn que, ara per ara, els equipaments tenen, bàsicament, 

capacitat per fer cessions d’espais temporals, sent difícil la cessió per allotjaments. 

 

L’Ajuntament de Barcelona, amb la voluntat d’ordenar i mobilitzar els diferents usos 

de les propietats de les que disposa, posa en marxa aquesta mesura de govern. 

       

2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 

 

Barcelona és una ciutat que gaudeix d'un ampli i variat teixit associatiu, amb llarga 

tradició tant a la ciutat com al país. La tasca de les associacions és àmpliament 

reconeguda per la societat civil i per l’Ajuntament de Barcelona, que compta amb 

elles per construir una ciutat més cohesionada i participativa.  

La suma de les actuacions de l'administració local amb la ciutadania organitzada a 

través de l'associacionisme fa que el treball d'unes i altres pugui arribar a assolir 

millor l’objectiu de construir la ciutat de tothom i facilita que la ciutadania sigui 

corresponsable dels afers públics.  

És voluntat d’aquest govern evolucionar cap a un model de governança que passi 

de “governar per a les persones” a “governar amb les persones”, i és en aquest 

sentit que l’objectiu d’una societat civil organitzada i forta és una prioritat. 
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A la ciutat de Barcelona els espais de participació de les entitats en els afers de 

política local són múltiples tenint important presència a través dels consells 

territorials i dels consells sectorials. Però aquests no són l'únic canal d'opinió i 

participació. L'expertesa i l'experiència que amb el temps les associacions han anat 

acumulant fa que l'administració valori aquestes aportacions en la planificació de 

propostes per a la ciutat, i proposi actuacions de complementació a aquestes 

tasques ja dutes a terme per la societat civil.  

Malauradament les entitats no s'escapen dels efectes de l'actual situació de crisi 

econòmica que afecta el país. Tal i com hem comentat aquest context ha fet 

detectar un creixement de la demanda d’espais per part de les entitats, una 

demanda forçada sovint per no poder assumir els costos de disposar d’una seu per 

poder desenvolupar els seus projectes.  

Conscient d’aquestes necessitats, l’Ajuntament de Barcelona vol facilitar l’ús dels 

espais públics a les entitats de la ciutat.   

 

3. OBJECTIUS 

Els principals objectius que busca la mesura de govern són:  

1. Posar a disposició de les entitats de Barcelona el major nombre d’espais 

possibles per facilitar la seva activitat. 

2. Cedir els espais disponibles per a ús associatiu en les millors condicions 

possibles 

3. Definir els espais de propietat municipal que poden posar-se a disposició de les 

entitats de la ciutat. 

4. Negociar amb d’altres administracions i institucions que tinguin propietats a la 

ciutat de Barcelona, la possibilitat d’incorporar-les a l’objecte d’aquesta mesura 

de govern. 

5. Estudiar la possibilitat que les entitats de Barcelona que disposin de patrimoni 

puguin allotjar d’altres associacions amb necessitats d’espais. 

6. Definir un circuït per canalitzar les demandes d’espais. 

7. Crear una taula multisectorial que sigui la responsable de valorar les sol·licituds 

d'espais i de resoldre les cessions per a ús associatiu. 

8. Definir els criteris de cessió. 
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4. TERMINOLOGIA 

Previ a continuar amb les activitats i accions que comportarà aquesta mesura de 

govern, s’introdueix aquest punt sobre la terminologia utilitzada en diversos 

apartats de la mateixa, referent a la tipologia dels equipaments públics i als 

diferents usos que s’hi poden donar:  

 

4.1.- TERMINOLOGIA D’USOS. 

- Allotjament d'entitats: Espai a disposició de l'entitat per a un ús permanent en les 

condicions establertes en el corresponent conveni de cessió. No es descarta la 

possibilitat de compartir els espais. 

- Cessió continuada, en equipaments públics: L'entitat pot emprar aquell espai, dins 

les condicions pactades, de forma continuada en el temps però no exclusiva. 

S'acorden les hores i espais d'ús així com les activitats que s'hi poden dur a terme.  

- Cessió puntual, en equipaments públics: L'entitat pot disposar d'aquell espai de 

forma puntual, no de forma periòdica, i sempre segons els acords establerts.  

