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Codis d’àmbit temàtic i programa del projecte 

Àmbit temàtic Programa Districte Ciutat 

A Cultura 
 

a Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques. SI SI 

b 
Projectes artístics i culturals que fomentin la cohesió social o que promoguin la relació i 
connectivitat educativa. 

SI SI 

c Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès per a la ciutat.  SI 

d Foment de projectes d’espais de creació, assaig, recerca i experimentació cultural.  SI 

e Sales de teatre.  SI 

f Sales de música en viu.  SI 

g Foment de la cultura popular i el patrimoni immaterial. SI SI 

h Projectes de potenciació o divulgació de la cultura científica, tecnològica i digital.  SI 

i Projectes de potenciació o divulgació de la creació i la difusió literària.  SI 

B Esports a Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona.  SI 

b Actes i competicions esportives i esdeveniments esportius d’interès ciutadà. SI SI 

c Projectes d’activitat física específics per a la gent gran. SI SI 

d 
Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb 
discapacitat i/o diversitat funcional en l’activitat física o en l’esport. 

SI SI 

e 
Projectes de creació o consolidació d’itineraris esportius per garantir la continuïtat de la 
pràctica esportiva per a infants i joves. 

 SI 

f Suport a l’esport federat femení que competeixi en l’àmbit estatal.  SI 

g Projectes de consolidació de punts de pràctica esportiva per infants i  joves.  SI 

h Foment de l’activitat física per a altres col·lectius específics. SI SI 

i 
Projectes de promoció de l’esport en edat escolar desenvolupats per les entitats o els centres 
d’un determinat districte o barri de la ciutat. 

SI  

j 
Suport a l’aprenentatge de la natació per a l’alumnat de primer de primària de l’escola 
pública de la ciutat. Programa “Ja nedo”. 

 SI 

k 
Suport a les activitats físiques a clubs o entitats esportives d’àmbit territorial de districte o 
barri. 

SI  

l 
Suport a les modalitats esportives federades de poca implantació a la ciutat o l’oferta dels 
quals superi els límits territorials del districte on es dugui a terme. 

 SI 

m Suport als grans esdeveniments internacionals del calendari esportiu de la ciutat  SI 

n Projectes o activitats específiques de promoció de la salut des de l’activitat física o l’esport.  SI 

C Educació 
a 

Suport al foment de l’activitat de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) de les 
escoles bressol, primària, secundària i altres centres educatius d’ensenyament obligatori. 

SI  

D Salut a Suport a les persones que cuiden familiars malalts  i/o dependents.  SI 

b Promoció de la salut sexual i reproductiva.  SI 

c Les desigualtats en salut.  SI 

d Salut mental.  SI 

e Promoció de la salut, prevenció, atenció i reinserció en el camp de les drogodependències.  SI 

f Promoció de la salut i prevenció en el camp de les malalties cròniques i/o emergents. SI SI 

E Gent Gran a Atenció a la gent gran. SI SI 

b Promoció a la gent gran. SI SI 

F Dones a Desigualtats interseccionals. SI SI 

b Violència vers les dones. SI SI 

c Participació política de les dones i dels moviments feministes. SI SI 

G Joventut 
a 

Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats 
de les entitats juvenils. 

SI SI 

b 
Projectes específics de rellevància especial en el camp de la promoció social i cultural de la 
joventut. 

SI SI 

H Infància i 
adolescència 

a Atenció a la infància, l’adolescència i llurs famílies. SI SI 

b Promoció a la infància, l’adolescència i llurs famílies. SI SI 

I Participació 
ciutadana 

a Projectes per afavorir la participació ciutadana en les polítiques municipals. SI SI 

b Projectes destinats a organitzar xarxes ciutadanes. SI SI 

J Associacionisme a Projectes de col·laboració associativa. SI SI 

b 
Projectes que enforteixin la participació, la transparència i la democràcia dins les entitats i 
col•lectius. 

SI SI 

c 
Projectes que es proposin augmentar la base social de les entitats (persones associades, 
voluntàries o col·laboradores)  

SI SI 

K Immigració-Acollida a Accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament.  SI 

L Civisme i 
convivència 

a 
Foment de la coresponsabilitat ciutadana en els usos socials i el manteniment de l’espai 
urbà. 

SI  

M Drets dels animals a Promoció d’activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals.  SI 

N Foment activitats 
organitzatives 

a Foment d’activitats organitzatives. SI  



Àmbit temàtic Programa Districte Ciutat 

O Comerç de 
proximitat i 
promoció 
econòmica 

a Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial d’àmbit intern i extern.  SI 

b Activitats de dinamització, comunicació i promoció durant la campanya de nadal.  SI 

c Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats.  SI 

d Reforç de les estructures associatives comercials.  SI 

e Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç.  SI 

f Promoció econòmica de proximitat. SI  

P Persones amb 
discapacitat i /o 
diversitat funcional 

a Vida independent.  SI 

b Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els serveis públics.  SI 

c Inserció laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball.  SI 

d Promoció de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. SI  

Q Acció comunitària 
a 

Promoció d’accions comunitàries als barris per a projectes que donin resposta i afrontin 
necessitats i noves problemàtiques col lectives. 

 SI 

b 
Promoció d’accions encaminades a crear i/o enfortir processos de planificació comunitària als 
barris. 

 SI 

c Promoure la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença al barri. SI SI 

R 
 

Temps i economia 
de les cures 
 

a Fomentar /facilitar la conciliació del temps  de cura, familiar,  laboral,  personal  i social.  SI 

b 
Promoure accions que posin en valor els temps  de les persones (de cura, familiar, personal i 
social). 

 SI 

c Promoure l’economia de les cures.  SI 

S Afers religiosos a Contribució al coneixement del fet religiós  SI 

b Celebració de festes i actes religiosos.  SI 

T Ecologia, 
Urbanisme i 
Mobilitat 

a 
Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022. 

SI SI 

b 
Foment de la implicació de la ciutadania en la gestió de l’espai públic i en les transformacions 
urbanes. 

 SI 

c 
Promoció d’activitats i iniciatives per al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de 
Barcelona (PMU). 

 SI 

U Consum 
responsable 

a Accions d’informació i divulgació dels hàbits del consum responsable.  SI 

b 
Projectes comunitaris d’interès públic o social que executin pràctiques de  consum 
responsable. 

 SI 

c 
Actuacions derivades del funcionament de les associacions per la defensa de les persones 
consumidores. 

 SI 

V 
 

Economia 
cooperativa, social i 
solidària 

a Accions de promoció de l’economia cooperativa, social i solidària.  SI 

b Accions de millora de la comunicació d’empreses i entitats de l’economia social i solidària.  SI 

c Accions de promoció de les economies col·laboratives de producció de pro-comú.  SI 

W LGTBI a Sensibilització ciutadana i visibilització.  SI 

b LGTBIfòbia.  SI 

c Drets sexuals i reproductius.  SI 

X Drets  de ciutadania 
a 

Promoció, foment i defensa dels drets humans. Coneixement i sensibilització dels drets i 
deures de la ciutadania. 

SI SI 

b 
Dret a no ser discriminat per cap motiu de gènere, raça, ètnia o origen, pensament i 
consciència. 

SI SI 

c Noves realitats socials: drets emergents.  SI 

Y Promoció de la 
convivència i 
interculturalitat 

a Accions específiques en l’àmbit educatiu i de la formació.  SI 

b Accions en l’àmbit de la participació.  SI 

c Accions per promoure la interculturalitat.  SI 

Z Inclusió a Inclusió social. SI SI 

b Inclusió laboral.  SI 

 

 

 

 

El codi de la modalitat del projecte a indicar en el present formulari és el resultat de la combinació de l’àmbit temàtic, 

programa i àmbit territorial. A l’àmbit temàtic cal indicar la lletra majúscula que correspon al tema prioritari al qual fa 

referència el projecte. Al programa cal indicar la lletra minúscula corresponent al programa escollit. A l’àmbit territorial, cal 

indicar el número que correspon al districte on intervé el projecte (de l’1 al 10) o bé si és de ciutat (11). Per exemple, si la 

modalitat a la qual ens presentem es l’àmbit temàtic de Cultura, programa “Creació, producció i difusió d’iniciatives 

artístiques” i àmbit territorial de ciutat, els codis a indicar serien: 

Codis d’àmbit territorial 
Àmbit territorial Codi 

Districte de Ciutat Vella 1 

Districte de l’Eixample 2 

Districte de Sants-Montjuïc 3 

Districte de les Corts  4 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 5 

Districte de Gràcia 6 

Districte d’Horta-Guinardó 7 

Districte de Nou Barris 8 

Districte de Sant Andreu 9 

Districte de Sant Martí  10 

Districte de Ciutat 11 

Codi de 
Modalitat: 

LLETRA 
MAJÚSCULA 

 
lletra 

minúscula 
 Número 

 Àmbit temàtic  Programa  Àmbit territorial 

A 

 

a 

 

11 

 


