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1.  Objecte 

 
Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i 
serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació i Cultura, Salut i Cures, Gent gran, Dones, 
Adolescència i Joventut, Infància, Democràcia activa i Participació ciutadana, Acció Comunitària i Associacionisme, Immigració-
Acollida i Refugi, Civisme i Convivència, Foment d’activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica, 
Persones amb discapacitat, Innovació Democràtica, Usos del Temps, Pluralisme Religiós i Conviccional, Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, Consum, Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, LGTBI, Drets de ciutadania, Promoció de la 
perspectiva intercultural, Ciència i Universitats i Benestar Animal per a l’any 2023. 

2.  Finalitats i règim jurídic 

 
Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat. 

 Promoure l’associacionisme i el voluntariat. 

 Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves. 

 Millorar els canals de participació ciutadana. 

 Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat. 

 Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat, des del reconeixement de la diversitat  d'expressions 
culturals.. 

 Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat. 

 Fomentar valors de civisme i convivència posant en valor la diversitat de la ciutat. 

 Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat. 

 Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania en condicions d'equitat, garantint la igualtat d'oportunitats  i la no 
discriminació.. 

 Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.  

 Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats. mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives. 

 Promoure l'acció comunitària. 

 Promoure la perspectiva intercultural  en el teixit associatiu de la ciutat.  

 Promoure l'aplicació dels principis de l'economia social i solidària i el consum responsable. 

 Fer front a l’emergència climàtica.  

 Promoure un sistema alimentari sa, just i sostenible. 

 Promoure els drets digitals i la innovació democràtica.   

 Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat 
funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres. 

El règim jurídic es determina a la base tercera de les Bases reguladores d’aquesta convocatòria, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 24 de novembre de 2021. 

3.  Sol·licitants 

 
Poden ser sol·licitants de les subvencions a les que fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques que hagin de 
fer l’activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats que es concreten al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració 
específics” d’aquesta convocatòria segons l’àmbit temàtic al que es concorri.  

Les persones sol·licitants han de complir els requisits establerts a la Base 4 de les Bases Reguladores Generals. 

D’acord amb el que indica la base quarta de les Bases Reguladores,  la persona sol·licitant haurà de tenir seu social o delegació al 

terme municipal de Barcelona, excepte en els casos que s'especifiquen al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” 

d’aquesta convocatòria, per a ser persona beneficiària. 

Les persones sol·licitants hauran d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència. En cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta 
serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a les persones beneficiàries d'ajuts, sense perjudici d'aquelles altres possibles 
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.  
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4.  Condicions i requisits 

Segons el previst a la base novena de les Bases reguladores, els projectes o activitats han de contemplar els següents requisits: 

 Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria. 

 Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries. 

 Que les activitats es realitzin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora 
d’aquesta en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat, o en el cas que ho prevegi la modal itat 
corresponent, que s’acrediti suficientment la repercussió d’aquestes activitats en la mateixa. 

 Que les activitats que es duguin a terme siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies 
activitats subvencionades. 

 Que les activitats programades s’iniciïn i finalitzin dins de l’any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2023-2024, si 
així s’especifica a l’àmbit temàtic al que es concorri.  

 Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i/o sexista en la seva redacció i fer servir un llenguatge 
inclusiu  i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes 

 Que les activitats o els serveis que es proposen siguin coherents amb els valors, les polítiques i les pràctiques municipals, 
especialment pel que fa a la sostenibilitat i la transversalitat de gènere.  

 El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori en el marc 
d’una altra convocatòria de subvencions o bé mitjançant subvenció extraordinària (directa, nominativa, amb o sense conveni) o 
similar a algun contracte municipal. 

 Que el projecte sigui realitzable tenint en compte les circumstàncies en el moment de presentació de la sol·licitud de 
subvenció. 

 
Al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria, alguns àmbits temàtics i programes detallen altres 
requisits específics que han de complir els projectes presentats.  

5.  El termini i la forma 

De presentació de les sol·licituds: el termini de presentació de sol·licituds serà del 9 al 26 de gener de 2023 ambdós inclosos. 
Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.  
 
Forma:  

 Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
(http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits i en el document “Guia per a la tramitació 
telemàtica de sol·licituds” del web municipal (https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions) 

 Per a les persones físiques, també és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
(http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits, d’acord amb el que estableix l’art.14 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i el desplegament reglamentari 
corresponent, aprovat definitivament el 22 de gener de 2020. 

Sens perjudici de les mesures que s’adoptin en situacions excepcionals, d’acord amb l’article 12 de l’Ordenança Reguladora de 
l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona aprovada el 21 de desembre de 2018. 

6.  La sol·licitud 

Les persones sol·licitants han de presentar, durant el termini de presentació de les sol·licituds establert en el punt 5 “El termini i la 
forma” d’aquesta convocatòria, els documents següents degudament complimentats i signats, que han d’incloure els punts relacionats 
a la base cinquena de les Bases reguladores:  
 

 Sol·licitud de subvenció a emplenar per formulari de Portal de tràmits (Document bàsic 1): Instància de sol·licitud de 
subvenció que genera Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona a partir del formulari a emplenar telemàticament 
per part de la persona sol·licitant. El formulari conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de 
documentació administrativa en el moment de la sol·licitud. En cas que el/la sol·licitant vulgui denegar el consentiment d'accés 
de l'Ajuntament de Barcelona a la consulta de les obligacions tributàries amb TGSS, AEAT i Hisenda Municipal caldrà marcar la 
casella corresponent.  

 Document descriptiu de projecte (Document bàsic 2): Cal  annexar-lo al tràmit de sol·licitud de subvenció de Portal de 
Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (fent servir el model establert i publicat al web municipal 
www.ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions o model equivalent sempre i quan contingui totes les 
dades del model establert i el mateix ordre). 

http://www.bcn.cat/tramits
http://www.bcn.cat/tramits
http://www.ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud, sinó és per adjuntar-la a 
un procediment ja iniciat. 

La presentació de la sol·licitud de subvenció inclou la Sol·licitud (Document bàsic 1) i el Document descriptiu del projecte 
(Document bàsic 2). La no presentació d’alguns d’aquests dos documents, durant el termini de presentació de sol·licituds 
establert en el punt 5 d’aquesta convocatòria, és un error no esmenable, essent la seva omissió motiu d’exclusió del 
procediment de concessió.  

També serà motiu d’inadmissió el no compliment de l’aportació de documents complementaris establerts als requisits d’algunes 
modalitats en el punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics”, concretament: 

 ÀMBIT TEMÀTIC D-Salut i cures:  per projectes a desenvolupar en centres educatius, acord escrit previ amb el centre o centres. 
 ÀMBIT TEMÀTIC Oa, Ob, Oc, Od, Oe (CIUTAT)-Persones amb discapacitat: Fitxa Indicadors. 
 PROGRAMA Nb): Acord entre associacions, si s’escau. 
 PROGRAMA Nc): Qüestionari presència a internet (a emplenar mitjançant aquest enllaç). 

Si es supera el nombre màxim de sol·licituds per persona sol·licitant o per incompatibilitat de projectes establerts en el punt 8 
“La quantia de la subvenció, conceptes subvencionables i incompatibilitats” i en el punt 17 “Requisits i Criteris de valoració 
específics”, s’inadmetran les últimes que superin aquest número per ordre d’entrada a Registre. 
 
Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte, assenyalant un únic codi de modalitat (àmbit temàtic, programa 
específic i àmbit territorial) al qual es vol concórrer. 
 
El fet de presentar la sol·licitud implica l’acceptació de la realització de les comunicacions, previstes en aquesta convocatòria, per part de 
l’Administració, al correu electrònic que necessàriament ha d’indicar la persona sol·licitant. 

Igualment, d’acord a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, tret d’obligació 
legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre 
les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a 
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la 
gestió de l’activitat. 

7. Procediment de concessió 

7.1. Admissió de sol·licitud: Un cop presentats el document bàsic 1 i el document bàsic 2, es comprovarà que s’ajusten als requisits 
respecte la persona sol·licitant i l’àmbit del projecte presentat. En el cas que la persona interessada no hagi complimentat 
correctament els documents com s’indica en aquesta convocatòria, se’l requerirà mitjançant correu electrònic per tal que els esmeni 
d’acord amb el que preveu l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, 
per la qual s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. En cap cas s’admetrà la 
substitució d’aquells projectes ja presentats. 

7.2. Valoració del projecte o activitat presentada: Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d’acord amb els Criteris 
establerts, per tal que la comissió competent emeti l’informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor.  

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses sol·licituds de subvenció, s’aplicarà com a criteri de desempat la data i hora 

de presentació de la sol·licitud, essent en consideració la sol·licitud primerament presentada. En cas que aquest criteri no doni lloc a 

desempat es dirimirà mitjançant sorteig. 

7.3. Resolució provisional: L’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució provisional a la presidència de cada un dels òrgans 
col·legiats detallats a l’apartat 12 d’aquest document. 

La notificació de la resolució provisional s’efectuarà mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Un cop se’n tingui 
constància es publicarà en el tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 

El dia següent de la publicació de la resolució provisional al Butlletí Oficial de la Província, s’obrirà un termini de deu dies hàbils per 
presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci.  

En el cas que no es presenti aquesta documentació acreditativa, que tot seguit es relaciona, es denegarà la subvenció en la 
resolució definitiva:  

 Documentació acreditativa de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona (excepte en les modalitats que 
s’indica). 

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

 Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de 
Barcelona i les seves entitats municipals. 

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/questionari-de-presencia-internet
http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
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 Documentació identificativa de la persona sol·licitant, en el cas de persones jurídiques: NIF, Estatuts, Inscripció al Registre que 
correspongui, NIF i poders de la persona  representant legal o bé persones físiques: NIF. No caldrà presentar aquesta 
documentació en cas d’entitats inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona amb la 
documentació actualitzada.  

 Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s’hagi determinat per a cadascuna de les sol·licituds què es requereixi, d'acord amb 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les 
retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. 

 Altres documents requerits a cadascun dels àmbits temàtics (consultar el punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics”) 

En el mateix termini s’obre un tràmit per presentar al·legacions. El fet que les persones sol·licitants interessades no presentin 
al·legacions en aquest termini, suposa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva. Aquest supòsit 
restarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació acreditativa que s’hagi indicat en la publicació de la resolució 
provisional.  

Tanmateix s’obre un termini de 20 dies hàbils per presentar reformulacions a partir de la publicació de la resolució provisional al 
BOPB, per aquelles sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment en què l’import atorgat és inferior a l’import sol·licitat a la 
instància de sol·licitud, i sempre que això afecti a l’execució del projecte.  

Per aquelles subvencions que estiguin proposades per a atorgar i no se’ls hagi requerit presentar documentació acreditativa, la 
proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la de nou, si així ho decideix l’òrgan instructor. De la 
mateixa manera,  les subvencions que estiguin proposades per a denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, 
sense que s’ hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les de nou, si 
així ho decideix l’òrgan instructor. 

Durant el procediment d'atorgament de la subvenció, l'òrgan instructor podrà proposar la modificació de les condicions o forma de 
realització de l'activitat proposada per la persona sol·licitant; en aquest cas, haurà de sol·licitar l'acceptació de la persona beneficiària. 
Aquesta acceptació s'entendrà atorgada si en la proposta de modificació s'exposen de forma clara les variacions i la persona beneficiària 
no manifesta la seva oposició dins del termini de quinze dies hàbils, a comptar des de la notificació de la proposta i sempre que, en tot 
cas, no resultin danys a tercers. 

7.4. Resolució definitiva: Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i examinades 
les al·legacions presentades pels interessats, es procedirà a dictar la resolució definitiva. La competència per a l’estimació i 
desestimació d’al·legacions, així com per a l’atorgament i denegació definitiu, correspon a les Presidències de les Comissions a proposta 
de l’òrgan instructor. 