4.2- TIPOLOGIA D’ESPAIS PÚBLICS SUSCEPTIBLES DE SER CEDITS A LES 

ENTITATS 

En aquest apartat es defineix els diferents espais públics susceptibles de ser cedits 

a les entitats, segons les diferents administracions: 

 

4.2.1- Equipaments municipals 

L'Ajuntament de Barcelona disposa d'equipaments susceptibles de ser 

emprats per les entitats de la ciutat. En aquesta recerca s’han estudiat: centres 

cívics, casals de barri, casals de gent gran, casals de joves i espais joves, casals 

d'infants, biblioteques, espais de creació i cases de cultura1 

 

 

- Centres cívics: Són equipaments municipals de proximitat orientats al 

desenvolupament social i cultural del territori, a la participació, en general, 

dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de la comunitat, així com a la 

promoció de la vida associativa.  

                                                      
1 Definicions extretes de “Bases per a l'elaboració del Pla d'equipaments de Barcelona 

Definicions, referències, criteris, fonts, ràtios i metodologies 
Primera fase: Coneixement.” 
Ajuntament de Barcelona 
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- Casals de barri: Són equipaments municipals de proximitat que actuen com a 

promotors de la vida social i associativa d’una comunitat, des d’una visió 

molt local i intergeneracional. Destinats a l'acolliment, l'esbarjo i la 

convivència. 

 

- Casals de gent gran: Els casals o espais de gent gran són equipaments de 

proximitat destinats a l'acolliment, l'esbarjo i la convivència. El seu objectiu 

és afavorir la plena integració social de les persones grans, la prevenció de 

situacions d’aïllament social, el foment de la relació interpersonal i la 

promoció de la participació activa en la vida de la seva comunitat. 

 

- Casals de joves  i Espais Joves: Són equipaments de context territorial 

variable, amb uns serveis i un funcionament estables orientats al 

desenvolupament personal dels joves des de la cultura de la pau i els valors 

democràtics, al foment del diàleg, a la solidaritat i la tolerància, al suport a la 

creativitat, al treball en grup des de la participació activa i la col·laboració, al 

foment de l'associacionisme i a la presa de decisions autònomes i 

responsables. 

 

- Casals d'infants: Equipaments per a l’educació en el lleure, destinats a la 

infància (entre els 3 i els 12 anys) i a l’adolescència (entre 12 i 16 anys), i a 

les seves famílies, mitjançant un programa d’activitats, dirigit per monitors i 

educadors especialitzats, basat en el joc i en la relació interpersonal, que han 

de contribuir al procés evolutiu de l'infant, ja sigui a través del 

desenvolupament d'hàbits socials o del creixement creatiu i afectiu, i el 

descobriment del seu entorn social. 

 
- Biblioteques: Les biblioteques públiques són equipaments culturals de lliure 

accés que tenen la funció d'oferir informació als seus usuaris, en qualsevol 

tipus de suport, per tal de facilitar la generació de coneixement. 

 

- Espais de creació i cases de cultura: Un centre d’art és un espai dissenyat 

per a la creació, la producció i la difusió de les diferents branques visuals. 

 

Des de Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions s’ha fet 

l’actualització de les dades dels equipaments existents en els directoris 

municipals. Aquesta informació ha estat contrastada amb els responsables dels 

diferents districtes de la ciutat de Barcelona.  
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S’ha definit un mapa amb els equipaments municipals de la ciutat: 

http://goo.gl/maps/KhkA  

 

4.2.2- Equipaments educatius 

 

Els centres educatius públics, gestionats pel Consorci d'Educació de 

Barcelona, poden cedir els seus espais fora de l'horari lectiu. L’ús social de les 

escoles està regulat i tant la normativa d’ús com els formularis de demanda es 

troben disponibles al web del Consorci d’Educació al següent enllaç: 

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/centres_educatius/gestio_

centres/us_social_centres 

 

 

4.2.3- Equipaments de la Generalitat de Catalunya 

 

A través del Departament d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya 

hem obtingut la informació sobre equipaments públics a la ciutat de Barcelona a 

disposició de les entitats que són:  

 

- Casals cívics: equipament cívic concebut com a espai públic obert a tothom on 

poden realitzar les seves activitats amb l'objectiu de relacionar-se, fomentar 

aficions, ampliar coneixements i formar part d'un projecte col·lectiu. Les entitats 

que hi són acollides han de fer la seva activitat dins del casal.  

 

- Hotels d’entitats: equipaments destinats a donar suport a associacions i 

entitats sense ànim de lucre a través de diferents línies de col·laboració. 

