
 

 

CRITERI DESCRIPCIÓ DEL CRITERI INDICADOR 

 

 

INNOVACIÓ SOCIAL 

La innovació permet donar resposta a 

situacions i problemàtiques de forma creativa 

i original. 

- L'objecte de la BP és una problemàtica social derivada del context 

actual. 

- La BP incorpora procediments o metodologies originals, respecte a 

les formes emprades habitualment. 

 

 

 

ESTRATÈGIA 

Debilitar els factors que poden derivar en 

processos o situacions d'exclusió 

Emprendre accions de promoció, foment de 

l'autonomia i capacitació de les persones en 

situacions d'exclusió amb perspectiva de 

comunitat 

- La BP actua sobre les conseqüències de l’exclusió. 

- La BP inclou processos de capacitació o foment de l'autonomia de la 

població destinatària. 

- La BP no s'adreça únicament als individus sinó també a la comunitat. 

 

 

 

INTEGRALITAT 

Tenint present que l'exclusió és un fenomen 

multi factorial , aquest requisit es refereix a la 

necessitat que tota bona pràctica abordi 

almenys dos factors d'exclusió: atur, debilitat 

de xarxes familiars, malaltia... 

- La BP està dissenyada tenint en consideració el conjunt de 3 o més 

factors que incideixen en la problemàtica social. 

- La BP ha executat accions que  operaven en almenys 3 factors 

generadors d'exclusió. 

EFECTIVITAT I IMPACTE 

Una BP es considera efectiva i eficaç quan 

genera els impactes socials que s'havien 

marcat i es mantenen al llarg del temps. 

- La BP genera els impactes socials marcats en els objectius. 

- La BP ha generat impactes positius no previstos. 

- Alguns dels impactes de la BP s'han mantingut un cop finalitzada la 

intervenció. 

SOSTENIBILITAT, 

VIABILITAT I EFICIÈNCIA 

La bona pràctica ha der ser viable, eficient i 

sostenible en termes econòmics, 

organitzatius i humans. Els objectius marcats 

s'haurien d'assumir amb la menor inversió de 

recursos econòmics i humans. 

- La BP és sostenible: s'ha mantingut durant el temps necessari per 

assolir els seus objectius. 

- La BP és viable: a l'inici es disposava de les condicions necessàries per 

portar-la a terme. 

- La BP és eficient: ha assolit els objectius marcats amb la menor 

inversió de recursos econòmics i humans. 



 

 

PARTICIPACIÓ I 

LIDERATGE 

Una BP ha de comptar amb un lideratge clar i 

assumit per totes les parts. 

La BP ha de comptar amb fórmules de 

participació 

- La BP incorpora mecanismes de participació (informació, debat o 

consulta) 

- El lideratge de la BP i la responsabilitat de cada una de les parts estan 

clares i assumides per tothom. 

RIGOR METODOLÒGIC 
L'acció ha de partir d'una necessitat manifesta 

i latent. Fruit d'una diagnosi. 

- Hi ha una diagnosi que justifiqui l'acció. 

- Hi ha una seqüència: diagnosi, disseny, intervenció i avaluació 

- S'ha fet una avaluació del procés i de l'impacte que ha permès 

millores. 

TRANSFERIBILITAT 

Les accions han de ser exportables, 

adaptables, de manera que es puguin fer 

servir en diferents situacions o contextos  

semblants. Ha d'estar documentat per fer la 

transferència. 

- La BP està documentada amb la descripció detallada dels objectius, 

recursos utilitzats, actuacions fetes, dificultats sorgides i indicadors 

d'avaluació. 

- La BP aborda una problemàtica que pot estar present en altres 

territoris. 

TRANSVERSALITAT I 

TREBALL EN XARXA 

La BP ha de comptar amb la implicació del 

màxim d'actors que treballen en el camp 

d'acció de la problemàtica abordada, 

fomentant el treball en xarxa. Aquests actors i 

la comunitat receptora han de ser-hi durant  

tot el procés. 

- La BP s'ha portat a terme amb els actors que treballen sobre la 

problemàtica abordada. 

- La BP disposa de procediments i espais per a la participació dels 

actors implicats. 

- En la BP s'executen accions amb la implicació de la comunitat on es 

porta  a terme. 

 
 
 


