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» Nota de premsa 

4 de juny 2021 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

Barcelona llança la segona  convocatòria d’ajuts a la 

innovació urbana “La ciutat proactiva” 

 

» L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Fundació BIT Habitat, fa una crida a 

l’acció i a presentar projectes amb un impacte real i mesurable per fer de 

Barcelona una ciutat més sostenible i digitalment inclusiva 

 

» Aquesta edició té un doble objectiu, el d’impulsar una transició digital justa i 

inclusiva, i el de millorar la sostenibilitat urbana, per fer front a l’emergència 

climàtica 

 

» L’import total de la convocatòria és de 627.000 euros i se subvencionarà el 80% 

del cost dels projectes guanyadors 

 

» En aquesta edició, com a novetat, es finançaran microprojectes a partir de 5.000€ i 

com en l’anterior edició, projectes fins a 100.000€ que plantegin solucions als dos 

reptes urbans plantejats 

 

» Aquí pots seguir la presentació a càrrec de la tercera tinenta alcaldia Laia Bonet : 

https://www.youtube.com/watch?v=ILp24HGOjdE 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Fundació municipal BIT Habitat, llança “La ciutat 

proactiva. Barcelona en acció”, una convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació urbana 

que ajudin a superar la crisi sobrevinguda per l’emergència provocada per la Covid-19. La 

convocatòria, que s’obre avui, està dotada amb 627.000 euros i estarà oberta durant un mes 

per rebre propostes. 

 

La tercera tinenta alcaldia, Laia Bonet, ha destacat que l’èxit de la convocatòria anterior ha fet 

incrementar un 25% els recursos disponibles. “Volem respostes innovadores, idees i respostes 

als reptes de la lluita contra el canvi climàtic i a fer una transició digital justa”, ha dit Bonet en la 

presentació de la convocatòria. “Fem una crida a l’acció, volem descobrir projectes amb 

impacte real, mesurable, que ens permetin veure resultat en el curt termini i que contribueixin a 

fer una Barcelona més sostenible i digitalment més inclusiva”. Segons Bonet “volem comptar 

amb la creativitat, l’experiència, les idees i la innovació de tot l’ecosistema innovador de la 

ciutat per afrontar aquests reptes de primera magnitud”. 

 

Amb el llançament d’aquesta convocatòria es vol contribuir a resoldre dos reptes urbans 

gràcies a projectes o accions que proposa la ciutadania i s’incorpora, com a novetat, la 

possibilitat de finançar microprojectes a partir de 5.000€. En concret, aquesta edició té un 

doble objectiu, el d’impulsar una transició digital justa i inclusiva, i el de millorar la 

sostenibilitat urbana, per fer front a l’emergència climàtica.  

https://www.youtube.com/watch?v=ILp24HGOjdE
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La convocatòria vol promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària 

amb l’objectiu de trobar nous models de ciutat que siguin més resilients des del punt de 

vista social, econòmic, ambiental i polític.  

 

  
 

 

L’import total d’aquesta segona convocatòria és de 627.000 euros, amb els quals es podrà 

subvencionar fins al 80% de cada proposta guanyadora. En aquesta edició es plantegen dues 

tipologies d’ajuts per finançar els projectes que s’adrecin a resoldre els reptes urbans plantejats 

en matèria de transició digital i sostenibilitat. 

 

 Tipologia A: Projectes (projectes de 15.000 € a 100.000 €). Projectes que incloguin el 

desenvolupament d’activitats de demostració o pilots que permetin validar de manera 

fiable els plantejaments inicials del projecte, així com la viabilitat dels impactes estimats. 
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 Tipologia B: Microprojectes (projectes de 5.000 € a 15.000 €). Projectes que 

prioritzin en la solució aportada l’ús de tecnologies de fabricació digital o altres 

tecnologies, mitjançant la utilització de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació i 

l’acompanyament i assessorament de l’equip que els integra.  

 

En el cas de la tipologia A hi ha més de 577.000€ disponibles i en el cas de la Tipologia 

B: 50.000€. 

 

 

Els projectes han de ser: 

 

 D’alt impacte: Amb impacte demostrable i retorn quantificable, i perdurables en el 

temps. 

 Bottom-up: Promogudes des de baix (convocatòria de caràcter obert i no prescriptiu). 

 Executables a curt termini: Durada màxima 12 mesos. 

 Escalables i sostenibles: Sostenibilitat econòmica i operativa durant l’execució del 

projecte i un cop s’acabi la subvenció. 