Faciliten el treball associatiu i l'accés als serveis i mitjans per al seu 

desenvolupament; col·laboren al creixement i millora del moviment associatiu; 

possibiliten una relació interassociativa entre les diferents entitats; donen suport 

a la creació de les federacions que agrupen diverses associacions. 

Les associacions acollides han de pagar la taxa establerta i poden realitzar la 

seva activitat fora del mateix.  

 

 

 

- Casa del Mar:  ofereix la possibilitat de gaudir d'activitats que tenen com a 

objectiu fomentar la convivència, les relacions intergeneracionals i la participació 

en la comunitat, a través d'activitats formatives, esportives, artesanals, 

musicals...  

http://goo.gl/maps/KhkA
http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/centres_educatius/gestio_centres/us_social_centres
http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/centres_educatius/gestio_centres/us_social_centres
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També ofereixen a les entitats de l'entorn espais per fer activitats de caire cívic i 

social.  

 

- Casals de gent gran: equipaments cívics destinats al col·lectiu de les persones 

grans, amb la finalitat de promoure el seu benestar i la promoció de la seva 

participació com a membres actius de la societat. 

 

 

4.2.4- Equipaments de la Diputació de Barcelona 

 

La Diputació de Barcelona ha facilitat els criteris d’utilització dels  espais 

gestionats per la Subdirecció de Logística  així com les ordenances del 2012 

que regula les taxes i preus públics per a aquest any 

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=bd59fb16-ce13-4d3d-

9efc-85c5a649a096&groupId=446881#page=72 

 

Els espais als quals fem referència són: Recinte La Maternitat; Espai Francesca 

Bonnemaison; Recinte Llars Mundet; Recinte Escola Industrial; Recinte 

Torribera; Edifici del carrer Londres 55-57; Pati Manning; CCCB; Institut del 

Teatre 

 

5. ACTIVITATS I ACCIONS 

 

S’ha iniciat la recerca d’altres espais susceptibles de ser emprats per les 

associacions en equipaments públics, s’han realitzat reunions conjuntes entre la 

Direcció de Patrimoni, Patronat Municipal de l’Habitatge, l'Àrea de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esport i el Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme per a 

posar sobre la taula les demandes fetes per les entitats així com els espais 

disponibles i proposar el circuït òptim per a regular les condicions de les cessions o 

lloguer d’espais per a ús associatiu.  

Fruit d’aquest treball conjunt som coneixedors que Barcelona disposa d’un inventari 

d’uns 23 espais disponibles, de característiques molt diverses. 

A través de la relació quotidiana que els responsables i els tècnics de les diferents 

Àrees i Direccions de l’Ajuntament mantenen amb les entitats de la ciutat, algunes 

d’elles han expressat la dificultat amb la que es troben per a mantenir o canviar de 

local, havent-se recopilat unes 29 sol·licituds d’espais amb necessitats molt 

diferents entre elles.  

 

http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=bd59fb16-ce13-4d3d-9efc-85c5a649a096&groupId=446881#page=72
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=bd59fb16-ce13-4d3d-9efc-85c5a649a096&groupId=446881#page=72
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Per tant, aquesta mesura de govern proposa tenir en compte propietats de 

l'Ajuntament que posarà a disposició de les entitats en el cas que aquests siguin 

aptes  per al seu ús.  

 

També es tindran en compte altres espais propietat d’altres administracions i 

institucions que estiguin disponibles i amb les que l’Ajuntament de Barcelona tingui 

acords de col·laboració. En tot cas, la cerca d’aquests acords serà també una 

prioritat d’aquesta mesura de govern. 

 

Així mateix, els espais que constin a l'inventari, s'adequin a l'ús i continguin el 

material d'oficina necessari, es podran posar a disposició d'emprenedors i 

emprenedores que ho sol·licitin,  per al seu ús temporal. La gestió de la demanda i 

oferta dels espais disponibles per emprenedors es realitzarà en coordinació amb 

Barcelona Activa. 

 

 

5.1.- CESSIONS 

 

Un dels objectius definits en la mesura de govern, és centralitzar i coordinar a 

través d’una taula, totes les demandes associatives d’allotjaments sigui quina sigui 

la seva procedència i el canal utilitzat per la seva demanda, tot garantint la 

transparència i l'equitat en el tracte i en l'estudi de la demanda.  

