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PRESENTACIÓ
Persones immigrades i discriminació en el dret a l'habitatge

El Consell Municipal d’Immigració és l’òrgan principal de 
participació i consulta de les persones immigrades a la ciutat.

Un dels objectius del pla de treball del Consell és reconèixer públicament a 
través d’un premi la feina duta a terme a la ciutat en l’àmbit de la immigració.

Aquest premi és, doncs, el compromís adquirit per 
l’Ajuntament de Barcelona amb el Consell Municipal
d’Immigració, i pretén valorar principalment els treballs o 
la feina feta per tal d’assolir la plena ciutadania
real de les persones immigrades, així com la cohesió social.

A la convocatòria 2018 s’estableix que es premiarà a projectes 
o treballs que hagin destacat o siguin d’especial interès en 
l’àmbit de la temàtica acordada pel CMIB per l’any 2018:

Persones immigrades i discriminació en el dret a l'habitatge



OBJECTIU PARTICIPANTS I REQUISITS
Amb aquest Premi es pretén:

• Reconèixer públicament la feina realitzada 
o els projectes en curs que hagin 
destacat, o siguin d’especial interès, en 
l’àmbit específic de la convocatòria.

• Promoure la visibilitat de les entitats del 
Consell Municipal d’Immigració.

• Crear un espai d’intercanvi i de coneixement de 
bones pràctiques en matèria d’immigració.

Podran presentar projecte les persones físiques, els 
grups, les Associacións i/o altres entitats sense ànim 
de lucre amb seu social a Barcelona o entitats o grups 
amb delegació sempre que tinguin activitat a la ciutat 
de Barcelona, que compleixin els requisits següents. 

• Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i 
fiscals de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) així 
com també amb la Seguretat Social (TGHSS), l’Institut 
Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d’Administracions.

• Haver justificat, en el termini previst, qualsevol 
subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament 
de Barcelona i les seves entitats municipals.

• En el cas d’entitats, estar legalment constituïdes i 
actives, inscrites en el registre públic corresponent.

 
• En el cas de grups que no estan formalitzats 

jurídicament, i estan integrats només per 
persones físiques, caldrà que la persona que 
actuï com a representant del grup estigui 
empadronada a la ciutat de Barcelona.

• Experiència en l’àmbit de la immigració.

• Que el projecte premiat no serà igual o similar a altres 
de la mateixa entitat o grup amb els que l’Ajuntament 
ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).



CARACTERISTIQUES 
DELS PROJECTES

CRITERIS D’ATORGAMENT 
DEL PREMI

Hauran d’acreditar la tasca realitzada per tal 
d’assolir tots o qualsevol dels objectius 
especificats en el punt 5 d’aquestes bases. 

• Es poden referir al treball global de 
l’entitat en la temàtica de referència o a 
projectes o activitats específiques.

• Projectes iniciats en el mateix any o projectes 
de continuïtat iniciats en anys anteriors.

• En cap cas poden ser projectes acabats.

• Han de dur-se a terme a la ciutat de Barcelona.

• El llenguatge i continguts hauran de ser 
respectuosos amb la igualtat de gènere, els drets 
humans, els drets de ciutadania, els drets de la 
infància, els drets dels animals i no incorporar 
valors que atemptin contra la dignitat humana ni 
es puguin interpretar com una discriminació per 
raons d’origen, ideològiques, religioses, culturals, 
socials, d'orientació sexual o d'identitat de gènere.

En la convocatòria 2018 del premi Consell Municipal 
d’Immigració s’estableix que es premiarà a entitats o 
projectes que hagin treballat en l’àmbit de les persones 
immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge.

El premi s’atorgarà a la candidatura que obtingui la 
major puntuació en aplicació dels criteris següents: 

1. Lluita contra la discriminació i l’exclusió en 
l’habitatge, empoderament, sensibilització i 
visibilització, amb un màxim de 15 punts 

A. Iniciatives i projectes que treballin en la incidència 
social i visibilització de la discriminació i les 
dificultats en l’accés i manteniment a l’habitatge de 
les persones migrants o refugiades. Fins a 4 punts.

B. Iniciatives que proporcionin coneixement i 
empoderament a la població immigrada en 
el camp de l’habitatge. Fins a 2,5 punts.

