


BASES REGULADORES DELS PREMIS 
A PROJECTES INNOVADORS PER A LA 
QUALITAT DEMOCRÀTICA

PRIMERA  —  FINALITAT

Els objectius des Premis a Projectes Innovadors per la Qualitat De-
mocràtica (en endavant, els Premis) són:

1· Fomentar la coproducció de polítiques a partir de l’habilitació 
de mecanismes, espais, processos i/o projectes perquè la ciu-
tadania i l’administració puguin garantir en totes les fases de la 
política pública (definició del problema, disseny, implementació 
i avaluació) la participació dels destinataris de la política i la ciu-
tadania en general. 

2· Fomentar el territori com a espai comunitari i de referència en 
termes de participació en el disseny, seguiment i rendició de 
comptes de les polítiques municipals.

3· Elaborar i desenvolupar polítiques de discriminació positiva per 
a produir igualtat participativa i privilegiar la veu i acció dels qui 
menys poder tenen en la deliberació, disseny i implementació 
de polítiques urbanes.

4· Fomentar canals d’escolta activa i d’organització d’iniciatives 
ciutadanes per recollir demandes que introdueixin nous temes 
en l’agenda política o d’intervenció en l’acció de govern.

5· Fomentar l’ús d’eines digitals que acompanyin l’elaboració, la 
discussió i la priorització de propostes ciutadanes i de processos 
participatius.

6· Reconèixer i produir un marc jurídic per a garantir públicament 
models de gestió públic-comunitària que reconeguin les pràc-
tiques comunitàries i l’autogestió o custòdia urbana d’equipa-
ments i locals públics i d’espais públics i privats.

7· Millorar i fomentar espais de proximitat de rendició de comptes 
de l’acció de govern.



SEGONA  —  MODALITATS

1· Es convocaran dues modalitats de Premis. Una primera per a 
projectes innovadors, en la que es preveu l’execució dels projec-
tes presentats, i una segona per a projectes de recerca el resul-
tat dels quals és l’estudi en sí.

2· Modalitat A: Projectes innovadors en matèria de qualitat demo-
cràtica i facilitar el finançament per a la seva execució. Aquesta 
modalitat té tres categories temàtiques:

  — Acció comunitària.
  — Participació política.
  — Tecnopolítica.

3· Modalitat B: Projectes innovadors de recerca en matèria de 
qualitat democràtica. La recerca s’orientarà en 5 línies concre-
tes:

  — Participació inclusiva.
  — Noves formes d’organització social.
  — Experiències de participació promogudes des de l’administra-

ció.
  — Coproducció de polítiques públiques en l’àmbit local.
  — Estratègies i projectes d’intervenció comunitària al territori 

per part dels serveis bàsics de la política social.

TERCERA  —  CONVOCATÒRIA

1· Amb caràcter anual o bianual, es podrà aprovar la convocatòria 
corresponent per a l’atorgament dels Premis, que s’ajustarà a 
allò que disposen aquestes Bases.

2· La convocatòria establirà, com a mínim:
  2.1 — El termini de presentació de sol·licituds.
  2.2 — El crèdit màxim per a cada modalitat de Premis dintre les 

corresponents partides d’aplicació.
  2.3 — Les quanties màximes amb les que es dotarà cada pro-

jecte premiat segons modalitat.
  2.4 — El número de projectes que es poden presentar a cadas-

cuna de les modalitats de finançament i la seva compatibilitat.
  2.5 — La durada màxima dels projectes.
  2.6 — L’òrgan instructor del procediment.
  2.7 — La composició del Comitè de Valoració.

QUARTA  —  DOTACIÓ

A banda de la dotació dels premis, establerta a la convocatòria, 
s’abonarà 150 euros per cada projecte que obtingui més de 60 punts 
en la valoració, en concepte de redacció i elaboració de la proposta.



CINQUENA  —  REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

1· Podran optar als Premis i presentar projectes tant persones físi-
ques com jurídiques.

2· Les persones jurídiques han de ser entitats sense ànim de lucre, 
amb seu a Barcelona i/o que realitzin les seves activitats a la 
ciutat i que estiguin legalment constituïdes.