La convocatòria d’ajuts s’adreça a un ampli col·lectiu, des de microempreses o pimes, 

universitats, centres d’investigació i innovació, fundacions i cooperatives fins a la societat civil, 

ja sigui a través d’associacions o entitats o a nivell de persones físiques individuals. Es volen 

recolzar projectes que parteixin de la pròpia ciutadania, entenent aquesta com a generadora de 

propostes i solucions que donin resposta als reptes urbans. 

 

BIT Habitat donarà suport financer i acompanyament tècnic a la implementació de projectes 

que donin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguin un impacte real sobre la qualitat 

de vida de les persones. S’oferirà, a més, mentoria amb persones expertes i es facilitarà l’accés 

a la tecnologia per poder desenvolupar prototips.  

 “La ciutat proactiva” també ofereix a les iniciatives seleccionades recolzament comunicatiu i de 

difusió i seguiment i assessorament personalitzat per part de la mateixa xarxa del Centre 

d’Innovació Urbana de Barcelona, aprofitant el coneixement i experiència local. 

 

La presentació de propostes romandrà oberta durant un mes. En concret estarà oberta del 4 de 

juny al 3 de juliol. 

 

Tota la informació referent a la convocatòria es pot consultar a través del lloc web de la 

Fundació BIT Habitat :https://bithabitat.barcelona/ciutatproactiva 

 

En marxa els projectes guanyadors de la primera edició 

 

https://bithabitat.barcelona/ciutatproactiva
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Actualment estan en marxa i en desenvolupament els 6 projectes guanyadors de la primera 

convocatòria de “La ciutat proactiva” i ara?”, llançada l’any passat, en plena pandèmia, amb 

l’objectiu d’accelerar el procés de recuperació de la crisi sobrevinguda per l’emergència 

sanitària provocada per la Covid-19.  

 

En la primera edició els projectes havien de donar resposta a dos reptes urbans diferents als 

que es plantegen ara, associats a àrees afectades de manera especial per la pandèmia. En 

l’àmbit socioeconòmic es buscaven accions d’impuls de l’economia local i en l’àmbit 

ambiental accions de millora de la sostenibilitat i la resiliència urbana. 

 

 

 

 

En aquestes vídeos es poden conèixer l’estat d’alguns dels projectes en curs de la primera 

edició  

 

 CO-HAB-RAVAL UPC, Associació Oasiurbà https://youtu.be/moX8ayKxavY  

 GEGAAN  Fundació Alícia https://youtu.be/5Ng5Mun9Jiw 

 CO-mida IAAC , Associació Sun Sun Love, Associació Taula Eix Pere IV 

https://youtu.be/SIY2jQNJp-g 

 JoinEnergy Aiguasol, Azimut 360, Sostre Cívic https://youtu.be/h1PUKb5glHs 

 Dades x Comerç Associació Iniciativa Barcelona Open Data 

https://youtu.be/NdGRNUZ01kw 

 Barcelona Revolta’t Tarpuna, Azimut 360, Lluís Creus SL, Inèdit Innova 

https://youtu.be/LBgG8BxWKJ0 

https://youtu.be/moX8ayKxavY
https://youtu.be/5Ng5Mun9Jiw
https://youtu.be/SIY2jQNJp-g
https://youtu.be/h1PUKb5glHs
https://youtu.be/NdGRNUZ01kw


 

 

 

 

  

 

 

 
5 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

 

En la primera edició es van rebre un total de 217 projectes. En concret: 

 

o 53% dels projectes donaven solucions a reptes de sostenibilitat ambiental. 

o 47% dels projectes donaven solucions a problemes socioeconòmics locals. 

o El 32% dels projectes eren propostes presentades per particulars, mentre que el 68% 

restant corresponia a entitats o empreses.  

o  Temàtiques:  En primer lloc, el tema Habitatge i barri amb un 24%, seguit de les àrees 

de treball, educació i atenció i descarbonització urbana, ambdues representen el 18% de les 

propostes rebudes. 

 

 

 

Fundació BIT Habitat 

 

La Fundació BIT Habitat és una fundació municipal de l’Ajuntament de Barcelona que té com a 

objectiu promoure la innovació urbana, en els seus vessants social, econòmic, tecnològic i 

mediambiental, per donar resposta als nous reptes als quals s’enfronten les ciutats incorporant 

en la seva governança representants de la ciutadania, el teixit econòmic, la universitat i la 

mateixa Administració pública. A més, impulsa iniciatives adreçades a crear una ciutat més 

inclusiva, segura, resilient i sostenible, tot millorant la qualitat de vida de les persones que 

l’habiten. També gestiona el Centre d’Innovació urbana de Barcelona situat a l’edifici Ca l’Alier. 

 

 