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per defensar els seus interessos. Tanmateix, contra les resolucions de l’òrgan competent dels organismes autònoms que no són definitius 
en via administrativa, es podrà interposar un recurs d’alçada davant l’ Alcaldia en el termini d’un mes. 

El dia següent de la publicació de la resolució definitiva al Butlletí Oficial de la Província, s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per 
presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci per aquelles subvencions denegades a la resolució provisional i 
aprovades a la definitiva.  

Tanmateix, s’obre un termini de 20 dies hàbils per presentar reformulació per aquelles subvencions denegades a la resolució 
provisional i aprovades a la definitiva en que l’import atorgat hagi estat inferior al sol·licitat a la instància de sol·licitud, o bé aquelles que 
hagin tingut una modificació en l’import atorgat respecte a l’aprovat provisionalment. 

La notificació de la resolució definitiva s’efectuarà mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Un cop se’n tingui 
constància es publicarà en el tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 

7.5. Termini del procediment: El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest termini legitima les persones interessades per 
entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions. 

8.  La quantia de la subvenció, conceptes subvencionables i incompatibilitats  

8.1. Quanties subvencionables 

 Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte, 
especificada al document bàsic 2 de descripció del projecte, d’acord a l’art. 2.5. de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 17.12.2010. 

 Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del 
total del projecte subvencionat. S’entén per projecte subvencionat el presentat inicialment o bé el projecte reformulat i 
aprovat, d’acord amb el que indica el punt 14.6 de les Bases reguladores i el punt 14 d’aquesta convocatòria.  
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8.2. Aplicació pressupostària i imports 
 
Per atendre les sol·licituds corresponents als àmbits i programes subvencionables, s’han autoritzat les despeses amb càrrec a les 
partides pressupostàries i estats de previsions de despeses de l’exercici 2023 que es detallen a continuació. No obstant, aquestes 
partides poden ser ampliades per l'òrgan gestor en una quantia igual o inferior a  1.238.949,38 € durant el procés d'atorgament, i d'acord 
amb l'art.58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions, amb crèdits 
provinents de convocatòries anteriors que van tenir una despesa inferior a la inicialment prevista, o com a conseqüència d’una generació, 
ampliació o incorporació de crèdit. 
 

PRESSUPOST PER PROGRAMES 

Taula 1. Àmbit de districte 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Àmbit de ciutat 

Àmbit temàtic Pressupost Codi econòmic 

Cultura (A) 4.055.136,00 € 48000 33411 

Esports (B) 2.600.000,00 € 48901 34112 

Educació i Cultura (Cb, Cc, Cd) 500.000,00 € 48900 32627 

Educació i Cultura (Ce, Cf, Cg) 494.500,00 € 48000 32621 

Salut i Cures (Da, Db) 180.400,00 € 48901 43352 

Salut i Cures( Dd, De) 175.000,00 € 48901 23271 

Salut i Cures (Dc, Df) 222.250,00€ 48901 31111 

Gent gran (Ea) 36.000,00 € 48901 23143 

Gent gran (Eb) 185.000,00 € 48901 23231 

Dones (Fa) 213.000,00€ 48901 23173 

Dones (Fb, Fc, Fd) 476.000,00 € 48901 23171 

Adolescència i joventut (G) 180.000,00 € 48901 23221 

Infància (Ha) 115.000,00 € 48901 23213 

Infància (Hb) 125.870,00 € 48901 23150 

Infància (Hc) 189.000,00 € 48901 23150 

Democràcia activa i Participació ciutadana (Ia) 112.250,00 € 48901 92417 

Democràcia activa i Participació ciutadana (Ib) 70.000,00 € 48901 92413 

Acció Comunitària i Associacionisme (J) 220.000,00 € 48901 23182 

Immigració – Acollida i Refugi (K) 542.000,00 € 48901 23161 

Comerç de proximitat i promoció econòmica (N) 1.650.000,00 € 48901 43141 

Persones amb discapacitat  (O) 800.000,00 € 48901 23105 

Innovació democràtica (P) 100.000,00 € 48901 92419 

Usos del Temps (Q) 55.000,00 € 48901 23271 

Pluralisme Religiós i Conviccional (R) 100.000,00 € 48901 23251 

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat  (S) 530.500,00 € 48901 15143 

Consum (T) 50.000,00 € 48901 49312 

Atenció a persones sense llar i Dret a una alimentació adequada (Ua, Ub) 250.000,00 € 48901 23160 

Atenció a persones sense llar i Dret a una alimentació adequada (Ud) 270.000,00 € 48901 23130 

LGTBI (V) 165.000,00 € 48901 23254 

Drets de ciutadania (W) 500.000,00 € 48901 23252 

Promoció de la perspectiva intercultural (X) 590.000,00 € 48901 23261 

Ciència i Universitats (Y) 400.000,00 € 48901 32626 

Benestar Animal (Z) 80.000,00 € 48901 16911 

Districte Pressupost Codi econòmic 

Ciutat Vella 635.000,00 € 48901 92412 

Eixample 401.490,84 € 48901 92412 

Sants-Montjuïc 745.000,00 € 48901 92412 

Les Corts 220.000,00 € 48901 92412 

Sarrià-Sant Gervasi 326.247,29 € 48901 92412 

Gràcia 275.060,00 € 48901 92412 

Horta-Guinardó 445.000,00 € 48901 92412 

Nou Barris 550.443,00 € 48901 92412 

Sant Andreu 627.771,35 € 48901 92412 

Sant Martí 752.081,34 € 48901   92412 
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IMPORT MÀXIM PER SOL·LICITUD: 

En el cas que la sol·licitud presentada sobrepassi els imports màxims a atorgar per modalitat, es considerarà com a import sol·licitat 

l’establert  a les taules 3 i 4 següents: 

Taula 3. Àmbit de districte 

Per àmbits temàtics i programes  Import màxim 2023 

Foment de les activitats organitzatives (Ma) 1.000,00€ 

Taula 4. Àmbit de ciutat 

Per àmbits temàtics i programes Import màxim 2023 

Cultura (A) 200.000,00€ 

Salut i Cures (D - modalitat a) b) c) d) e)) 20.000,00€ 

Salut i Cures (D- modalitat f)) 12.000,00€ 

Dones (Fa) 15.000,00€ 

Dones (Fb, Fc, Fd) 20.000,00€ 

Adolescència i joventut (G) 9.000,00€ 

Acció comunitària i associacionisme (J) 8.000,00€ 

Comerç de proximitat i promoció econòmica (N– modalitat a)) 60.000,00€ 

Comerç de proximitat i promoció econòmica (N– modalitat b)) 30.000,00€ 

Comerç de proximitat i promoció econòmica (N– modalitat c)) 10.000,00€ 

Persones amb discapacitat (O) 30.000,00€ 

Usos del Temps (Q) 8.000,00€ 

Consum (T) 8.000,00€ 

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (S - modalitat b i modalitat d) 10.000,00€ 

LGTBI (V) 20.000,00€ 

Persones amb discapacitat  (O) 30.000,00€ 

Innovació democràtica (P- modalitat b)) 3.500,00€ 

Promoció de la perspectiva intercultural (X) 15.000,00€ 

Ciència i Universitats  (Y- modalitat a)) 15.000,00€ 

Ciència i Universitats  (Y- modalitats b), c) i d)) 10.000,00€ 

8.3. Conceptes subvencionables: 

Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei, sempre que l’àmbit temàtic al qual es concorre no 
indiqui el contrari al punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics” d’aquesta convocatòria: 

 Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física. 

 Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles. 

 Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles. 

 Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria. 

 Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d’oficina. 

 Assegurances. 

 Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l'activitat. 

 Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de 
l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció, per un import 
màxim del 5% del valor del projecte amb un topall de 3.000€).  

 Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció), d’acord amb el 
Decret d'Alcaldia de Normativa sobre bestretes de caixa fixa i les despeses per dietes, desplaçaments i representació, aprovat en 
data 8 de juny de 2018 i publicat en data 27 de juny de 2018.  

 Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària. 

 Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. 
No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització estarà subjecte a les condicions següents: 

- Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns. 

- Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades. 

- Que el cost es refereixi al període subvencionable. 

 Altres despeses en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 17 “Requisits i Criteris de 

valoració específics” d’aquesta convocatòria. 

https://ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-juridic/#/search/content_type:72/dietes/WW/vid/842551805
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Quan s'hagin de fer despeses de més de 15.000 euros (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per 
aquelles despeses de més de 40.000 euros (sense IVA) en el cas d’execució d’obres, tal com indica la base 18a, s’hauran d’incorporar 
tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l'adjudicació en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament. 

Les activitats del projecte subvencionat podran ser objecte de subcontractació, sense sobrepassar el 50% del cost total del projecte 
subvencionat. S’entendrà per subcontractació  l’adquisició de bens o serveis connaturals a la singularitat i naturalesa de la pròpia persona 
física o jurídica sol·licitant de la subvenció. Quan l’activitat a subcontractar sobrepassi el 20% de l’import de la subvenció i aquest 
import sigui superior a 60.000€, caldrà autorització prèvia de l’òrgan que va atorgar la subvenció, procedint-se a la seva 
formalització per escrit. No es podrà fraccionar un contracte amb l’objecte de disminuir la seva quantia i evitar el compliment dels 
requisits exigits a l’apartat anterior. 

En cap cas es consideraran despeses subvencionables: 

 Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.  

 Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles. 

 Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte. 

 Les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per la salut segons els organismes mèdics. nacionals o 
internacions, com ara tabac, begudes alcohòliques i altres de característiques similars. Aquestes despeses podran ser 
excepcionades en algunes modalitats d’acord amb el que estigui establert al punt 17. “Requisits i Criteris de valoració específics”  

 Altres despeses, en funció de l’àmbit temàtic al que es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 17 “Requisits i Criteris de 
valoració específics” d’aquesta convocatòria.  

8.4. Incompatibilitats en quant a la presentació de projectes per part d’una persona sol·licitant aplicables a tots els àmbits 
temàtics 

 En l’àmbit territorial de DISTRICTE (codi territorial del 01 al 10): 
No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte a un mateix districte, inclòs en diferents àmbits temàtics 
Exemple: no es pot presentar el mateix projecte a Ca1 i Ha1.  

 En l’àmbit territorial de CIUTAT (codi territorial 11): 
No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic. 
Exemple: no es pot presentar el mateix projecte a Fa11 i a  Fb11 

Existeixen altres incompatibilitats en la presentació de projectes, en funció dels àmbits temàtics als quals es presenti la sol·licitud. Es 
poden consultar a cada àmbit temàtic en el punt 17 “Requisits i Criteris de valoració específics”. 

Si durant el moment de la valoració s’apreciés un error en l’àmbit escollit per part de les persones sol·licitants, la sol·licitud es podrà 
incloure en l’àmbit al qual s’adeqüi millor. 