3· Només per la modalitat B, s’acceptaran projectes presentats per 
organismes públics.

4· Els projectes presentats han de ser originals, i no la continuació 
de projectes ja en marxa a la ciutat de Barcelona.

5· Les entitats que es presentin a aquesta convocatòria cedeixen 
els drets d’autor del projecte i donen l’autorització a l’Ajunta-
ment per a la seva difusió sense contraprestació.

SISENA  —  COMITÈ DE VALORACIÓ

1· La forma d’elecció dels projectes presentats es farà a través 
d’un Comitè de Valoració format per persones físiques majors 
d’edat i de reconegut prestigi en els àmbits i categories de la 

convocatòria. La composició del comitè serà paritària i es garan-
tirà la presència de persones amb coneixements de gènere. 

2· Per tal de garantir la imparcialitat, transparència i objectivitat 
del Comitè, les persones membres no podran tenir relació amb 
les candidatures i projectes presentats.

SETENA  —  PROCÉS DE VALORACIÓ I TERMINIS
                  DE RESOLUCIÓ

1· Hi haurà una primera selecció dels projectes presentats per part 
de personal tècnic municipal i en base als criteris d’aquesta con-
vocatòria, qui faran una selecció de no més de 20 projectes per 
a cada modalitat (A i B), únicament basant-se en la lectura del 
projecte executiu. 

2· Cada un d’aquests 20 projectes haurà de ser valorat per cada un 
dels membres del Comitè de valoració corresponent. Aquesta 
primera avaluació es farà de manera individual i posteriorment 
hi haurà una posada en comú per a la deliberació i argumenta-
ció de la puntuació establerta. D’aquesta reunió deliberativa en 
sortirà la puntuació definitiva per a cada projecte i l’atorgament 
dels premis de la convocatòria.



3· En el cas que alguna de les persones del Comitè de Valoració per 
causa de força major no pogués assistir a la sessió deliberativa, 
podrà adreçar a la Comissió un escrit amb una petita argumen-
tació i explicació sobre cada projecte valorat. 

4· Si es generés una situació d’empat en la puntuació atorgada en 
més d’un projecte i no s’arribés a un acord en la sessió delibe-
rativa del Comitè de valoració, es podria procedir a una votació 
de totes les persones membres del Comitè per a la resolució de 
l’empat. En cas d’empat en aquesta votació el vot del president 
del Comitè seria qui decantaria el resultat de la mateixa. La se-
cretària tècnica tindrà veu però no vot. 

5· Es valoraran els projectes sense conèixer la persona física o jurí-
dica proposant i només serà desvetllada quan s’hagi fet efectiva 
l’acte de resolució de la convocatòria i dels premis atorgats. 

6· Les persones membres valoraran els projectes en base als cri-
teris especificats en els subapartats A2 i B2 de la base novena 
d’aquestes bases.

7· Es podran declarar deserts en el cas que cap dels projectes pre-
sentats compleixi els mínims de qualitat esperats.

8· Un cop tancat el termini de presentació de projectes, el Comitè 
de Valoració haurà de reunir-se i emetre una resolució respecte 
l’atorgament dels premis en el termini màxim de 30 dies hàbils.

9· La resolució del Comitè de Valoració es farà pública a través de 
la web http://governobert.bcn.cat/ca/participacio. 

VUITENA  —  PRESENTACIÓ DELS PROJECTES

1· Els projectes no podran sobrepassar, en cap cas, les 15.000 pa-
raules, i hauran de constar d’un projecte executiu que no exce-
deixi les 1.000.

2· Hauran de ser presentats acompanyats d’una instància en un 
sobre dinA4 que contingui dos sobres per separat i degudament 
tancats i hi figuri: Premis a la Qualitat Democràtica, Gerència 
de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. Passeig de 
Sant Joan 75. Contingut:

  Sobre 1: Dades de l’entitat, organisme públic o persones físiques

  Opció 1: Dades de l’entitat participant o de l’organisme públic
  Nom
  NIF
  Adreça
  Representant legal (nom, càrrec, DNI)
  Adreça electrònica
  Telèfon
  Breu explicació de la trajectòria de l’entitat o de l’organisme públic 

  Opció 2: Dades de la persona participant 
  Nom i cognoms
  DNI
  Data de naixement
  Adreça
  Telèfons
  Adreça electrònica
  Breu currículum

http://governobert.bcn.cat/ca/participacio


  Sobre 2: Proposta de projecte

  S’entregarà una còpia del projecte en format digital.

