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ANNEX 2: FORMULARI DESCRIPTIU DEL PROJECTE EN EL MARC DELS AJUTS DEL  COMPROMÍS DE 
BARCELONA PEL CLIMA 
 
1.Títol del projecte-Identificació 

2. Breu descripció del projecte- Fonaments i qualitat del projecte 

3. Justificació del projecte-Marc conceptual de la proposta 

Explicació 

4. Objectius, generals i específics del CBC. 

5. Destinataris del projecte, repercussió social vers el col·lectiu implicats i destinataris. 

6. Gestió i organització del projecte. Rol i aportacions de cada una de les organitzacions: recursos, 
mecanismes de coordinació i presa de decisions, formes de col·laboració amb altres agents, sistemes 
d’informació internes i externes del projecte. 

7. Pla d’execució, accions i resultats. Resultats esperats, indicadors qualitatius i quantitatius, 
activitats proposades, repercussió social, caràcter innovador en l’àmbit de l’acció climàtica, 
temporització, la perspectiva de gènere com s’ha tingut en compte. 

Resultats 
esperats 

Indicadors 
d’avaluació 

Activitats 
proposades 

Agents 
involucrats 

Temporització  

Indiquen els productes 
o serveis que es 
generen de la 
intervenció realitzada 

Criteris que permeten 
mesurar els resultats 
esperats 

Descripció de les 
activitats realitzades 

Descripció de les 
persones involucrades 
en aquestes activitats 

Data d’inici i finalització 
de cada activitat 

Què es vol aconseguir? Com es mesurarà si s’ha 
aconseguit? 

Amb quines activitats es 
durà a terme? 

Qui participarà en 
aquestes activitats? 

Quan es faran aquestes 
activitats? 

 

8. Ambientalització del projecte: incorporació de criteris d’ambientalització en les activitats i 
esdeveniments vinculats al projecte, així com en la gestió quotidiana de les entitats de l’agrupació. 
Informació de suport a les instruccions tècniques de l’Ajuntament de Barcelona: 
www.ajsosteniblebcn.cat   

9. Estratègia de comunicació, estratègies de difusió, divulgació del projecte, sensibilització a la 
població en general, etc. 

Solidesa  

10. Integrants de l’agrupació: nom, descripció, trajectòria i base social, àmbit d’actuació, expertesa, 
nombre de treballadors, socis, voluntaris, usuaris... de cadascun dels integrants. 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/
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11. Pla de viabilitat econòmica del projecte-pressupost general: Import sol·licitat i el pressupost del 
projecte desglossat per conceptes així com la distribució d’aquest entre les persones físiques o 
jurídiques que composen l’agrupació en funció de les tasques que els hi pertoqui desenvolupar.  

Impacte 

12. Contribució als resultats quantitatius i qualitatius relacionats amb els objectius del compromís 
pel canvi climàtic. Podeu consultar el Pla Clima a la web de l’Ajuntament de Barcelona: 
http://barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca 

http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca

