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1. Repte de l’habitatge assequible BCN–NYC

La manca d’habitatges adequats i assequibles és un repte que soscava la inclusió social, la igualtat, la salut i 

el benestar de les persones, així com la sostenibilitat. L’Ajuntament de Barcelona i la ciutat de Nova York 

estan compromesos a afrontar aquest repte, tal como s’indica a la Declaració municipalista dels governs 

locals per al dret a l’habitatge i el dret a la ciutat. 

El principal objectiu de la política d’habitatge de Barcelona és facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant 

polítiques innovadores, alhora que s’aborden nous reptes, com ara la gentrificació i la segregació socio-

espacial, entre d’altres. La ciutat està en camí de duplicar el nombre d’habitatges públics en els propers deu 

anys. Algunes de les polítiques noves i dels programes nous empresos durant els últims anys també inclouen 

un programa de cohabitatge per donar suport a les cooperatives d’habitatge, la creació d’una promotora 

d’habitatge assequible amb benefici limitat Habitatge Metròpolis Barcelona, mitjançant una associació 

publicoprivada, o l’ús de tècniques de construcció modular per a l’edificació d’habitatges temporals, com a 

part del programa APROP. 

A Nova York, l’Administració de l’alcalde Bill de Blasio s’ha compromès a construir i a preservar habitatges 

assequibles per a 300.000 famílies de Nova York, nivells no vistos en 30 anys. El finançament per a la 

construcció i conservació d’habitatges s’ha duplicat, de la mateixa manera que el nombre de llars en els 

sortejos d’habitatges assequibles de la ciutat cada any. Centenars de solars que en el seu moment eren 

buits, contenen avui habitatges assequibles. Amb les reformes en els programes de zonificació i fiscals no 

només s’incentiva la construcció –finançada pel sector privat– d’habitatge assequible, sinó que en resulta un 

requeriment, amb noves planificacions. Pensant en el futur, la ciutat està centrada a poder obtenir millors 

resultats, en menys temps i de manera més efectiva per a la ciutadania de Nova York. 

2. Finalitat de la convocatòria

L’Ajuntament de Barcelona i la ciutat de Nova York han obert una convocatòria per obtenir tecnologies i 

eines innovadores que permetin reduir les despeses de construcció i rehabilitació en àrees urbanes denses i 

fer, així, que l’habitatge sigui més assequible per a tots i totes. 

A causa de l’augment del preu del sòl i de les despeses de construcció, Barcelona i Nova York han de trobar 

formes d’obtenir més de la inversió en habitatges assequibles i de lliurar habitatges més ràpidament a les 

famílies que ho necessiten. L’aplicació de nous mètodes de construcció, l’ús de materials alternatius i 

sostenibles i els nous sistemes de planificació i gestió de despeses són possibles maneres de fer que 

l’habitatge sigui més assequible. Amb el Repte de l’habitatge assequible BCN-NYC, aquestes ciutats estan 

disposades a adoptar la tecnologia i les tècniques més avançades per reduir els terminis dels projectes i les 

despeses i per promoure un sector més net i sostenible. Entre les tecnologies específiques que poden ajudar 

a aconseguir aquest objectius tenim, entre d’altres, les següents: 
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• Prefabricació fora del lloc

• Materials de construcció alternatius

• Modelatge d’informació de construcció

• Realitat virtual / realitat augmentada

• Drons autònoms

• Comptabilitat de recursos i anàlisi de flux de materials

• Impressió en 3D

• Solucions basades en dispositius i mòbils intel·ligents

3. Organització del repte

El Repte de l’habitatge assequible BCN-NYC l’organitzen l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de la Regidoria 

d’Habitatge i Rehabilitació i l’Oficina del Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital, amb el suport de Fira 

Barcelona, i la ciutat de Nova York, per mitjà de l’Oficina de l’Alcalde, l’Oficina del Director de Tecnologia i el 

Departament de Preservació i Desenvolupament de l’Habitatge. 