  1. Títol del  projecte.
  2. Resum de 300 paraules màxim.
  3. Exposició del Marc conceptual de la proposta.
  4. Explicació del projecte que ha d’incloure objectius, metodologia, a 

qui s’adreça, i accions a desenvolupar.
  5. Pressupost detallat per a la realització del projecte.
  6. Calendari de realització.
  7. Documentació addicional que es consideri oportuna.
  8. Quines són les capacitats que creieu tenir per a l’elaboració d’aquest 

projecte? (màxim 500 paraules).

  En total un màxim de 15.000 paraules per a tots els apartats (incloent 
el resum executiu). 

  En cap lloc d’aquest sobre podrà constar cap adreça, ni logotip, ni refe-
rència a cap entitat ni persona física que pugui referenciar el projecte 
amb l’autoria del mateix. Si així fos quedaria directament exclòs del 
procés d’avaluació i no entraria a concursar.

NOVENA  —  ESPECIFICACIONS SEGONS MODALITATS

1· Temàtiques dels projectes de la Modalitat A.

  Els projectes presentats hauran de tenir una part d’aplicació en 
un territori i/o àmbit o col·lectius concrets. No s’acceptaran pro-  

  jectes que siguin únicament d’investigació, recerca o desenvolu-
pament de marcs conceptuals i informes. 

  Hauran de respondre a algunes de les tres categories següents:

  Acció comunitària

  a) Estratègies i projectes d’intervenció comunitària al territori des de 
o amb la participació dels equipaments municipals de proximitat: cen-
tres cívics, casals de barri, biblioteques, equipaments esportius, etc.

  b) Estratègies i projectes d’intervenció al territori capaces de generar 
processos d’organització i autoorganització de la societat en situació 
de vulnerabilitat (aquella que més pateix la crisi i està menys organit-
zada).

  Participació política

  c) Projectes que tinguin per objecte que l’Ajuntament adopti una de-
terminada acció de govern com pot ser la modificació d’una normati-
va, la creació d’un servei o l’adopció d’una resolució.

  d) Disseny de metodologies que promoguin formes de participació in-
visibilitzades i tradicionalment no tingudes en consideració per incor-
porar-les als processos de presa de decisions polítiques.

  e) Disseny i elaboració de mecanismes de comunicació i control de 
l’acció de govern. 

  Tecnopolítica

  f) Projectes que tenen per objecte la promoció de la democràcia i de 
la participació a través de l’ús de les noves tecnologies que puguin in-
corporar-se a decidim.barcelona. Inclou tant projectes de desenvolu-
pament de programari lliure com de creació i dinamització de comuni-
tats de desenvolupament entorn de la plataforma decidim.barcelona.

  g) Projectes per a la formació i l’empoderament social (individual i/o 
col·lectiu) en privacitat i seguretat per la participació en eines digitals.

http://decidim.barcelona
http://decidim.barcelona


2· Criteris de valoració per la Modalitat A.

  Els premis s’atorgaran a les candidatures que obtinguin les ma-
jors puntuacions en l’aplicació dels criteris següents i amb una 
puntuació màxima de 100 punts:

  2.1
 

— Grau d’innovació i originalitat del projecte, tant en els contin-
guts com en el format utilitzat (fins a un màxim de 35 punts).

  2.2
 

— Grau d’assoliment i coincidència amb els objectius i finalitats 
de la Regidoria de Participació i Districtes de l’Ajuntament de Barcelo-
na que són (fins a un màxim de 20 punts):

  · Aprofundir en els mecanismes de democràcia i de participació de  
 l’Ajuntament de Barcelona.