9. Modalitats dels projectes 

Àmbits territorials 

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 

Ciutat 11 
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Àmbits temàtics i programes  

Àmbit temàtic Programa Districte Ciutat 

A Cultura a Projectes artístics i culturals d’àmbit de districte SI  

b Arts visuals i Cultura digital  SI 

c Arts escèniques  SI 

d Cinema i Audiovisuals i Sales de Cinema  SI 

e Música  SI 

f Entitats, plataformes i agents professionals de la Cultura i de les Arts  SI 

g Projectes transdisciplinaris, de debat cultural i de pensament  SI 

h Cultura popular SI SI 

i Creació artística comunitària SI SI 

j Lletres, llibreries i promoció de la lectura  SI 

k Sales de teatre  SI 

l Sales de música   SI 

m Espais de creació  SI 

n Memòria històrica  SI 

o Disseny, Arquitectura i Art Urbà  SI 

p Calendari del cicle festiu i festes majors SI  

B Esports a Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona  SI 

b Competicions esportives internacionals i esdeveniments esportius d’interès ciutadà  SI 

c Projectes de promoció de l'activitat física i esportiva de col·lectius específics SI SI 

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

SI SI 

e 
Projectes o activitats especifiques de promoció de la salut des de l'activitat física o 
l'esport  

 SI 

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

g Suport a l’esport femení SI  

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

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 Projectes de promoció d’esports minoritaris SI SI 

C Educació i Cultura 

a 

Suport al foment de l’activitat de les associacions de mares, pares i famílies 
d’alumnes (AMPA/AFA) de les escoles bressol, primària, secundària, escoles 
municipals de música i conservatori, i altres centres educatius d’ensenyament 
obligatori 

SI  

b 
Generar oportunitats educatives d’aprenentatge reduint desigualtats i fomentant la 
cohesió social, en especial, més enllà de l’horari escolar 

 SI 

c Promoure l'Educació i la Criança de la Petita infància  SI 

d 
Suport a projectes que reforcin l'educació de persones adultes en clau comunitària 
i intercultural 

 SI 

e Pràctica i aprenentatge de competències artístiques  SI 

f Promoure processos de creació artística en contextos educatius  SI 

g Recerca i coneixement en l’àmbit de cultura i educació  SI 

D Salut i Cures a Suport a les persones que cuiden persones afectades per malalties o dependents  SI 

b Promoció d’una millor organització social de les cures  SI 

c Promoció de la salut sexual i reproductiva  SI 

d Promoció, prevenció i millora de la salut mental  SI 

e Promoció de la salut, prevenció i reinserció en el camp de les addiccions  SI 

f Suport a persones afectades per problemes de salut, i promoció de la salut SI SI 

E Gent gran a Atenció a les persones grans  SI SI 

b Promoció de les persones grans SI SI 

c Projectes d’activitat física específics per a les persones grans SI  

F 
 

Dones a Reducció de la pobresa i precarietat en les dones  SI 

b Violències masclistes: atenció i/o prevenció SI SI 

c Masculinitats SI SI 

d Participació política de les dones i dels moviments feministes SI SI 
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Àmbit temàtic Programa Districte Ciutat 

G Adolescència i 
Joventut 

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

SI SI 

b 
Projectes que promoguin la igualtat i l'exercici dels drets com a ciutadans i 
ciutadanes dels adolescents i/o joves 

SI SI 

c 
La promoció de la lluita contra la soledat, de la salut integral, d’hàbits saludables i 
de prevenció de conductes de risc dirigides exclusivament a la població juvenil 

SI SI 

d 
Suport a propostes culturals o d’oci alternatiu promogudes i/o dirigides a 
adolescents i/o joves 

SI SI 

H Infància  a Promoció de la infància SI SI 

b 
Iniciatives d’atenció psicoterapèutica a infants i adolescents en risc social i les 
seves famílies 

 SI 

c 
Projectes d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents i les seves 
famílies en situació de risc social  

SI SI 

I Democràcia activa i 
Participació 
ciutadana 

a Foment de la participació i la ciutadania activa  SI 

b 
Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i 
contextos de les diverses comunitats de l'Estat 

SI SI 

J Acció Comunitària i 
Associacionisme 

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

b Enfortiment democràtic i social i transparència de les associacions  SI 

K Immigració-Acollida i 
Refugi 

a Formació en llengües d’acollida i acompanyament a persones migrades  SI 

b Suport i assessorament jurídic a persones migrades  SI 

L Civisme i 
convivència 

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

SI  

M Foment activitats 
organitzatives 

a Foment d’activitats organitzatives SI  

N Comerç de 
proximitat i promoció 
econòmica 

a Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat  SI 

b Suport professional a la gestió del projecte de l’entitat  SI 

c Projectes de millora en la digitalització de les entitats del comerç  SI 

d Promoció econòmica de proximitat SI  

O Persones amb 
discapacitat  

a Vida independent i inclusió a la comunitat  SI 

b Innovació en el suport i acompanyament en l’exercici de la capacitat jurídica  SI 

c Respir per a famílies amb persones amb discapacitat a càrrec  SI 

d 
Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els serveis 
públics  

 SI 

e Oci inclusiu per a persones amb discapacitat    SI 

f  Promoció de les persones amb discapacitat SI  

P Innovació 
Democràtica a 

Desenvolupament i implementació de programari o d’infraestructures digitals 
basades en Decidim o en altres tecnologies lliures per a la millora de la participació 
democràtica 

 SI 

b 
Implantació de Decidim en associacions o federacions, comunitats o col·lectius, 
centres de formació, cooperatives i/o organitzacions socials per la millora de la 
coordinació i la qualitat democràtica 

 SI 

c 
Capacitació digital per a la participació democràtica, defensa dels drets digitals i 
foment de les tecnologies lliures per a la formació 

 SI 

d 
Projectes de recerca i desenvolupament en matèria de innovació democràtica i 
reptes de la societat xarxa 

 SI 

Q Usos del Temps a 
Promoure accions per a una organització del temps més saludable, igualitària i 
eficient 

 SI 

R Pluralisme Religiós i 
Conviccional 

a Contribució al coneixement de la diversitat religiosa i del fet religiós  SI 

b Celebració de festes i actes religiosos i interreligiosos  SI 
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Àmbit temàtic Programa Districte Ciutat 

S 

 

Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat  

a 
Promoció d’activitats i iniciatives pel coneixement i difusió de l’arquitectura i la 
protecció del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat 

 SI 

b 
Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat  

SI SI 

c 
Promoció d’estudis, activitats i iniciatives per afavorir un urbanisme amb 
perspectiva de gènere que contribueixi a construir una ciutat equitativa, sostenible, 
segura, saludable i sense barreres 

 SI 

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

 SI 

T Consum  
a 

Projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum 
informat, segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les 
persones consumidores 

 SI 

U Atenció persones 
sense llar i Dret a 
una alimentació 
adequada 

a 

Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques per a persones en situació de sense llar 
en base a les següents categories operatives ETHOS: 1. Persones vivint al ras, 2. 
Persones que passen la nit en un centre residencial temporal nocturn, per a 
persones sense llar, 3. Persones que viuen en equipaments per a persones sense 
llar, 4. Persones que viuen en estructures “no convencionals” i temporals 
(caravanes, estructures temporals, etc.)  

 SI 

b 

Àmbit sociolaboral, relacional i de cura personal per a persones en situació de 
sense en base a les següents categories operatives ETHOS: 1. Persones vivint al 
ras, 2. Persones que passen la nit en un centre residencial temporal nocturn, per a 
persones sense llar, 3. Persones que viuen en equipaments per a persones sense 
llar, 4. Persones que viuen en estructures “no convencionals” i temporals 
(caravanes, estructures temporals, etc.) 

 SI 

c Atenció a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat social SI  

d 
Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene per a persones 
en situació de vulnerabilitat social 

 SI 

V LGTBI a Sensibilització ciutadana i visibilització SI SI 

b LGTBIfòbia  SI 

c Drets sexuals i reproductius dels col·lectius LGTBI  SI 

W Drets de ciutadania a 
Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de 
ciutadania 

SI SI 

b Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi SI SI 

c 
Els drets humans dins l’àmbit educatiu: promoció i defensa dels drets de ciutadania 
I lluita contra les discriminacions en l’àmbit de la formació I l’educació pel curs 
escolar 2023-2024 

 SI 

d 
Projectes de suport ciutadà per a l’accés a drets i a la plena ciutadania de les 
persones refugiades, migrades o sol·licitants de protecció internacional: promoció 
de la mentoria i l’acollida en llars de la ciutadania 

 SI 

X Promoció de la 
perspectiva 
intercultural 

a 
Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la 
formació i l’educació durant l’any 2023 

 SI 

b 
Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la 
formació i l’educació durant el curs escolar 2023-2024 

 SI 

c Accions per promoure la perspectiva intercultural SI SI 

d Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos   SI 

e 
Foment de la participació social, política i econòmica de persones d’orígens i 
contextos culturals diversos en tots els espais de la ciutat 

 SI 

f 
Foment de la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos 
diversos 

 SI 

Y Ciència i Universitats a Congressos, esdeveniments científics i acadèmics a la ciutat  SI 

b Educació científica, cultura científica i divulgació de la recerca  SI 

c Art i ciència  SI 

d Suport a activitats de recerca participativa  SI 

Z Benestar Animal a Promoció d'activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals  SI 
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10.  Obligacions de les persones beneficiàries 

Les obligacions de les persones beneficiàries són les que determinen les bases quarta i setzena de les Bases reguladores. 

11. Pagament 

El lliurament dels fons públics corresponent a la subvenció es realitzarà amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari 
per a executar les actuacions o projectes inherents a la subvenció.  
En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari de la 
persona jurídica o física sol·licitant i sota la seva responsabilitat.  
És obligació de les persones beneficiàries comunicar a l'Ajuntament, amb data límit de finals d’any, el compte bancari de la 
persona jurídica o física sol·licitant per a l’abonament dels fons públics corresponent a la subvenció; la no comunicació 
comportarà d’ofici l’anul·lació de l’ordre de pagament i la revocació de la subvenció atorgada. En el cas que la persona beneficiaria 
de la subvenció estigui donada d’alta a la base de dades de pagament dels creditors de l’Ajuntament de Barcelona o de l’ens atorgant de 
la subvenció no caldrà aportar aquesta documentació si les dades no han patit modificacions. En cas contrari, caldrà aportar la 
documentació bancària a través del tràmit corresponent.  

No es farà efectiu el pagament de la subvenció mentre la persona beneficiària no estigui al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, fiscals i de reintegrament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com 
també amb la Seguretat Social i de la resta d’Administracions i de la justificació de qualsevol subvenció anteriorment atorgada per 
l’Ajuntament i les seves entitats municipals, un cop exhaurits els terminis. 

12.  Òrgans col·legiats  

Actuen com a òrgans col·legiats competents per a emetre l’informe per a la proposta de resolució provisional les següents: 
 
PERSONES QUE FORMEN PART DE LES 10 COMISSIONS D’ÀMBIT DE DISTRICTE 

 President/a del Consell de Districte (que la presideix) 

 Regidor/a de districte 

 Gerent/a de districte 

 Director/a de Serveis a les Persones i Territori 

 Director/a de Serveis Generals 

 Secretari/ària delegat/ada del districte (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 
 
PERSONES QUE FORMEN PART DE LES COMISSIONS D’ÀMBIT DE CIUTAT 

Institut de Cultura de Barcelona 

 President/a de l’Institut de Cultura de Barcelona (que la presideix) 

 Assessor/a delegat/ada de Drets Culturals, que podrà presidir les reunions en absència del president 

 Gerent/a de l’Institut de Cultura de Barcelona 

 Tres persones dels òrgans de Direcció de l’ICUB proposades per la presidència 

 Sis persones designades pel President/a de l’ICUB a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona 

 Secretari/ària delegat/ada del Consell d’Administració (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Institut Barcelona Esports 

 Regidor/a d’Esports 

 Gerent/a de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports 

 Gerent/a de l’Institut Barcelona Esports. 

 Director/a de Promoció i Esdeveniments Esportius 

 Cap de departament de Promoció Esportiva  

 Cap d’Administració 

 Secretari/ària del Consell Rector (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

 President/a de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

 Gerent/a de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

 Gerent/a de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

 Cap d’Estratègia i Coordinació de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

 Cap d’Administració i Personal de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

 Secretari/ària del Consell Rector (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001426
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Institut Municipal de Serveis Socials 

 President/a de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

 Gerent/a de l’Institut Municipal de Serveis Socials 

 Director/a de Serveis d'Intervenció social a grups poblacionals vulnerables 

 Director/a de Serveis d'Atenció social territorial i comunitària 

 Director/a Executiu/va de Gestió de recursos i provisió de Serveis i qualitat 

 Secretari/ària del Consell Rector (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

 Tinent/a d’Alcaldia  responsable de l’àrea (que la presideix) 

 Regidor/a d’Infància, Joventut i Gent Gran 

 Regidor/a de Salut, Envelliment i Cures 

 Regidor/a de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Global 

 Comissionat/ada d’Acció Social 

 Gerent/a de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

 Director/a de Serveis de Recursos 

 Director/a de Serveis de Salut 

 Director/a de Serveis d’Envelliment i Cures 

 Director/a de Serveis de Promoció de la Infància, Joventut i Gent Gran 

 Director/a de Serveis de Feminismes i LGTBI 

 Director/a de Serveis d’Immigració i Refugi 

 Director/a de Serveis de Drets de Ciutadania 

 Director/a de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 

 Secretari/ària delegat/ada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 Tinent/a d’Alcaldia responsable de l’àrea (qui la presideix) 

 Gerent/a de l’Àrea d’Ecologia Urbana 

 Director/a de Serveis de Comunicació i Participació 

 Director/a de Serveis de Coordinació Econòmica 

 Secretari/ària delegat/ada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 

 Tinent/a d’Alcaldia responsable de l’Àrea (que la presideix) 

 Regidor/a de Drets de Ciutadania, Participació i Justícia Global 

 Regidor/a d’Educació 

 Comissionat/ada de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós 

 Gerent/a de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 

 Director/a de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització 

 Director/a d’Innovació Democràtica 

 Coordinador/a de Serveis d’Acció Comunitària 

 Director/a d’Educació 

 Cap del Departament d’Interculturalitat i Pluralisme Religiós 

 Cap del Departament de Ciència i Universitats 

 Director/a de Recursos 

 Secretari/ària delegat/ada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Àmbit d’Educació i Cultura 

 President/a de l‘Institut de Cultura de Barcelona de Barcelona (que la presideix) o en qui delegui. 

 Regidor/a d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona o en qui delegui. 

 Gerent/a de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

 Gerent/a de l’Institut de Cultura de Barcelona 

 Director/a de Teixit Cultural 

 Director/a de Ciutat Educadora i Cultura als Barris 

 Director/a d’Educació 

 Sis persones designades pel/per la President/a de l’ICUB a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona 

 Secretari/ària delegat/ada de l’ICUB (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 
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Àmbit de Comerç i Consum 

 Regidor/a de Comerç, Mercats, Règim Intern i Hisenda (que la presideix) 

 Gerent/a de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica 

 Director/a de Comerç, Restauració i Consum 
 Tècnic/a de la Direcció de Comerç 

 Lletrat/ada de la Direcció de Comerç  

 Cap del Departament de Consum 

 Tècnic/a del Departament de Consum 

 Secretari/ària delegat/ada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Àmbit de Usos del Temps 

 Tinent d’Alcaldia responsable de l’àrea (que la presideix) 

 Regidor/a de Salut, Envelliment i Cures 

 Comissionat/da de Promoció de l’ocupació i polítiques contra la precarietat 

 Gerent/a Municipal 

 Director/a de Serveis de Gènere i polítiques del Temps 

 Tècnic/a de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps  

 Secretari/ària delegat/ada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Àmbit de Benestar Animal 

 Tinent/a d'Alcaldia responsable de l’àrea (que la presideix) 

 Gerent/a de l’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports 

 Director/a del Servei de Drets dels Animals 

 Cap del Departament de Gestió i Protecció dels  Animals 

 Secretari/ària delegat/ada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot) 

Per causes justificades, els membres de la Comissió podran delegar la seva assistència a la sessió en una altra persona del seu 

equip/departament/direcció. No obstant, el nombre màxim de delegacions que s’admetran en una mateixa comissió serà d’un terç dels 

seus membres. 

13.  Publicitat 

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a 
l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al 
tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Publicitat per part de la persona beneficiària: Utilització preferentment de la llengua catalana en tot el material gràfic i audiovisual 
adreçat al públic (cartells, anuncis, comunicacions, etcètera) quan estiguin vinculats a l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el que 
estableix l’article 16 del Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Barcelona.  

La persona física o jurídica beneficiària ha de fer constar als elements de difusió i publicitat la frase: Amb el suport de l'Ajuntament de 

Barcelona – Districte de... o Direcció de... / Institut..., d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona. Podeu 

consultar la normativa gràfica al web de l’Ajuntament https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/. Caldrà presentar aquests elements 

de difusió i publicitat (físics o virtuals) junt amb la justificació del projecte (es tindrà en compte la publicitat online, enllaços al web, 

documents gràfics virtuals, etc.). 

14.  Reformulació de projecte 

En cas que l’import atorgat provisionalment hagi estat inferior al sol·licitat inicialment i sempre que això afecti a l’execució del 
projecte, la persona beneficiària podrà presentar la reformulació del mateix en un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia 
següent a la publicació de la resolució provisional, d’acord amb el punt 7.3 d’aquesta convocatòria. 

En cas de produir-se una disminució d’ingressos derivada de la denegació o atorgament parcial de subvencions d’altres administracions 
públiques, es podrà presentar reformulació en el termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la resolució 
d’atorgament i denegació definitiva de l’altre administració. 

La reformulació del projecte haurà de respectar l’objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts. 

El fet que la persona beneficiària no presenti la reformulació del seu projecte en aquest termini, suposa que s’executarà d’acord amb el 
projecte presentat a la sol·licitud i es considerarà aquest és l’import a l’hora de valorar la justificació del projecte.  

https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/
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L’aportació de fons propis es podrà reduir mantenint, en tot cas, el seu percentatge inicial respecte el total del projecte subvencionat. 
S’entén per aportació de fons propis els conceptes continguts als punt E) i següents del Pla de Viabilitat (Recursos propis de l'entitat, 
Taquillatge, Quotes d'inscripció, Venda de productes i Publicitat i/o esponsorització i altres). 

La reformulació haurà de ser aprovada per l’òrgan competent. Transcorregut el termini de 3 mesos que fixa l’article 21 de la Llei de 
Procediment Administratiu per resoldre, es considerarà aprovada la reformulació presentada. L’aprovació de la reformulació estableix el 
nou cost total del projecte subvencionat. En cas d’aprovació de la reformulació, aquesta substitueix la sol·licitud presentada inicialment a 
efectes de la justificació del projecte. 
 
En cas de denegació de la reformulació, aquesta serà notificada a la persona beneficiària. 
 

15.  Modificacions de projecte 

Durant el període d’execució del projecte subvencionat, la persona beneficiària podrà presentar modificacions del projecte,  que hauran de 

ser aprovades per l’òrgan competent. Les sol·licituds de modificació dels projectes subvencionats podran ser presentades tant per les 

persones beneficiaries que han pogut presentar reformulacions (import de la subvenció inferior a l’import sol·licitat), com aquelles que han 

rebut la subvenció igual al import sol·licitat. 

Les modificacions podran ser presentades en aquells casos que la persona beneficiària posi de manifest que s’han produït alteracions a les 

condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, sempre i quan es mantingui l’objecte i finalitat de la mateixa. 

Si la modificació del projecte comporta una reducció del cost total del projecte subvencionat, s’aplicarà la reducció proporcional de 

la subvenció atorgada respecte al percentatge subvencionat i es procedirà al reintegrament parcial corresponent, tenint en compte els 

següents condicionants: 

 Per a poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, s’haurà de realitzar i justificar un mínim del 50% del total 
del projecte subvencionat. S’entén per projecte subvencionat el presentat inicialment o bé el projecte reformulat i aprovat, d’acord 
amb el que indica el punt 14.6 de les Bases reguladores i el punt 14 d’aquesta convocatòria.  

 L’incompliment d’aquesta despesa mínima comportarà la revocació automàtica de la subvenció atorgada.  

 La resta de desviacions per sota del 50% comportaran la corresponent reducció de la quantia de la subvenció atorgada. 

S’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat o reformulat i aprovat i el cost final 

justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent només podrà 

aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció. 

16.  La justificació i el control 

L'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació 
amb les seves finalitats. La persona preceptora de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l'entitat (llibres i registres 
comptables), així com als registres d’assistència de persones beneficiàries a les activitats dels projectes. 
 
Igualment, i als efectes de justificació, cal atendre al que de forma específica cada programa pot establir com a requisit propi per a la 
presentació de la memòria d’actuació.   
 
La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. La persona 
preceptora de la subvenció haurà d'aportar la justificació mitjançant el compte justificatiu relacionat a la base divuitena de les Bases 

reguladores i segons els models establerts, que es podran trobar al web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-

administrativa/subvencions. En cas que no es faci ús d’aquests models, és del tot imprescindible presentar totes i cadascuna de les dades 
i declaracions incloses en ells, mitjançant qualsevol altre document. 

D’acord amb la base divuitena de les Bases reguladores, pels projectes presentats d’import igual o superior a 50.000 euros o per a 
subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 euros, s’ha de presentar un compte justificatiu amb aportació d’informe 
auditor que haurà d’incloure la informació especificada a les Bases reguladores. La despesa dels serveis externs d’auditoria derivada de 
la revisió del compte justificatiu serà considerada despesa subvencionable, per un import màxim del 5% del valor del projecte amb un 
topall de 3.000€.  

Igualment, en el moment de la justificació s’haurà d’aportar telemàticament còpia escanejada de les factures originals de les 
subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, i aquestes han de referir-se a despeses 
efectuades durant la durada del projecte subvencionat.  Aquestes factures escanejades s’adjuntaran a una declaració 
responsable signada per la representació legal de la persona beneficiària, d’acord amb el que s’estableix a continuació. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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La justificació es presentarà de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona 

(http://www.bcn.cat/tramits), i inclourà la declaració responsable signada per la representació legal de la persona beneficiaria 
conforme:  

1.- Que les factures o documents probatoris equivalents que es relacionen han servit per justificar la subvenció atorgada en el si 

d’aquesta convocatòria. 

2.- Que aquests documents, en el percentatge/import establert, no s’utilitzaran per justificar cap altre subvenció. 

3.- Que els documents justificatius adjunts que s’aporten compleixen el disposat a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

4.- Que es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats.  

5.- Així mateix, es compromet a conservar els documents originals durant 4 anys per poder presentar-los a l’Ajuntament de 
Barcelona en cas li sol·licitin;  

i adjunta a l’esmentada declaració responsable s’inclouran les factures escanejades que s’esmenten en el paràgraf anterior. Aquesta 
declaració responsable signada per la representació legal de la persona beneficiària s’ajustarà al model que es trobarà al web 
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.  
 
Per als projectes d’àmbit de districte, es permet justificar en factures simplificades (antigament denominats tiquets de compra):  

 Per a subvencions fins a 500 euros, com a màxim un 50% de l’import atorgat.  

 Per a subvencions de 501 a 1.000 euros, com a màxim un 25% de l’import atorgat.  
 

Per els projectes de districte subvencionats amb més de 1.000 euros, i els projectes subvencionats d’àmbit de ciutat, els tiquets 
no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins a un màxim de 300 euros.  
Les factures simplificades o “tiquets de compra” aniran acompanyades d’una diligència de la persona representant legal de la persona 
física o jurídica que indicarà en quin concepte s’imputa aquesta despesa, en cas que no estigui especificat al mateix tiquet. 
 
S’estableix un màxim d’un 20% de desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat o reformulat i aprovat i el cost 
final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. L’òrgan competent 
només podrà aplicar aquest percentatge de desviació si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció. 
 
Si la justificació presentada no s’ajusta al cost total del projecte subvencionat, aquesta es tractarà com una modificació de projecte, 
d’acord amb els condicionants establerts a l’apartat 15 d’aquesta convocatòria.  

17.  Valoració del projecte 

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts: 

 Puntuació per adequació del projecte als Criteris Generals de valoració (base desena de les Bases reguladores): fins a 6 punts en 
el cas de programes de DISTRICTE, i fins a 4 punts en els programes de CIUTAT. Es tracta de criteris que avaluen les 
característiques de les persones sol·licitants i l’adequació tècnica del projecte (entitat, fonaments, impacte, solidesa i finançament, 
perspectiva de gènere, perspectiva intercultural, i la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable). 

 Puntuació per adequació del projecte als Criteris Específics de valoració de cada àmbit temàtic (base setena de les Bases 
reguladores): fins a 4 punts en el cas de programes de DISTRICTE, i fins a 6 punts en els programes de CIUTAT. Per a cada àmbit 
es detallen els requisits i els criteris que ha de complir el projecte presentat, atenent les especificitats de cada tema, que es 
prendran com a base per a valorar el projecte. 

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de Criteris i vindrà acompanyada i 
explicitada amb elements qualitatius o comentaris tècnics que quedaran reflectits en l’informe tècnic de valoració. 

Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre subvenció aquells 
projectes que hagin obtingut una puntuació inferior. 

http://www.bcn.cat/tramits
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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Criteris generals de valoració  

CIUTAT – Fins a un màxim de 4 punts   

a. Entitat (persona física o jurídica) ...................................................................................................................................................... 0,8 punt 
1. Base social o trajectòria 
2. Nombre de projectes desenvolupats l’any anterior 
3. Nombre de projectes desenvolupats l’any anterior en col·laboració amb altres 
4. Nivell d’autonomia financera i equilibri entre fonts de finançament 
5. Nombre de persones voluntàries 

b. Fonaments ........................................................................................................................................................................................ 0,8 punt 
1. Col·laboració o complementarietat amb l’acció de l’Administració local considerant els valors que conté, projecta i promou 
2. Ajustament a la realitat social i cultural i a les necessitats del col·lectiu al qual s’adreça 
3. Que el projecte abordi nous fenòmens socials a la ciutat i plantegi nous enfocaments 
4. Nivell de concreció, coherència interna i viabilitat del projecte (qualitativa, econòmica i permanència temporal) 
5. Grau de participació del col·lectiu beneficiari en el disseny del projecte 
6. Nivell de concreció dels indicadors de seguiment del projecte i grau d’adequació amb les activitats proposades 

c. Impacte ........................................................................................................................................................................................... 0,4 punts 
1. Rellevància del projecte (impacte esperat entre el col·lectiu destinatari) 
2. Augmentar la capacitació de les persones o dels col·lectius implicats 
3. Millorar la sensibilització de la població en general respecte a l’objecte del projecte 
4. Grau de millora de l’accés a la informació del projecte (es valorarà l’ús de noves tecnologies) 

d. Solidesa i finançament ...................................................................................................................................................................... 0,8 punt 
1. Capacitat i recursos per gestionar, executar i avaluar el projecte 
2. Pla de finançament del projecte (aportació pròpia, percentatge demanat, previsió i capacitat per aconseguir altres fonts de 

finançament i recursos) 

e. Incorporació de la perspectiva de gènere ....................................................................................................................................... 0,4 punts 
1. L’entitat incorpora la igualtat de gènere en el seu funcionament (estatuts, objectius, missió, trajectòria i/o estructura 

organitzativa) 
2. La igualtat de gènere s’incorpora en el projecte presentat a partir de la seva metodologia (implementació, seguiment i avaluació) 

i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, població destinatària, valors que promou) 

f. Incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte ...........................................  0.4 punts 
El projecte incorpora, en les seves diferents fases, accions concretes amb beneficis ambientals i socials. En són exemples el foment 
de l’alimentació sostenible, l’ambientalització d'esdeveniments, l’ús d’energies renovables, la contractació i la compra sostenible de 
serveis i productes (inclosa l’economia social i solidària i la compra local), el foment del transport públic, la prevenció de residus, etc. 

g. Incorporació de la perspectiva intercultural al projecte  .................................................................................................................  0,4 punts 
1. L’entitat incorpora la perspectiva intercultural en els seus estatuts, objectius o missió, memòria d’activitats i/o estructura 

organitzativa. 
2. El projecte presentat preveu la incorporació de la perspectiva intercultural en el seu desenvolupament a partir de la seva 

metodologia (disseny, implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, valors que 
promou)  

DISTRICTE – Fins a un màxim de 6 punts 

a. Entitat (persona física o jurídica) .................................................................................................................................................... 1,3 punts 
1. Base social o trajectòria 
2. Nombre de projectes desenvolupats l’any anterior 
3. Nombre de projectes desenvolupats l’any anterior en col·laboració amb altres 
4. Nivell d’autonomia financera i equilibri entre fonts de finançament 
5. Nombre de persones voluntàries 

b. Qualitat .............................................................................................................................................................................................. 0,9 punt 
1. Nivell de concreció, coherència interna i viabilitat del projecte (qualitativa, econòmica i permanència temporal) 
2. Grau de participació del col·lectiu beneficiari en el disseny del projecte 
3. Nivell de concreció dels indicadors de seguiment del projecte i grau d’adequació amb les activitats proposades 
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c. Impacte ............................................................................................................................................................................................. 0,9 punt 
1. Rellevància del projecte (impacte esperat) 
2. Augmentar la capacitació de les persones o dels col·lectius implicats 
3. Millorar la sensibilització de la població en general en l’objecte del projecte 
4. Grau de millora de l’accés a la informació del projecte (es valorarà l’ús de noves tecnologies) 

d. Vinculació al territori ........................................................................................................................................................................ 1,7 punts 
1. Implicació de l’entitat en les dinàmiques associatives i comunitàries del territori 
2. Participació en els òrgans formals i no formals del districte (consells, taules, grups de treball) 
3. Ajustament a la realitat social i cultural i a les necessitats del col·lectiu al qual s’adreça 

e. Incorporació de la perspectiva de gènere ....................................................................................................................................... 0,4 punts 
1. L’entitat incorpora la igualtat de gènere en el seu funcionament (estatuts, objectius, missió, trajectòria i/o estructura 

organitzativa) 
2. La igualtat de gènere s’incorpora en el projecte presentat a partir de la seva metodologia (implementació, seguiment i avaluació) 

i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, població destinatària, valors que promou) 

f. Incorporació de la perspectiva ecosocial, l’ambientalització i el consum responsable en el projecte ..........................................  0.4 punts. 
El projecte incorpora, en les seves diferents fases, accions concretes amb beneficis ambientals i socials. En són exemples el foment 
de l’alimentació sostenible, l’ambientalització d'esdeveniments, l’ús d’energies renovables, la contractació i la compra sostenible de 
serveis i productes (inclosa l’economia social i solidària i la compra local), el foment del transport públic, la prevenció de residus, etc. 

g. Incorporació de la perspectiva intercultural al projecte:  ...............................................................................................................  0,4 punts. 
1. L’entitat incorpora la perspectiva intercultural en els seus estatuts, objectius o missió, memòria d’activitats i/o estructura 

organitzativa. 
2. El projecte presentat preveu la incorporació de la perspectiva intercultural en el seu desenvolupament a partir de la seva 

metodologia (disseny, implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als objectius, activitats, valors que 
promou)  

REQUISITS I CRITERIS DE VALORACIÓ ESPECÍFICS  

CIUTAT - Fins a 6 punts 

A) Cultura 

No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte a diferents programes d’un mateix àmbit temàtic. 

No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte en els programes que comparteixen Àmbit de ciutat i de Districte.  

Els projectes d’abast de Districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o Districte s’han de presentar al programa de 
Districte. Els projectes d’àmbit CIUTAT tant en la seva comunicació, com en el disseny de l’activitat han d’estar dirigits al conjunt de 
Barcelona. Les persones assistents o participants seran provinents de diferents barris de la ciutat o d’altres indrets. 

No es podran presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i cultura. 

El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes. En cas de presentar-se més de dos projectes 
es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre.  

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a 
Barcelona a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la projecció i repercussió per la ciutat. 

En el programa Ak) Sales de teatre serà obligatori presentar, degudament complimentat, el formulari annex indicat, juntament amb la 
sol·licitud. 
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Ab) Arts visuals i Cultura digital _____________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Projectes i iniciatives de l’àmbit de les arts visuals (arts plàstiques, imatge, fotografia, imatge fixa o en moviment) que tinguin com a 

objectiu la difusió i promoció de la creació en les vessants de: programació estable, suport a la creació, sensibilització de públics, 
comunicació, creació de comunitats, sensibilització a llenguatges artístics, formació, comercialització, foment del col·leccionisme..  

 Projectes relacionats amb la cultura digital (vídeo art, net arts, realitat virtual, intel·ligència artificial, videojocs, aplicacions, entre 
altres), que generin o desenvolupin entorns i tecnologies digitals. 

 Queda exclosa l’elaboració o renovació de les pàgines web de les entitats sol·licitants o dels projectes presentats. 
 Queden exclosos els projectes de producció d’obra artística o performativa. 

Criteris de Valoració: 
A. Qualitat del projecte ...............................................................................................................................................................  3 punts 

  Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 
 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 

promoció de talents i creadors emergents. 
 Pla de comunicació, estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. Retorn social i vinculació cultural amb la ciutat .....................................................................................................................  3 punts 
Es valorarà:  

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius). Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 

Ac) Arts escèniques _______________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Projectes culturals de l’àmbit de les arts escèniques i del moviment que signifiquin una millora en relació amb l’oferta d’activitats d’arts 

escèniques i del moviment de la ciutat: investigació i experimentació en aquests àmbits, incorporació i formació de públics, 
apropament i difusió de nous gèneres, creació de nous formats, i visualització de nous talents i creadors/es emergents. 

 No es podran presentar en aquest programa projectes vinculats a les sales de teatre que es presentin al programa Ak. (Sales de 
teatre), ni produccions d’espectacles dels àmbits del teatre, de la dansa, del circ, i altres expressions de les arts del moviment i arts 
de carrer artístiques. 

 Queden excloses les produccions d’espectacles. 

Criteris de Valoració: 
A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 

Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT  ........................................................................................ 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius). Accions de foment i creació de nous públics.  
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 
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Ad) Cinema i Audiovisuals i Sales de Cinema __________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes en l’àmbit del cinema i l’audiovisual, festivals de cinema, mostres, i programacions que signifiquin una millora en la 
programació i oferta de cinema i audiovisual de la ciutat, des dels àmbits de l’exhibició, programació estable, singular, diversa i inèdita 
i/o inexistent en els circuïts més comercials. Iniciatives que apostin per l’experimentació, innovació, nous formats i creativitat en 
aquest àmbit.  

 Sales de cinema de la ciutat que treballen per la millora en la programació i oferta de cinema i audiovisual de la ciutat. 
 Queden excloses les produccions audiovisuals 

Criteris de Valoració: 
A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 

Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 

Ae) Música ______________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes i iniciatives en l’àmbit de la música, festivals, mostres i programacions de música en viu que contribueixen a l’enriquiment 
del teixit musical de la ciutat i que afavoreixin els espais de participació, circulació i coproducció cultural tenint en compte la 
singularitat en la programació, la diversitat d’estil i gèneres. 

 Que puguin incloure propostes inèdites i especialitzades. 
 Que apostin per l’experimentació, la innovació, els nous formats, la creativitat i els nous talents. 

Criteris de Valoració: 

A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 
Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 
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Af) Entitats, plataformes i agents professionals de la Cultura i de les Arts __________________ (àmbit ciutat) 

Requisits: 

Programes, projectes i activitats amb caràcter articulador de sector, impulsats per agents, plataformes i entitats professionals dels àmbits 
de la cultura i la creació artística.   

Criteris de Valoració: 

A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 
Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 

Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 

Ag) Projectes transdisciplinaris, de debat cultural i de pensament ________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Iniciatives i projectes que treballen de forma transversal diferents disciplines i àmbits culturals, que actuen d’agents articuladors. 
 Projectes que inclouen el debat cultural i el pensament crític envers la cultura des de diverses perspectives: històrica, filosòfica, 

política, gènere, ambiental i científica, entre d’altres. 

Criteris de Valoració: 

A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 
Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 
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Ah) Cultura popular _______________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Projectes i iniciatives en l’àmbit de la cultura popular i tradicional local amb incidència i impacte en el moviment festiu en la ciutat de 

Barcelona i en la seva programació cultural.  
 Projectes que repercuteixin en la promoció i difusió de la cultura popular i tradicional local, en la promoció del patrimoni immaterial i la 

interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars i tradicionals en el món associatiu, així com la seva interrelació amb el 
món acadèmic. 

Criteris de Valoració: 
A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 

Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 

Ai) Creació artística comunitària ____________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Projectes col·laboratius que donin lloc a creacions artístiques a partir de processos de lògica comunitària i una realitat i 

un context social concrets. El procés de creació artística s’incardina en un procés comunitari  al territori, dona oportunitats d’expressió 
a veïns i veïnes i propicia experiències significatives d’auto-organització ciutadana. Responen a contextos socials concrets i permeten 
visualitzar realitats concretes úniques. 

 Han de ser processos creatius. 
 Han de situar la comunitat en el centre del projecte. 
 Ha de propiciar-se la participació activa en la creació artística per part de les persones participants. 
 El resultat de l’autoria ha de ser col·laborativa. 
 S’ha de propiciar l’empoderament personal de les persones participants. 

Criteris de Valoració: 
A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 

Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 
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Aj) Lletres, llibreries i promoció de la lectura __________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes, activitats i iniciatives en l’àmbit de la promoció, la divulgació i l’ impuls del sector i de l’activitat literària de la ciutat que 
busquin impulsar la promoció de la lectura. 

 Activitats i projectes de llibreries o associacions culturals i de promoció del llibre que tinguin com objectiu la difusió del patrimoni 

literari entre la ciutadania. 

Criteris de Valoració: 

A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 
Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 

Ak) Sales de teatre ________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Sales i espais escènics de la ciutat que treballen per oferir una programació estable d’arts escèniques, per a impulsar la creació, 
producció i difusió de l’activitat escènica de Barcelona i per a enriquir el mapa d’espais professionals de teatre, dansa i c irc de la 
ciutat. 

Criteris de Valoració: 

Per a la valoració dels projectes de sales de teatre, s’aplicarà una fórmula en funció d’uns índexs calculats sobre la base d’unes dades que 

es demanaran a les entitats sol·licitants: 

 Índex qualitat de programació (34%).  

 Índex de producció d’espectacles (27%). 

 Índex de presència de versió original i/o traduccions al català (16%).  

 Índex de gènere (7%)  

 Índex ocupació (7%). 

 Índex preu d’entrada (3%). 

 Índex pes subvenció (3%).  

 Nombre d’espectacles (3%). 

 

Les dades que s’empraran per valorar els projectes fan referència a l’exercici anterior a la present convocatòria i que s’indicaran 
en un formulari annex. Serà obligatori presentar emplenat el formulari annex indicat per aquest programa, juntament amb la 
sol·licitud. 
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Al) Sales de música _______________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Sales i espais estables de programació en viu que disposin d’una llicència d’activitat que permeti actuacions musicals en directe ja 
sigui en format acústic, semiamplificat o amplificat.  

 

Criteris de Valoració: 

A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 
Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 

Am) Espais de creació _____________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Espais i projectes culturals que focalitzen la seva activitat en la creació i la investigació artística, des de la vessant de 
l’acompanyament i el suport als processos creatius en les seves diferents fases (recerca, investigació, creació, producció i exhibició). 

 Espais i projectes que ofereixen recursos i eines per a nodrir, afavorir, impulsar i fer créixer el talent i la creativitat cultural i artística.  

Criteris de Valoració: 

A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 
Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 
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An) Memòria històrica _____________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Iniciatives i projectes que treballin de forma transversal diferents disciplines i àmbits relacionats amb la memòria democràtica i 
col·lectiva de la ciutat. 

 En concret es prioritzaran projectes commemoratius, pedagògics, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, que abordin la 
memòria des d’una perspectiva de gènere, recuperació de les memòries minoritzades i dels valors democràtics. 

 Així mateix es prioritzaran aquells projectes que tinguin un impacte real en el territori de Barcelona (barris, districtes...) 

Criteris de Valoració: 

A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 
Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 

Ao) Disseny, Arquitectura i Art Urbà _________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes i iniciatives que tinguin com a principal motor l’impuls de la creativitat i la innovació des de la perspectiva dels sectors del 
disseny, l’arquitectura i l’art urbà. Projectes oberts a tots els públics que impulsin el desenvolupament i la divulgació d’aquests àmbits 
de la cultura. 

Criteris de Valoració: 

A. QUALITAT DEL PROJECTE .................................................................................................................................................. 3 punts 
Es valorarà:  

 Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres. 

 Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius. 

 Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la 
promoció de talents i creadors/es emergents. 

 Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats. 

B. RETORN SOCIAL I VINCULACIÓ CULTURAL AMB LA CIUTAT ......................................................................................... 3 punts 
Es valorarà: 

 Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: 
 Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i 

amb els centres formatius). 
 Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a 

persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius. Accions de foment i creació de nous públics. 
 Treball en xarxa, articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat.  
 Aposta clara per creadors/es locals. 

 Internacionalització:  
 Col·laboració i/o vincles internacionals. 
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B) Esports 

No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. 
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Bd11 i Bd1. 

El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a: dos projectes per cada epígraf (a i b) i un projecte per cada epígraf (c, d, 
e, f i j). 

Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o del curs escolar 2023-2024. 

El següent requisit és d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva (lletres c, d, e, f i j):  
Si s’escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 
d’exercici de les professions de l’esport i la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008. 

En totes les propostes caldrà un ús del llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes. 

Cal garantir la presència de la imatge municipal a l’espai web i a la difusió que se’n pugui fer per xarxes socials del projecte amb el logotip 
municipal. 

Ba) Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona  ________________________________________ (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Els Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona hauran de ser de modalitats esportives reconegudes federativament o bé que estiguin 
sota el seu aixopluc, han de tenir caràcter internacional (al menys un/a dels/de les esportistes, equips o seleccions participants ha de 
ser de fora de l'estat espanyol). Aquests, a més, hauran de ser de la màxima categoria d'edat (sèniors) i tenir continuïtat anual o 
bianual. Per a formar part, l’organització haurà d’haver sol·licitat prèviament i per escrit la seva proposta per a ser TICB. L’IBE 
valorarà i comunicarà les condicions per a formar part d’aquesta programa de Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona. Sense 
aquesta acceptació no es podrà optar a aquest ajut. 

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. 
 Les competicions TICB s’hauran de realitzar dins el terme municipal de Barcelona. 
 Les activitats programades s’han de dur a terme dins l’any objecte de la convocatòria de la subvenció. 
 Només són subvencionables els conceptes següents: viatges i desplaçaments, allotjament i alimentació, dietes del personal que 

participa en el projecte, lloguer de les instal·lacions, transport de materials i d’equips, infraestructures i serveis directament relacionats 
amb l’activitat. En el cas de la partida de recursos humans aquesta no podrà superar un 15% del pressupost de l’activitat. 

 Cal garantir la presència de la imatge municipal tant al cartell com a qualsevol altre suport publicitari imprès i a l’espai web on 
s’anunciï l’acte amb el logotip municipal, així com al lloc on es dugui a terme l’acte. 

 Cal respectar i garantir els Criteris de l’Ajuntament pel que fa a la quantitat, tipologia i ubicació dels suports publicitaris municipals en 
l’acte. En cap cas la visibilitat de l’Ajuntament podrà ser inferior a la de qualsevol altre patrocini. Acceptació del disseny i de la 
normativa específica i del manual gràfic d’imatge municipal, amb la denominació “Ciutat de Barcelona”. 

 Difusió de l’acte a càrrec de l’organització. Cal fer difusió i publicitat de l’esdeveniment pels canals i suports propis de l’entitat 
organitzadora (Web, XX.SS i altres mitjans ...) als que tingui accés aquesta.  La informació de l’esdeveniment ha d’estar a la 
disposició del públic, com a mínim, 15 dies abans de la celebració del trofeu. 

 Emfatització d’elements d’imatge com ara: Trofeu internacional, nomenclatura Ciutat de Barcelona. 
 Accions de difusió opcionals amb el vist-i- plau de l’Institut Barcelona Esports. 
 Cal que tinguin com a premi un sol trofeu: l’àmfora, per als/les guanyadors/es de la disciplina (individual o d’equip); podrà ser doble 

només en el cas que en la mateixa competició hi hagi les categories masculina i femenina. Això no exclou que pugui ésser atorgat, 
conjuntament amb el Ciutat de Barcelona, un gran premi o trofeu amb el nom dels/de les col·laboradors/es. 

 Obligació de l’organitzador/a que, un cop finalitzat l’esdeveniment, i en un termini màxim de dos mesos, presentarà, junt amb la resta 
de documentació justificativa, una memòria tècnica justificativa allotjada en un aplicació específica de l’IBE. 

Criteris de Valoració: 

 El grau d'adequació al Pla estratègic de l'esport vigent a l'Ajuntament de Barcelona ...................................................................... 1 punt 
 Internacionalitat de la celebració esportiva, tant pel que fa al nombre de països participants com al nivell esportiu de la 

competició .................................................................................................................................................................................... 1,5 punts 
 La presencia en l’esdeveniment d’alguna competició i/o exhibició de persones amb discapacitat que practiquin aquella 

disciplina esportiva ........................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Es tindrà en compte la coherència i l’interès conjuntural de l’acte, així com el valor social del projecte, que reculli objectius 

com ara el foment de la pràctica esportiva, la cohesió social, l’esportivitat i els hàbits de vida saludables ................................... 2 punts 
 Es valorarà l’adopció de mesures preventives basades en les bones pràctiques de gestió ambiental, especialment les 

relatives al foment del reciclatge, la minimització de tots els residus generats i la reducció de les emissions contaminants 
a l’atmosfera i els sorolls, fomentant les bones pràctiques. ........................................................................................................ 0,5 punts 
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Bb) Competicions esportives internacionals i esdeveniments esportius d’interès ciutadà  ____ (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona quan es tracti de federacions o agrupacions esportives, o 
d’empreses promotores de celebracions i activitats esportives. 

 Només són subvencionables les categories esportives per sobre dels 18 anys, és a dir, a partir de sèniors i veterans/es. 
 Cal garantir la presència de la imatge municipal tant al cartell com a qualsevol altre suport publicitari imprès i a l’espai web on 

s’anunciï l’acte amb el logotip municipal, així com al lloc on es dugui a terme l’acte. 
 Les activitats programades s’han de dur a terme dins l’any objecte de la convocatòria de la subvenció. 
 Obligació de l’organitzador/a que un cop finalitzat l’esdeveniment, i en un termini màxim de dos mesos, presentarà junt amb la resta 

de documentació justificativa, la memòria d’impacte allotjada en un aplicació específica de l’IBE. 
 En aquells esdeveniments de projecció i repercussió internacional s’haurà de contemplar en el pressupost una partida dedicada a la 

promoció de l’esport/s que es celebri/n. 

