
Codi Nom Icona Descripció

f01
Mercat o punt 

d'intercanvi

Espai permanent o periòdic d'intercanvi de productes o materials. Pot ser generalista o centrat en un àmbit 

(roba, llibres, música…). Inclou les botigues gratis.

f02
Banc del temps

Iniciativa comunitària de bescanvi de temps per serveis que, emulant simbòlicament el funcionament d'un 

banc, permet la satisfacció de necessitats sense fer ús de la moneda.

f03 Moneda social
Punt adscrit a un circuit de moneda complementària que permet l'adquisició de productes i la satisfacció 

de necessitats en el marc d'una economia social i solidària.

f04
Servei de suport i 

ajuda mútua

Servei que proporciona recursos per ajudar persones necessitades en àmbits diversos, com ara el treball, 

la formació, l'assistència social, l'assistència alimentària o els programes de salut. El servei es pot prestar 

tant des de l'Administració, com des de grups i col·lectius socials o des de la mateixa comunitat.

f05 Organització de 

cooperació al 

desenvolupament 

i solidaritat

Grup o organització que treballa pel desenvolupament i la igualtat de les regions més desafavorides del 

planeta, així com les que tenen la voluntat de crear consciència al voltant del dret a un medi ambient 

segur, sa i sostenible per a totes les persones.

f06 Entitat ambiental
Organització i espai obert a la participació que treballa entorn de la sostenibilitat i el medi ambient i des 

d'on s'organitzen accions, activitats, campanyes o xarxes.

f07 Associació i 

moviment veïnal

Associació o moviment organitzat que treballa per a la millora de les condicions ambientals, econòmiques i 

socials dels barris, així com per la qualitat de vida dels qui hi viuen.

f08 Centre social, 

cultural o de 

lleure

Espai formal de trobada social per a la realització d'activitats, reunions, formacions, etcètera, adreçades a 

la comunitat. Inclou centres excursionistes, agrupaments escoltes o esplais, ludoteques, casals de barri, 

populars, juvenils o de gent gran, ateneus, centres cívics, etcètera).

f09
Espai amic dels 

infants

Espai o iniciativa sensible a les necessitats dels infants, ja sigui perquè hi està dedicada específicament 

(patis escolars oberts al públic els caps de setmana) o perquè es tracta d'un local que hi és sensible 

(establiments de restauració, comerços, etcètera, que tenen àrees específiques per als infants a les seves 

instal·lacions).

f10 Espai comunitari i 

autogestionat

Espai obert a la realització de reunions, trobades i assemblees socials i activitats diverses, gestionat per 

les mateixes persones usuàries. Pot tractar-se d'un espai establert formalment (pla "Buits") o per a l'ús 

comú (centres socials i espais alliberats).

f11 Banc dels 

aliments banc d'aliments.jpg

Espai on se serveixen àpats o bé on es distribueixen aliments perquè les persones beneficiàries els 

consumeixin a casa seva. Els bancs d'aliments asseguren que el menjar no és malbaratat i que s'aprofita 

per alimentar persones sense llar o en risc de malnutrició. 

6.participació i innovacions
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