C. Iniciatives que treballin en la prevenció de 
l’exclusió residencial. Fins a 2,5 punts.

D. Iniciatives i estratègies que incideixen en el 
sector immobiliari per afavorir una millora 
en les condicions i procediments d’accés i 
manteniment de l’habitatge. Fins a 2 punts. 

E. Iniciatives que proposin alternatives en la provisió 
o l’accés a l’habitatge per superar les desigualtats 
i les pràctiques discriminatòries. Fins a 2 punts.

F. Projectes i treballs que aporten coneixement sobre la 
realitat de la situació de les persones immigrades i la 
discriminació en el dret a l’habitatge. Fins a 2 punts.



PRESENTACIO DE LES 
PROPOSTES, SOL·ICITUD 
I DOCUMENTACIÓ

2. Transversalitat, treball en xarxa i perspectiva 
interseccional, amb un màxim de 5 punts 

A. Estratègies i pràctiques col·laboratives, 
transversals i de treball en xarxa. Fins a 3 punts.

B. Estratègies que abordin les dificultats 
d’accés a l’habitatge des d’una perspectiva 
interseccional. Fins a 2 punts.

3. Generals, perspectiva de gènere i 
immigració, amb un màxim de 10 punt 

A. Concreció, qualitat, coherència i viabilitat tècnica  
i econòmica de la proposta efectuada. Fins a 2 punts.

B. Sostenibilitat en el temps del projecte plantejat 
o l’actuació realitzada. Fins a 1,5 punts.

C. Posar el focus en la perspectiva 
de gènere. Fins a 2 punts.

D. Iniciatives realitzades i presentades per part d’entitats 
o grups de persones immigrades. Fins a 2,5 punts.

E. Valoració global. Fins a 2 punts.

En el cas que cap proposta arribi al mínim de 
10 punts, el jurat el declararà desert, i no es 
procedirà a l’atorgament de cap premi.

La documentació es podrà presentar a 
qualsevol de les oficines del Registre General 
dels districtes, gerències o instituts. 

1. Sol·licitud degudament complimentada, 
disponible al web http://ajuntament.barcelona.
cat/ca/informacio-administrativa/premis

2. Memòria explicativa del projecte o treball 
candidat al premi, amb les activitats i tasques 
realitzades o en procés o previsió immediata en 
l’àmbit objecte del premi, amb un màxim de deu 
fulls (o cinc fulls a doble cara) inclosa la portada, 
i segons formulari (guió orientatiu) disponible a
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/premis i al web del Consell 
Municipal d’Immigració a l’enllaç http://www.bcn.
cat/novaciutadania/arees/ ca/consell_municipal/
Premi_Municipal_Immigracio_de_Barcelona.html



TERMINI DE PRESENTACIÓ

DOTACIÓ DEL PREMI

3. Documentació administrativa

La presentació de la sol·licitud al Premi implica la 
inscripció de l’Entitat al Fitxer General d’Entitats 
Ciutadanes. Podeu consultar informació addicional 
sobre aquest tractament i sobre protecció de dades  
a les bases publicades al BOP i a  
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 

Relativa a l’entitat:

• Fotocòpia del NIF de l’entitat (llevat que 
aquesta informació ja consti al Fitxer General 
d’Entitats Ciutadanes o altre fitxer municipal, 
cal que sigui documentació vigent).

• Còpia compulsada de l’escriptura, document 
de constitució, modificació d’estatuts o acta 
fundacional de la persona jurídica i del representant 
legal (llevat que aquesta informació ja consti 
al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes o altre 
fitxer municipal i no hagi estat modificada).

• En cas de grups, empadronament de la persona 
que actuï com a representant del grup. 

• Altra documentació que acrediti que es 
compleixen amb els requisits de participació. 

El termini de presentació de propostes començarà el 
dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria 
al BOP i finalitzarà el 10 d’octubre del 2018. 

La dotació econòmica del Premi és de 7.000 euros.



JURAT ACCEPTACIÓ DE LES BASES

ACTE DE LLIURAMENT 

PER A MÉS INFORMACIÓ

• Sr. Rodrigo N. Araneda Villasante. 
Vicepresident primer del Consell Municipal 
d’Immigració de Barcelona. ACATHI.

• Sra. Remei Sipi Mayo. Presidenta de 
l’Asociación de Mujeres E’Waiso Ipola.

• Sr. Carles Solà i Serra. Periodista i 
director del programa 30 Minuts de TV3 
(i anteriorment de Tot un món).

