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Descripció de la iniciativa

Balanç Social és una eina de rendició de 
comptes per mesurar l’impacte social, am-
biental i de bon govern. Les organitzacions 
que utilitzen aquesta eina poden fer servir 
els resultats per millorar internament i per-
met tenir dades agregades dels estàndards 
ètics de l’Economia Solidària i el Mercat So-
cial. El Balanç Social avalua de manera sis-
temàtica, objectiva i periòdica sis grans ca-
racterístiques de qualsevol empresa o entitat 
que vulgui ser socialment responsable: la de-
mocràcia, la igualtat, el compromís ambien-
tal, el compromís social, la qualitat laboral i 
la qualitat professional.

Un cop fet el Balanç Social, les organitzacions 
poden estendre’n l’ ús i la funcionalitat inter-
na. D’una banda, poden elaborar la seva me-
mòria de responsabilitat social a partir d’una 
plantilla de memòria, que disposa d’una taula 
d’equivalències tècniques amb els indicadors 
del Global Reporting Initiative. De l’altra, a 
partir dels compromisos de millora expres-
sats per les organitzacions amb la sol·licitud 
del segell, la Comissió de Balanç Social in-
tenta generar dinàmiques d’intercooperació 
perquè siguin les mateixes organitzacions de 
l’economia social i solidària les que ajudin les 
altres a complir els compromisos de millora.

Balanç social
Per la transparència i la construcció 
de Mercat Social

Resultats destacats de l’informe del 2015:

•  Hi ha majoria de dones en l’estructura labo-
ral, un 60%, tant en nombre total de treba-
lladores com en els càrrecs de responsabili-
tat executiva. Als principals espais de presa 
de decisions la paritat és gairebé total.

•  El 25% de les persones ocupades provenen 
de situacions de risc d’exclusió social.

•  De mitjana, el sou més alt és pràcticament 
dues vegades més elevat que el més baix.
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•  El 90% de les organitzacions fan recollida 
selectiva de residus, utilitzen paper reciclat 
i desenvolupen pràctiques d’estalvi i eficièn-
cia energètica.

•  20 de les 25 organitzacions treballen amb 
finances ètiques: de mitjana, el 21% dels di-
pòsits i el 24% dels préstecs rebuts.

•  El 25% de les compres es realitzen dins de 
l’àmbit de l’economia social i solidària.

•  La mitjana de qualitat laboral se situa en un 
7,92 sobre 10. Les millors puntuacions fan 
referència a aspectes motivacionals vin-
culats al suport mutu, l’autonomia i la rea-
lització personal pel fet de pertànyer a un 
col·lectiu.

El 2015, un total de 25 organitzacions mem-
bres de la xarxa Barcelona + Sostenible van 
elaborar el seu propi Balanç Social i es van 
recollir les dades en un informe d’indicadors 
agregats.

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: 6. Bon govern i responsabilitat 
social: de la intervenció sectorial a la coordi-
nació efectiva. Altres objectius relacionats 8. 
Progrés i desenvolupament

Indicadors associats

Un total de 25 orga-
nitzacions de la xarxa 
Barcelona + Soste-
nible van elaborar el 
Balanç Social el 2015.

72 organitzacions, en 
total, van elaborar el 
Balanç Social al 2015.

descarregar PDF

Durada: Cada any es realitza una campanya de 
balanç social perquè les organitzacions pre-
sentin les seves dades. La campanya del 2015, 
per reportar sobre els indicadors del 2014, va 
començar el maig i va finalitzar al juny.

Valors destacables de la bona pràctica: 
Col·laborativa, innovadora, replicable, treball 
en xarxa i que implica la millora constant de 
les entitats que col·laboren per fer créixer el 
seu rendiment social, ambiental i de bon go-
vern davant la societat.

Impulsor: Xarxa d’Economia Solidària (XES).

Contacte: Rubèn Suriñach, Xarxa d’Economia 
Solidària (XES) | ruben@bsxes.org | http://
mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial

Col·laboradors: Barcelona + Sostenible i totes 
les entitats i organitzacions que van elaborar 
el Balanç Social l’any 2015.

https://bsxes.files.wordpress.com/2016/03/informe_bcnsostenible_def.pdf%20