4. Qui pot participar-hi?

El Repte de l’habitatge assequible BCN-NYC està obert als sectors públic, privat, social i acadèmic que 

actualment estan implantant mètodes i solucions innovadores que contribueixen a fer que l’habitatge 

sigui més assequible, inclusiu i eficient. Aquest inclouen, entre d’altres: governs municipals i agents 

municipals, promotores urbanes, persones emprenedores, empreses emergents, innovació digital, 

promotores, centres d’investigació, universitats, tècnics i tècniques de civisme, organitzacions de la societat 

civil, organitzacions no governamentals, cooperatives, consorcis (publicoprivats) i activistes socials. 

Els mètodes i les solucions presentades han d’haver estat implementats en un context urbà. 

5. Restriccions

Les institucions representades en el jurat i l’organització no poden competir en el Repte de l’habitatge 

assequible BCN-NYC. 

Totes les inscripcions han de complir amb els codis de construcció de Barcelona i de Nova York.
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6. Presentació de propostes

Per poder participar en el Repte de l’habitatge assequible BCN-NYC, cal emplenar el formulari disponible en línia. 

Les propostes s’envien electrònicament al nostre web i han de complir amb els termes i condicions descrits aquí. 

El formulari i tota la informació complementària s’ha d’emplenar en anglès en la seva totalitat. No s’accepten 

propostes en cap altre idioma. 

L’organització es reserva el dret de demanar qualsevol aclariment o informació addicional sobre les inscripcions 

enviades. 

No s’accepten documents addicionals al formulari web, llevat que l’organització ho sol·liciti. 

Es recomana consultar els criteris d’avaluació (apartat 8) en emplenar el formulari web. És important no 

deixar cap camp en blanc. 

7. Termini de lliurament

Totes les inscripcions s’han de lliurar abans del 10 de febrer de 2019, a les 23.59.59 CET (hora d’Europa central).

8. Criteris d’avaluació

La qualitat de cada proposta és avaluada d’acord amb els criteris descrits a continuació. Totes les propostes 

rebudes s'avaluen partint d’onze aspectes, agrupats en quatre categories: 

Grup 1. Innovació i rellevància 

Grup 2. Impacte, àmbit d’aplicació, participació ciutadana i cocreació i inclusivitat 

Grup 3. Replicabilitat i col·laboració multiactors 

Grup 4. Solvència, organització i consciència ambiental 

Per a cada aspecte, s’assigna una puntuació en funció del grau en què la presentació compleix els criteris 
enumerats. 
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Aspectes de l’avaluació: 

Aspectes Criteris aplicats 

Innovació 

● El tema tractat és rellevant i original, i demostra un enfocament innovador,

incloent-hi algunes explicacions sobre per què la proposta és innovadora.

● La proposta inclou conceptes, processos, eines o models de govern innovadors
com a banc de proves per a la innovació.

Rellevància ● Defineix una o diverses necessitats o problemes no resolts que s’aborden en el
seu context.

Àmbit 
d’aplicació 

● S’ha arribat al grup objectiu de manera efectiva i la proposta ha tingut un

impacte positiu en un nombre significatiu de persones.

● És un projecte potencialment ampliable per beneficiar centenars de
milers (o fins i tot milions) de persones.

Participació 
ciutadana i 
cocreació 

● Engloba les consideracions de participació ciutadana i com cal garantir
l’acceptació de les seves idees; o inclou mètodes innovadors i eines com ara el
codisseny o la cocreació.

Impacte 

● Demostració d’impactes clars, significatius i tangibles (o d’impactes

potencials).

● Inclou la quantificació de l’abast dels impactes (o d’impactes potencials).

● En cas de recerca o d’anàlisi comparativa, demostració d’una

contribució clara als plans d’acció futurs i als processos de presa de

decisions.

Inclusivitat 
● Defineix els objectius d’inclusió en termes de gènere, ètnia, classe i pobresa,

o edat.