• Sra. Sònia Fuertes. Presidenta d’ECAS 
– Entitats Catalanes d’Acció Social.

• Sra. Imma Mata. Cap del Programa de Migració 
de Càritas Diocesana de Barcelona.

• Sra. Carme Trilla, presidenta d’Habitat 
3, membre del Consell de l’Habitatge, 
i amb una trajectòria important com a 
experta i responsable en Habitatge. 

• Sra. Vanesa Valiño, Cap de Gabinet, 
Regidoria d’Habitatge. 

Presidenta: Sra. Lola López Fernández, 
Comissionada d’Immigració, Interculturalitat 
i Diversitat, per delegació d’alcaldia. 

En cap cas les persones designades com 
a jurat poden presentar sol·licitud per a 
participar en l’atorgament dels premis. 

El jurat podrà demanar tota la informació 
complementaria que consideri necessària en 
relació amb les propostes presentades.

El veredicte es farà públic durant l’acte de lliurament.

La presentació d’una candidatura per a la 
concessió del premi, entitat jurídica o projecte, 
implica l’acceptació d’aquestes bases.

L’acte de lliurament es realitzarà el mes de desembre, en 
el marc del Dia Internacional del Migrant. En el transcurs 
de l’acte es presentarà un vídeo recull amb algunes 
de les propostes presentades. El criteri de selecció 
anirà a càrrec de la secretaria del Consell i del jurat. 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona
Passeig Sant Joan 75 – Tel. 93 256 44 85
e-mail: consellimmigracio@bcn.cat

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/
consell_municipal/consell_municipal.html

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
informacio-administrativa/premis



ENTITATS MEMBRES DEL CMIB 

• ACATHI Associació Catalana per la Integració 
d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals immigrants

• ACESOP Associació Cultural Educativa i 
Socialoperativa de dones pakistaneses

• ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano

• Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas

• Asociación Cultural "Los Ríos" en Cataluña

• Asociación Cultural Social y Arte Culinario 
de Honduras y amigos de Catalunya

• Asociación de Ecuatorianos en Catalunya

• Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya

• Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA

• Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana Sin Fronteras

• Asociación Intercambio Cultural Chino-España

• Asociación Uruguayo Catalana "Los Botijas"

• ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya

• Associació Catalana de Residents Senegalesos

• Associació Catalunya-Líban

• Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT)

• Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants 
a Catalunya (AMIC - UGT)

• Associació de Treballadors Pakistanesos

• Associació Sòciocultural La Formiga

• ATIMCA Associació de treballadors 
immigrants marroquins a Catalunya

• Càritas Dioscesana de Barcelona

• Casa Eslava

• CC.OO. de Catalunya - Migracions

• CCAR Comissió Catalana d' Ajuda al Refugiat

• Centro Boliviano Catalán

• Centro Cultural de Ucrania en Catalunya

• Centro Filipino - Tuluyan San Benito

• Centro Peruano en Barcelona

• CICTAEC Cámara Internacional de Comercio  
y Turismo Asociación Ecuatoriano Catalana

• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

• Consell de la Joventut de Barcelona



• CREU ROJA Catalunya

• FAHONCAT Federación de Asociaciónes 
Hondureñas en Cataluña 

• FASAMCAT Federación de Asociaciónes 
Americanas de Catalunya

• FAVB Federació d' Associacións  
de Veïns i Veïnes de Barcelona

• FEDASCAT Federación de Asociaciónes 
de Colombianos en Catalunya 

• FEDEBOL (Federación de entidades 
bolivianas en Cataluña)

• FEDELATINA (Federació d'entitats 
llatinoamericanes a Catalunya)

• Federació d'entitats peruanes a Catalunya (FEPERCAT)

• Federación Latina de Medios de Comunicación

• Fundació Benallar

• Fundació IBN BATTUTA

• Fundació Migra Studium

• Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social

• Fundación Juan Pablo II

• JOVECU Asociación de jóvenes 
ecuatorianos en Catalunya

• KALIPI Federación de Entidades Cívicas 
y Religiosas Filipinas de Barcelona 

• Mujeres Palante

• PIMEC Comerç

• Red Solidària Argentina a Barcelona

• SURT, Fundació de dones, Fundació Privada

• TEAC - Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura

• Xarxa 9 Barris Acull

BARCELONA.CAT/NOVACIUTADANIA