 

Aquesta mesura distingeix dos tipus de protocols, l’un pels casos de cessions 

puntuals i/o continuades i un altre pels casos de demandes d’allotjaments, tal com 

s’estableix en el capítol 4.1 d’aquesta mesura i que descrivim a continuació. 

 

5.1.1. – Protocol de cessions 

 

Les cessions, ja siguin puntuals o continuades, es sol·licitaran en els 

equipaments públics, els quals ja disposen dels seus protocols de cessió. Per 

això, s’hauran d’adreçar directament als gestors de l’equipament. 

 

En els casos que aquestes cessions s’hagin de fer en d’altres espais que no 

tinguin la consideració d’equipament, el protocol a seguir serà el que es descriu a 

continuació. 

 

 

5.2.1. – Protocol d’allotjaments 
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Donat que les peticions d’allotjament s’hauran de resoldre, sobretot, en espais 

no considerats com a equipaments, les demandes s’hauran d’estudiar de forma 

individualitzada en una taula creada a l’empara d’aquesta mesura de govern. 

 

 

Les demandes, que hauran de contenir, com a mínim, la informació que es 

detalla a continuació s’hauran de tramitar en qualsevol Oficina d’Atenció al 

Ciutadà o a qualsevol oficina de registre, i dirigida al Comissionat de Participació 

i Associacionisme: 

 

a) Dades entitat:  

- Nom de l’entitat 

- Adreça 

- NIF 

- Nom de la persona responsable 

- Telèfon contacte 

- Mail contacte 

- Web 

- Mitjans personals de què disposa l’entitat:  

 Nombre de socis 

 Nombre de voluntaris 

 Nombre de professionals 

- Breu descripció de l'activitat de l' entitat  

- Objectius o finalitats de l’entitat 

- Fonts de finançament de l’entitat 

- Recollir si gaudeixen d’espais cedits per alguna administració i quin tipus de 

relació econòmica tenen amb l’Administració (convenis, subvencions, ...) 

b) Necessitat d'espai: 

- Justificació de les necessitats 

- Situació actual de l’espai que estan ocupant 

- Activitats principals que es duran a terme a l'espai sol·licitat 

- Dimensions necessàries i característiques de l’espai 

- L'espai sol·licitat necessita serveis determinats? Quins? 

- Possibilitat de compartir espai: SI   NO 

- Temporalitat prevista d’ocupació d’aquell espai 

 

c) Assumpció de costos:  
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- Quantitat que pot assumir l’entitat del cost del lloguer 

- L'entitat té capacitat econòmica per adequar el local? 

d) Observacions 

 Es recomana adjuntar la memòria anual dels dos darrers anys. 

 A més l'Ajuntament es reservarà el dret d'ampliar la informació i sol·licitar a 

 l'entitat l'aportació d'altra documentació.  

 

 

5.2.- FITXES D'INFORMACIÓ 

 

La mesura de govern preveu elaborar una fitxa de cadascun dels espais amb les 

dades bàsiques i una informació més ampliada de l’estat de l’edifici i les condicions 

del mateix per tal de poder-ho comparar amb les necessitats que  exposen les 

entitats en les seves demandes. Aquesta informació quedaria recopilada a Torre 

Jussana – Centre de Serveis a les Associacions.  

Les dades bàsiques són:  

- Nom de l’espai 

- Adreça 

- m2 

- m2 de sostre i distribució en nombre de plantes 

- Propietat: Patrimoni- Patronat Municipal Habitatge- privat (qui), altres 

administracions 

- Lloguer: Patrimoni- Patronat Municipal Habitatge- privat (qui), altres 

administracions 

- Estat de l’edifici 

- Accessibilitat 

- Qualificació urbanística/afectacions 

- Observacions: si està ocupat de manera irregular, si hi ha conflicte veïnal 

per l’ús.... 

- Cost de lloguer 

- Despeses associades: serveis comunitaris... 
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6. PARTICIPANTS I ORGANITZACIÓ 

 

6.1.– TAULA D'AVALUACIÓ DE DEMANDES 

Es crearà una taula d’avaluació de demandes que estarà formada per representants 

del Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme, de la Direcció de 

Patrimoni, del Patronat Municipal d’Habitatge,  de la Gerència d’Hàbitat Urbà, de 

l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, de l'Institut de Cultura de Barcelona i 

d’una representació dels Districtes de Barcelona. 

Periòdicament aquesta taula es reunirà per valorar les sol·licituds rebudes i 

aprovarà la proposta de cessió i les seves condicions, per elaborar el conveni 

corresponent, una còpia del qual s’haurà de fer arribar a la Direcció de Patrimoni.  

Previ a l’acord final, un cop valorades a la taula les sol·licituds i havent trobat 

opcions d'espai a les mateixes, caldrà fer una visita amb els responsables de 

l’entitat i els responsables de l’espai per a conèixer-ne i acceptar-ne les condicions. 

L’acceptació es formalitzarà  mitjançant el corresponent document administratiu 

(acta o conveni) que tindrà caràcter temporal. S’admeten les renovacions prèvia 

avaluació per part de la Taula d’Avaluació.. 

Per a una correcta acceptació i encaix de la nova entitat amb l’entorn, és important 

informar de la cessió als veïns i associacions de l’entorn. 

 

6.2.- CRITERIS A L'HORA DE PRIORITZAR LA CESSIÓ D'ESPAI 

- Trajectòria de l’entitat i de la seva relació amb l’Ajuntament de Barcelona 

- Finalitat social de les activitats de l’entitat. 

- Motiu de la demanda d'espai (no en tenen, se’ls ha quedat petit, han 

d’abandonar l’actual, no poden assumir-ne el cost, condicions insalubres...) 

- la urgència en la necessitat d’espai. 

- Demanda realitzada fruit de la unió d’entitats per compartir espais o la voluntat 

de compartir-los.  

- Correspondència entre la finalitat de l'entitat i la necessitat de la ciutadania, 

tant a nivell territorial com sectorial. Valoració de l'interès públic de les 

activitats que ofereixen i l'impacte a nivell territorial i ciutadà (millora, cohesió 

social, grau de participació que l’activitat de l’entitat aporta al barri, al districte i 

a la ciutat) 

- Base social de l’entitat (nombre de socis). Nombre de voluntaris; nombre de 

professionals. Beneficiaris potencials de l'activitat. 
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- Solvència econòmica de l'entitat. Diversitat de fonts de finançament. Ajuts 

rebuts des de les diverses administracions: locals, subvencions, concerts, 

contractes, convenis... 

- Necessitat (demanda) versus disponibilitat 

- Tenir en compte criteris de no carregar una mateixa zona amb entitats de 

característiques similars. 

 

 

6.3.-INFORMACIÓ 

 

A Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions, es disposarà del llistat 

d’equipaments de Barcelona que cedeixen espais per a ús de les entitats de la 

ciutat. La informació sobre la disponibilitat de les sales caldrà sol·licitar-la seguint 

el procediment establert a cada equipament.  

 

Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions també pot facilitar la 

informació referent a la demanda d’ús d’espais als centres escolars municipals i 

d’altres administracions que disposin d’espais a la ciutat susceptibles de ser 

utilitzats per les entitats. 

 

Així mateix, Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions informarà del 

procediment de demanda de cessions d’espais motiu d’aquesta mesura de govern.  

 

Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions també posa a disposició de 

les entitats un espai al seu web per a què les associacions que així ho desitgin 

puguin anunciar aquells espais compartibles dels seus locals i les condicions 

d’accés al mateix. Al web de Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions 

es pot trobar el formulari i les condicions per a accedir a aquest servei.   

 

 

7. CALENDARI 

 

Novembre 2012: Redacció de la mesura de govern 

Desembre 2012: Aprovació de la mesura 

Gener 2013: Creació de la Taula d’avaluació i posada en funcionament del Pla de 

locals. 
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8. PRESSUPOST I RECURSOS NECESSARIS 

 

Inicialment es compta amb els recursos de personal i infraestructurals depenent de 

les diferents Direccions implicades en el projecte. No obstant això, la taula 

d'avaluació podrà proposar a l'Ajuntament la contractació del personal necessari 

per poder dur a terme  el projecte.  

L’adequació dels espais a l’activitat a desenvolupar anirà a càrrec de les entitats.  

Es sol·licitarà que cada entitat tingui vigent l'assegurança de responsabilitat civil.  

 

9. AVALUACIÓ 

 

Les entitats hauran de fer una memòria anual de la seva activitat adreçada a la 

taula d'avaluació, mitjançant el canal determinat en el conveni i que haurà de 

permetre valorar la idoneïtat de cada cessió d'espais.  

Per part de l’administració es farà una memòria on es contemplaran les demandes 

rebudes, la disponibilitat que s’ha tingut d’espais, les concordances entre demanda i 

oferta, les demandes sense cobrir i motius.  