Replicabilitat 
● És una proposta potencialment transferible a altres contextos diferents a

aquell per al qual va ser concebut originalment, és a dir, es podria aplicar a

altres sectors, regions o països.

Col·laboració 
multiactors 

● Identificació d’associacions entre agents públics, privats, socials o la

ciutadania o altres formes de col·laboració multiactors.

Solvència ● Les dades presentades són fiables i sòlides.

Organització ● L’organització que presenta la proposta té una experiència demostrable en el
seu camp i, per tant, ofereix unes condicions ètiques de treball.

Consciència 
ambiental ● La proposta manifesta bones iniciatives i respecte pel medi ambient.
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9. Procés d’avaluació

El procés d’avaluació es divideix en dues fases. 

1) Normativa de compliment i selecció dels finalistes

L’organització i un comitè tècnic d’experts que treballen en les àrees temàtiques que abasten aquest repte 

fan una primera avaluació per tal de comprovar si la proposta compleix amb els requisits i els criteris de 

selecció definits. 

Les propostes podrien estar subjectes a una sol·licitud addicional d’informació o a un aclariment del comitè 

tècnic d’experts. 

Se seleccionen tres finalistes. En seran informats el 7 de març de 2019. En aquesta etapa, i amb finalitats 
promocionals, es recomana a tots els finalistes que enviïn a l’organització un petit vídeo en què es mostri el 

contingut de la proposta. L’organització del repte utilitzarà aquests vídeos per a la promoció del premi. 

Tots els finalistes del Repte de l’habitatge assequible BCN-NYC han d’assistir a la cerimònia del repte, que se 

celebrarà a la ciutat de Barcelona, el març del 2019. El guanyador s’anunciarà a la jornada Smart Cities 

New York el maig del 2019. 

Tots els participants han de ser disponibles per respondre a qualsevol sol·licitud o informació addicional des de la 

data d’inscripció fins a l’1 de maig de 2019. 

2) Anunci del guanyador

Els finalistes han de passar per una segona avaluació, feta per un jurat expert designat i per representants de 

l’Ajuntament de Barcelona i de la ciutat de Nova York. 

Els finalistes poden estar subjectes a la sol·licitud d’informació addicional o aclariment del jurat d’aquesta última 

etapa d’avaluació fins a l’1 de maig de 2019. 

El guanyador del premi s’anuncia en la cerimònia del repte, que se celebrarà a la jornada Smart Cities New York 

el maig del 2019. 
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10. Premis del repte

L’Ajuntament de Barcelona i la ciutat de Nova York premiaran el guanyador del Repte de l’habitatge 
assequible BCN-NYC amb els premis següents: 

1) Fins a 20.000 dòlars per fer una demostració de la seva tecnologia in situ en projectes rellevants a
Barcelona o a la ciutat de Nova York. Si escau, aquesta tecnologia es podria implementar a escala
més gran a través d’una col·laboració amb una promotora d’habitatges.

2) L’oportunitat de llançar la proposta davant dels funcionaris municipals pertinents de l’Ajuntament de
Barcelona i la ciutat de Nova York.

3) La participació a l’Smart City Expo World Congress 2019 amb l’oportunitat de presentar la proposta a
l’estand de l’Ajuntament de Barcelona.

4) Publicitat del premi en diversos canals de comunicació i xarxes socials.

11. Publicitat i promoció dels premis

Publicitat de l’organització: 

Amb finalitats promocionals, es recomana a tots els finalistes que enviïn a l’organització un petit 

vídeo en què es mostri el contingut de la proposta guanyadora. L’organització del repte utilitzarà 

aquests vídeos i imatges prèviament enviats per a la promoció del premi. 

Vídeo promocional: 

En el vídeo s’ha de presentar la proposta de manera concreta i atractiva. 