Criteris de Valoració: 

 El grau d'acompliment al Pla Estratègic de l'esport a Barcelona ...................................................................................................... 1 punt 
 Es tindrà en compte la incidència en la que la modalitat/s esportives de l'esdeveniment estiguin arrelades a la nostra 

ciutat, o que hagin estat prioritzades per a la seva promoció ciutadana. També la contribució de l'esdeveniment en la 
difusió dels valors educatius associats a la pràctica de l'activitat física i l'esport i finalment que es realitzi un adient 
tractament de la igualtat de gènere i de la imatge de la dona associada a la pràctica esportiva d'alt nivell ............................... 1,5 punts 

 El valor social del projecte. Que reculli objectius com ara el foment de la pràctica esportiva, la cohesió social, l'esportivitat 
i el foment d'hàbits de vida saludables i d'altres, així com la facilitat que es disposi per a la participació oberta de la 
ciutadania ......................................................................................................................................................................................... 1 punt 

 La internacionalitat de la celebració esportiva pel que fa al nombre de països participants ....................................................... 0,5 punts 
 L'acte ha de ser d'àmbit de ciutat i es valorarà la coherència i originalitat del projecte .............................................................. 1,5 punts 
 Es valorarà l'adopció de mesures preventives basades en les bones pràctiques de gestió ambiental, especialment les 

relatives al foment del reciclatge, la minimització de tot tipus de residus generats i la reducció de les emissions 
contaminants i els sorolls, fomentant les bones pràctiques ......................................................................................................... 0,5 punts 

Bc) Projectes de promoció de l'activitat física i esportiva de col·lectius específics  __________ (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes que promoguin l'activitat física i esportiva de forma regular i continuada per col·lectius específics que per les seves 
característiques tenen especial dificultat per a la realització de la pràctica esportiva (excepte els que promouen la participació de gent 
amb discapacitat que van a la lletra d). 

 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 
 Cal indicar específicament el col·lectiu al qual s’adreça el projecte. 
 Les activitats s'hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l'any i es programaran com a  mínim un cop per setmana 

durant 8 mesos. Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 

Queden exclosos: 

- Actes o tornejos esportius. 
- Activitats en períodes de vacances. 
- Projectes en centres educatius en horari lectiu. 

Criteris de Valoració: 

 Freqüència setmanal de l’activitat ............................................................................................................................................... 1,5 punts 
 Participació en lligues regulars federatives o escolars ..................................................................................................................... 1 punt 
 Promoció de l’activitat en territoris socialment desafavorits ........................................................................................................ 1,5 punts 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament i/o abús sexual i l'assetjament per raó de 

sexe ............................................................................................................................................................................................. 0,5 punts 
 Manca de disponibilitat d’espais esportius propis on es pugui desenvolupar l’activitat del projecte ........................................... 1,5 punts 
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Bd) Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb 
discapacitat en l’activitat física o en l’esport  __________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 

 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 

Queden exclosos: 
- Els projectes dels centres educatius en horari lectiu. 
- Els projectes de l'àmbit de la fisioteràpia. 
- Els projectes per a infants i joves en períodes de vacances. 

Criteris de Valoració: 

 El nombre de participants amb discapacitat ................................................................................................................................... 2 punts 
 La participació en proves esportives ........................................................................................................................................... 0,5 punts 
 Participació regular en l'activitat física i/o esportiva ....................................................................................................................... 1,5 punt 
 Proposta d’activitats amb caràcter inclusiu ....................................................................................................................................... 1 punt 
 Es necessita material de suport per a la realització del projecte ................................................................................................. 0,5 punts 
 No disposen d’espai propi per a la realització del projecte .......................................................................................................... 0,5 punts 

Be) Projectes o activitats especifiques de promoció de la salut des de l'activitat física o 
l'esport   ________________________________________________________________________ (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Les activitats o projectes s'han de dur a terme en coordinació entre els equipaments o entitats esportives de la ciutat i els agents 
sanitaris. 

 Les activitats s'hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l'any i es programaran com a  mínim un cop per setmana 
durant 8 mesos.  

 Les activitats o projectes s'han de dur a terme en equipaments o entitats esportives de la ciutat de Barcelona. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 

Criteris de Valoració: 

 Formació de les persones que intervenen al projecte, grau en CAFE ........................................................................................ 1,5 punts 
 Freqüència setmanal de l’activitat ............................................................................................................................................... 1,5 punts 
 Previsió de fer una valoració a posterior del projecte per part de l’equip de salut ...................................................................... 1,5 punts 
 Previsió de continuïtat de l’activitat física o de la pràctica esportiva promoguda ........................................................................ 1,5 punts 

Bf) Suport a l’esport federat femení que competeixi en l’àmbit estatal  _____________________ (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 La persona física o jurídica sol·licitant ha d’estar adscrita a una federació esportiva. 
 Acreditar al document de projecte el nombre d'esportistes dones que competiran a nivell estatal, així com facilitar el seu calendari de 

competicions en aquest nivell territorial. 
 Que el projecte es desenvolupi de forma continuada durant tota la temporada esportiva que determini la federació corresponent. 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament i/o abús sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

Criteris de Valoració: 

 Nombre d'esportistes que competeixin en l'àmbit estatal ............................................................................................................... 2 punts 
 Participació a competicions internacionals (cal informar del nom de la competició i seu) i nombre d’esportistes que hi 

participen .......................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Càrrecs de la junta directiva ocupats per dones (presidència, vicepresidència, secretària...) ......................................................... 1 punt 
 Presència femenina en l’organigrama tècnic del club i l’equip principal del projecte (cal indicar nombre i rol) ................................ 1 punt 
 Nombre de persones de l'equip amb formació acreditada  en temes de gènere i/o en protocols 

de prevenció d'assetjament sexual a la pròpia entitat  ..................................................................................................................... 1 punt 
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Bj) Projectes de promoció d’esports minoritaris _______________________________________ (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Programes d’esports practicats de forma regular que siguin de poca implantació a la ciutat i reconeguts com a esports per la 

Secretaria General de l’Esport. 
 Per considerar-se de ciutat i minoritari el projecte ha de ser una modalitat esportiva de baixa implantació en el conjunt dels districtes. 

Per a la determinació de minoritari, es tindrà en compte també si la categoria esportiva és minoritària. 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament de la ciutat de Barcelona. 
 Les activitats s’hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l’any i es programaran com a  mínim d’un cop per setmana 

durant 8 mesos. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 

Queden exclosos: 

- Actes o tornejos esportius. 
- Activitats en períodes de vacances. 
- Projectes en centres educatius en horari lectiu. 

Criteris de Valoració: 

 Titulació de la persona que coordina i dirigeix l’activitat fisicoesportiva (CAFE, cicles...) ........................................................... 0,5 punts 
 Percentatge de personal contractat ............................................................................................................................................. 0,5 punts 
 Freqüència setmanal de l’activitat .................................................................................................................................................... 1 punt 
 Participació en lligues escolars o federatives .............................................................................................................................. 1,5 punts 
 Ser entitat homologada per l’Ajuntament/IBE .............................................................................................................................. 0,5 punts 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament i/o abús sexual i l'assetjament per raó de 

sexe ............................................................................................................................................................................................. 0,5 punts 
 Manca de disponibilitat d’espais esportius propis on es pugui desenvolupar l’activitat del projecte ........................................... 1,5 punts 

C) Educació i Cultura 

 No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic.  

 En cas que siguin projectes que s’hagin de desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder 
desenvolupar-hi el projecte o bé tenir un acord de participació en alguna convocatòria oberta a centres educatius organitzada per 
l’administració pública. En ambdós casos, s’haurà d’acreditar amb la sol·licitud. 

 Els projectes en centres educatius podran ser durant l’horari lectiu o més enllà de l’horari lectiu. En cas de projectes que es 
desenvolupin en espais escolars públics més enllà de l’horari lectiu, han de ser projectes oberts no limitats a l’alumnat matriculat al 
centre. 

 Els projectes d’AMPA i AFA s’han de presentar a l’àmbit de Districte Ca. 

 El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes. En cas de presentar-se més de dos 
projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre.   

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi a 
Barcelona. 

 Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o el curs escolar 2023-2024 
(només als programes Cb, Cc i Cd). 

 Pels projectes que es presentin als programes Ce, Cf i Cg el període de realització del projecte subvencionable haurà de ser l'any 
natural de la convocatòria. 

 Pels projectes que es presentin als programes Ce, Cf i Cg caldrà omplir un formulari que estarà disponible a la pàgina web de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions) i que caldrà 

adjuntar amb la sol·licitud. 

Cb) Generar oportunitats educatives d’aprenentatge reduint desigualtats i fomentant la cohesió social, en 
especial, més enllà de l’horari escolar ________________________________________________ (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes educatius, preferentment els que vagin més enllà del temps escolar, que ajudin a reduir les desigualtats i millorin la cohesió 
social, des d’una estratègia comuna i compartida amb les entitats educatives, culturals, socials i el territori, amb la vocació de ciutat 
educadora. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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Criteris de Valoració: 

 Qualitat pedagògica del projecte ...................................................................................................................................................... 1 punt 
Accions i objectius ben definits. Continuïtat i sostenibilitat del projecte. 

 Impacte, retorn social i educatiu a la ciutat ....................................................................................................................................... 1 punt 
Impacte en els agents participants i entorn, treball en xarxa i implicació amb el territori. Es valoraran especialment els projectes que 
contemplin estratègies per garantir l’equitat.  

 Participació de la comunitat educativa ........................................................................................................................................ 1,5 punts 
Grau de participació activa d’infants i joves, i altres actors educatius. 

 Innovació metodològica .................................................................................................................................................................... 1 punt 
Caràcter experimental i vivencial dels aprenentatges proposats. 

 Projectes amb perspectiva comunitària ....................................................................................................................................... 1,5 punts 
Connexions amb l’entorn i actors pròxims. 
 

Cc) Promoure l’Educació i la Criança de la Petita infància _______________________________ (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes educatius, preferentment els que vagin més enllà del temps escolar, que ajudin a reduir les desigualtats i millorin la cohesió 
social, des d’una estratègia comuna i compartida amb les entitats educatives, culturals, socials i el territori, amb la vocació de ciutat 
educadora. 

 Projectes que contribueixin a generar confiança en les competències de les famílies en la cura i educació d’ infants,  i esdevinguin un 
recurs preventiu i comunitari, que ajudi a evitar situacions de risc derivades de l’aïllament familiar. 

Criteris de Valoració: 
 Qualitat del projecte i interès educatiu i des de la perspectiva cultural i comunitària ....................................................................... 1 punt 

Accions i objectius ben definits. Accions vinculades amb entitats i/o equipaments de proximitat del barri Continuïtat i sostenibilitat 
del projecte. Perfil propi definit. 

 Impacte, retorn social i educatiu a la ciutat ..................................................................................................................................... 2 punts 
Impacte en els agents participants i entorn, treball en xarxa i implicació amb el territori. Es valoraran especialment els projectes que 
contemplin estratègies per garantir l’equitat. 

 Participació de la comunitat educativa ........................................................................................................................................... 2 punts 
Grau de participació activa de les famílies, implicació i participació de la comunitat educativa. Incidència amb processos, espais i 
xarxes d’innovació i transformació Innovació i qualitat metodològica  

 Valor pedagògic i transformador. Caràcter experimental i vivencial dels aprenentatges proposats. ............................................... 1 punt 
Exposició i descripció clara del projecte, calendari precís i detallat, pla de comunicació, sistema d’avaluació i seguiment. 

Cd) Suport a projectes que reforcin l’educació de persones adultes en clau comunitària i 
intercultural _____________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes educatius, que ajudin a reduir les desigualtats i millorin la cohesió social, des d’una estratègia comuna i compartida amb les 
entitats educatives, culturals, socials i el territori, amb la vocació de ciutat educadora. 