  · Avançar en la coproducció de polítiques públiques.
  · Reconèixer les pràctiques de participació que són iniciativa de la  

 ciutadania.
  · Aprofundir en la col·laboració entre Ajuntament i el teixit associa-  

 tiu pel que fa a la gestió d’allò públic.
  · Promoure una participació inclusiva i que incorpori la perspectiva  

 de gènere.

  2.3
 
— Coneixement del col·lectiu i/o territori sobre el que s’intervé 

(fins a un màxim de 10 punts).

  2.4
 
— Treball en xarxa amb altres entitats (fins a un màxim de 10 punts).

  2.5
 
— Visió de gènere, multiculturalitat i diversitat en general (fins a 

un màxim de 10 punts).

  2.6
 
— Transparència en la gestió del projecte (fins a un màxim de 10 

punts).

  2.7
 

— Grau de participació de persones i col·lectius invisibilitzats en 
el disseny i execució del projecte tenint en compte diversitat d’origen, 

  diversitat funcional, paritat per sexe i altres que puguin fer referència  
(fins a un màxim de 5 punts).

3· Temàtiques dels projectes de la Modalitat B.

  Els projectes presentats hauran de ser projectes de recerca rela-
tius a una o més de les temàtiques que es detallen a continua-
ció:

  3.1
 

— Participació inclusiva.
  3.2

 
— Noves formes d’organització social.

  3.3
 
— Experiències de participació promogudes des de l’administració.

  3.4
 
— Coproducció de polítiques públiques en l’àmbit local.

  3.5
 
— Estratègies i projectes d’intervenció comunitària al territori per 

part dels serveis bàsics de la política social.

4· Criteris de valoració per la Modalitat B

  Els premis s’atorgaran als projectes de recerca que obtinguin la 
major puntuació en l’aplicació dels criteris següents i amb una 
puntuació màxima de 100 punts:

  4.1
 

— Grau d’innovació i originalitat del projecte, tant en els contin-
guts com en el format utilitzat (fins a un màxim de 30 punts).

  4.2
 
— Grau d’assoliment i coincidència amb els objectius i finalitats 

de la Regidoria de Participació i Districtes de l’Ajuntament de Barcelo-
na que són (fins a un màxim de 20 punts):

  · Aprofundir en els mecanismes de democràcia i de participació de  
 l’Ajuntament de Barcelona.

  · Avançar en la coproducció de polítiques públiques.



  · Reconèixer les pràctiques de participació que són iniciativa de la  
 ciutadania.

  · Aprofundir en la col·laboració entre Ajuntament i el teixit associa-  
 tiu pel que fa a la gestió d’allò públic.

  · Promoure una participació inclusiva i que incorpori la perspectiva  
 de gènere.

  4.3
 
— Coherència i qualitat de la metodologia i del pla de treball (fins 

a un màxim de 15 punts).

  4.4
 
— Treball en xarxa amb altres entitats (fins a un màxim de 10 punts).

  4.5
 
— Visió de gènere, multiculturalitat i diversitat en general  (fins a 

un màxim de 10 punts).

  4.6
 
— Transparència en la gestió del projecte  (fins a un màxim de 10 

punts).

  4.7
 
— Grau de participació de persones i col·lectius invisibilitzats en 

el disseny i execució del projecte tenint en compte diversitat d’origen, 
diversitat funcional, paritat per sexe i altres que puguin fer referència  
(fins a un màxim de 5 punts).

DESENA  — EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS PROJEC- 
  TES PREMIATS

1· Els projectes que resultin premiats s’hauran d’executar abans de 
12 mesos. 

2· L’Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mit-

  jans que estimi oportuns, l’estat d’execució dels projectes i el 
destí de les quantitats rebudes.

3· La persona beneficiària haurà d’acceptar expressament el premi 
del projecte. O bé pot renunciar al mateix. Si la renúncia es pro-
duís una vegada ja ha rebut els fons corresponents, procedirà 
immediatament al reintegrament de les quantitats rebudes.

  PER A MÉS INFORMACIÓ:

  Premis a la Qualitat Democràtica
  Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
  Passeig de Sant Joan, 75. Tel. 00 0000000
  http://governobert.bcn.cat
  A/e: correu@bcn.cat