Requisits: 

● Sense so, es recomana la inserció de subtítols (sempre en anglès)

● Format panoràmic, amb un ample mínim de 600 píxels

● Duració final d’entre 1 minut i 1 minut 30 segons

Exemple: https://www.youtube.com/watch?v=6T4HDyFuH04 

Tan bon punt se seleccionin els finalistes, l’organització els proporcionarà un document de directrius més 

específiques per al vídeo. 
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L’organització pot fer servir, per a les activitats de comunicació i divulgació, informació relacionada amb les 

propostes i documents (especialment resums per a la publicació), així com qualsevol altre material, com 

imatges o material audiovisual que rebin dels participants (incloent-hi material en format electrònic). 

L’organització publicarà el nom dels finalistes i del guanyador, la seva procedència i la naturalesa i propòsit, 

llevat que hagi sol·licitat renunciar-ne a la divulgació (perquè faci perillar la seva seguretat i perjudiqui el seu 

interès comercial). 

12. Calendari del repte

Calendari 2018-2019 Acte 

13 de novembre de 2018 Llançament del repte 

10 de febrer de 2019 Data límit de lliurament de les propostes 

Març del 2019 Anunci dels finalistes a la ciutat de Barcelona 

Maig del 2019 Anunci del guanyador a l’Smart Cities New York 

13. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El responsable de l’autoria de la proposta presentada és el participant, que té la titularitat dels drets de 

propietat intel·lectual i, si escau, industrial. 

El participant és el responsable de la proposta i garanteix que no es viola cap dret de propietat intel·lectual, 

de propietat industrial, d’autor o d’imatge. De la mateixa manera, assumeix la responsabilitat total pel que fa 

a tercers: l’organització està exempta de tota responsabilitat. 

En cas que la proposta sigui preseleccionada, el participant autoritza l’organització a difondre, reproduir i 

publicar la proposta en qualsevol format. 
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14. Protecció de les dades

A causa de la naturalesa sensible de la informació subministrada, l’organització del premi, els i les membres 

del jurat i el comitè tècnic garanteixen mantenir la confidencialitat de la identitat dels participants i del 

contingut del projecte fora de l’àmbit del Repte de l’habitatge assequible BCN-NYC. Això també inclou 

qualsevol informació sobre l’estat actual d’ús o desenvolupament. 

Un cop hagi estat seleccionada com a finalista la proposta, l’organització d’aquest premi pot fer públics tots 

els detalls considerats com a tals (títol de la presentació, organització a càrrec, persona responsable, pàgines 

web, descripció, imatges o fotografies enviades, vídeo i propòsit). 

15. Normativa aplicable

Les relacions establertes entre el participant i l’organització s’han de regir per la disposició continguda en la 

normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Això no obstant, en els casos en què 

la normativa prevegi la possibilitat que les parts se sotmetin a una jurisdicció determinada, l’organització i 

els participants han de presentar-se davant els jutges i tribunals de Barcelona i renuncien expressament a 

qualsevol altra jurisdicció que els pugui correspondre. 

La normativa de l’ordenament jurídic espanyol és d’aplicació en tots els casos. 

16. Responsabilitat

El participant reconeix i accepta que és completament responsable del compliment dels termes i condicions. 

L’organització està exempta de qualsevol responsabilitat davant les propostes que es perdin, es retardin, no 

hagin estat correctament enviades o estiguin incompletes o no es puguin presentar per qualsevol motiu 

tècnic o d’un altre tipus. El comprovant de lliurament de la proposta no serveix com a comprovant de 

recepció per part de l’organització. 

El guanyador és responsable d’assegurar-se que pot acceptar el premi tal com s’estableix i d’acord amb 

aquests termes i condicions; en cas que no ho pugui fer, els organitzadors es reserven el dret de retirar el 

premi. 
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La inscripció de propostes en aquest repte implica la plena acceptació de 
les seves normes. 

17. Dubtes i suggeriments

Per a qualsevol dubte o suggeriment, teniu a disposició el correu electrònic bcnnycchallenge@barter.es. 
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