 Accions i projectes  encaminats a garantir l’equitat de drets en l’accés a la formació i l’educació de persones adultes i de persones de 
contextos culturals diversos. 

Criteris de Valoració: 

 Qualitat del projecte i interès educatiu i des de la perspectiva cultural i comunitària ....................................................................... 1 punt 
Accions i objectius ben definits. Continuïtat i sostenibilitat del projecte. Perfil propi definit. 

 Impacte, retorn social i educatiu a la ciutat ..................................................................................................................................... 2 punts 
Impacte en els agents participants i entorn, treball en xarxa i implicació amb el territori. Es valoraran especialment els projectes que 
contemplin estratègies per garantir l’equitat i els projectes vinculats a la promoció de la participació i el sentiment de pertinença de 
persones de contextos culturals diversos en la vida dels barris. 

 Participació de la comunitat educativa ........................................................................................................................................ 1,5 punts 
Grau de participació i implicació de la comunitat educativa. Incidència amb processos, espais i xarxes d’innovació i transformació.  

 Innovació i qualitat metodològica ................................................................................................................................................. 1,5 punts 
Valor pedagògic i transformador. Exposició i descripció clara del projecte, calendari precís i detallat, pla de comunicació, sistema 
d’avaluació i seguiment. 
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Ce) Pràctica i aprenentatge de competències artístiques ________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes i programes que centren la seva activitat en la formació, l'aprenentatge i pràctica de llenguatges i/o tècniques artístiques 
(arts escèniques, arts visuals, literatura, música...). Aquests projectes d’aprenentatge i pràctiques en disciplines artístiques es 
poden dur a terme en centres d’ensenyament de règim general o especial (escoles bressol, escoles i instituts, escoles d’arts) i/o 
altres espais que tenen una funció educativa (centres culturals o altres equipaments de caràcter social i comunitari, etc.).  

 Queden excloses les despeses de funcionament i estructura general dels Centres educatius i Escoles d’art així com dels programes 
pedagògics regulars i anuals d’aquests espais. 

Criteris de Valoració: 

 Qualitat del projecte i interès cultural, artístic i educatiu .............................................................................................................. 1,5 punts 
Accions i objectius ben definits. Continuïtat i sostenibilitat del projecte. Perfil propi definit. Trajectòria professional de la persona 
sol·licitant i de l’equip de gestió. Impacte, retorn social i educatiu a la ciutat 

 Impacte, retorn social i educatiu a la ciutat .................................................................................................................................. 1,5 punts 
Impacte en els agents participants i entorn, treball en xarxa i implicació amb el territori. Treball amb col·lectius en situació de 
vulnerabilitat i amb risc d’exclusió social i incorporació de l’accessibilitat. Col·laboració amb agents d’àmbit supralocal. 

 Participació i ciutadania cultural................................................................................................................................................... 1,5 punts 
Grau de participació activa d’infants i joves, implicació i participació de la comunitat educativa i participació social. Incidència amb 
processos, espais i xarxes d’innovació i transformació educativa i vincles amb agents culturals i educatius de la ciutat. Grau de 
correlació amb projectes que fomenten la intersecció entre cultura i educació promoguts per l’Ajuntament de Barcelona. 

 Innovació i qualitat metodològica ................................................................................................................................................. 1,5 punts 
Valor pedagògic i transformador. Caràcter experimental i vivencial dels aprenentatges proposats. Exposició i descripció clara del 
projecte, calendari precís i detallat, pla de comunicació, sistema d’avaluació i seguiment. 

Cf) Promoure processos de creació artística en contextos educatius ______________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes que promoguin i facilitin la participació i desenvolupament de processos de creació artística en entorns i contextos 
educatius  en les seves diferents fases: recerca, investigació, creació, producció i exhibició. La participació i implicació en aquests 
processos han d’incorporar alguns dels factors bàsics de l’aprenentatge com ara l’expressió i la comunicació d’allò après, així com 
l’anàlisi, interpretació i comprensió de la realitat i la societat actual.  

 Projectes que, a partir del desenvolupament de processos artístics en contextos educatius (ja siguin en centres educatius com en 
altres equipaments que tinguin una funció educativa), fomentin els vincles i les relacions entre els sistemes artístic i educatiu. És 
important considerar la funció de mediació i acompanyament que cal portar a terme per crear aquestes interseccions entre els dos 
àmbits.  

 Queden excloses les despeses de funcionament i estructura general dels Centres educatius i Escoles d’art així com dels programes 
pedagògics regulars i anuals d’aquests espais. 
 

Criteris de Valoració: 

 Qualitat del projecte i interès cultural, artístic i educatiu .............................................................................................................. 1,5 punts 
Accions i objectius ben definits. Continuïtat i sostenibilitat del projecte. Perfil propi definit. Trajectòria professional del/de la 
sol·licitant i de l’equip de gestió. 

 Impacte, retorn social i cultural a la ciutat .................................................................................................................................... 1,5 punts 
Impacte en els agents participants i entorn, treball en xarxa i implicació amb el territori. Treball amb col•lectius vulnerables i amb risc 
d’exclusió social i incorporació de l’accessibilitat. Col·laboració amb agents d’àmbit supralocal. 

 Participació i ciutadania cultural .................................................................................................................................................. 1,5 punts 
Grau de participació activa d’infants i joves, implicació i participació de la comunitat educativa i participació social. Incidència amb 
processos, espais i xarxes d’innovació i transformació educativa. Definició del sistema estable de relació i col·laboració amb els 
agents culturals i educatius de la ciutat amb els que es desenvolupi el projecte. Grau de correlació amb projectes que fomenten la 
intersecció entre cultura i educació promoguts per l’Ajuntament de Barcelona. 

 Innovació i qualitat metodològica ................................................................................................................................................. 1,5 punts 
Valor pedagògic i transformador. Caràcter experimental i vivencial dels aprenentatges proposats. Exposició i descripció clara del 
projecte, calendari precís i detallat, pla de comunicació, sistema d’avaluació i seguiment. 
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Cg) Recerca i coneixement en l’àmbit de cultura i educació ______________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes centrats en la recerca, experimentació i/o divulgació del desenvolupament de pràctiques artístiques i de creació en totes les 
seves vessants i contextos educatius. Així com projectes que fomentin la recerca i innovació en la pedagogia, sensibilització i la 
pràctica artística.   

 Queden excloses les despeses de funcionament i estructura general dels Centres educatius i Escoles d’art així com dels programes 
pedagògics regulars i anuals d’aquests espais. 

 Queden exclosos projectes educatius de fàbriques de creació municipals o altres entitats en conveni amb l’Ajuntament per activitat 
igual o similar.  

Criteris de Valoració: 
 Qualitat del projecte i interès cultural, artístic i educatiu .............................................................................................................. 1,5 punts 

Accions i objectius ben definits. Continuïtat i sostenibilitat del projecte. Perfil propi definit. Trajectòria professional del/de la 
sol·licitant i de l’equip de gestió. 

 Participació i ciutadania cultural .................................................................................................................................................. 1,5 punts 
Grau de participació activa d’infants i joves, implicació i participació de la comunitat educativa i participació social. Incidència amb 
processos, espais i xarxes d’innovació i transformació educativa i vincles amb agents culturals i educatius de la ciutat. Grau de 
correlació amb projectes que fomenten la intersecció entre cultura i educació promoguts per l’Ajuntament de Barcelona. 

 Innovació i qualitat metodològica ................................................................................................................................................. 1,5 punts 
Valor pedagògic i transformador. Caràcter experimental i vivencial dels aprenentatges proposats. Exposició i descripció clara del 
projecte, calendari precís i detallat, pla de comunicació, sistema d’avaluació i seguiment. 

 Transferència i contrast de la recerca o innovació a altres agents culturals i educatius ............................................................. 1,5 punts 

D) Salut i Cures 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , V-LGTBI, U-
Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada i W- Drets de Ciutadania. (Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix 

projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats).  

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos projectes (diferents) per sol·licitant en l’àmbit temàtic de D11-Salut i Cures. 
Només podrà presentar-ne dos (a Da11 i Db11, per exemple).  

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podrà presentar el mateix projecte per sol·licitant en més d’un dels àmbits temàtics D11-Salut i 
Cures. 

Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques sense afany de 
lucre. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament 
del projecte objecte de subvenció. 

Queden excloses les propostes de tipus assistencial en tots els programes de l’àmbit temàtic de D-Salut i Cures.  

Queden també exclosos: 
- Projectes d’activitats de caràcter clínic, terapèutiques i de rehabilitació. 
- Projectes d’activitats pròpies de l’atenció a la xarxa pública i de serveis concertats. 
- Projectes orientats al desenvolupament d’activitats de caràcter puntual (jornades, conferències, congressos, etc.) 
- Projectes orientats a la realització d’estudis, investigacions, etc. 

En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de presentar amb la sol·licitud un acord escrit previ amb ells pel 
seu desenvolupament. Aquests projectes han de comportar un treball amb les famílies, el claustre i l'alumnat amb l'objectiu de transformar 
la mirada de la comunitat educativa en referència al tema a tractar. 

Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos 
els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestion i. La 
subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.  

Els projectes hauran d’especificar si s’haurà de pagar per la participació en les activitats a realitzar i hauran de definir amb claredat el 
nombre i el perfil de les persones beneficiàries. 
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Da) Suport a les persones que cuiden persones afectades per malalties o dependents _______  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 

 Iniciatives que contribueixin a donar visibilitat i fer emergir la situació de les persones que cuiden a un familiar o persona del seu 
entorn amb malaltia i/o dependent, tot tenint en compte les seves necessitats de suport. 

 Projectes orientats a promoure el suport i l’acompanyament a les persones que cuiden de familiars o persones del seu entorn amb 
malaltia i/o dependència per tal de millorar la seva salut física, mental i social. 

 Projectes que facilitin l’accés i la participació de les persones cuidadores a grups o sessions de suport. 
 Els projectes han d’estar oberts a totes les persones de la ciutat que compleixin els requisits esmentats, i no limitar-se a un únic 

centre o servei. 

Criteris de Valoració: 

 Adequació del projecte a les línies d’actuació i prioritats de l’Estratègia de suport a les persones que cuiden familiars amb 
malalties i/o dependents a la ciutat de Barcelona 2019-2024 .......................................................................................................... 1 punt 

 Projectes que incorporin en el seu plantejament els principis directament relacionats amb la Targeta Cuidadora ......................... 1 punt 
 Qualitat metodològica del projecte amb la descripció d’objectius, activitats i indicadors de resultats esperats i assolits ................ 1 punt 
 Projectes que promoguin la millora de la qualitat de vida i el suport a les persones que tenen cura d’altres .................................. 1 punt 
 Projectes que prioritzin l’actuació en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més desfavorida ................................... 1 punt 
 Grau de coordinació i establiment de relacions amb altres entitats i/o institucions .......................................................................... 1 punt 

Db) Promoció d’una millor organització social de les cures ______________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes dirigits a:  
- reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat,  
- promoure la coresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat i 
- reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen la provisió de les cures.  

▪ Projectes que tinguin impacte sobre el benestar de les persones cuidadores, i en especial de les treballadores de la llar i de les cures, 
que permetin fer front a les necessitats que aquestes persones tenen al llarg del seu cicle vital i que contribueixin a millorar la 
conciliació del temps personal, familiar i social. 

▪ Es farà difusió a l’espai Barcelona Cuida per tal que la ciutadania de Barcelona en tingui accés. 

Criteris de Valoració: 

 Accions adreçades a la promoció professional de les persones treballadores de la llar per tal de millorar les condicions en 
que es proveeix la cura i promoguin el seu empoderament com a col·lectiu ................................................................................. 2 punts 

 Projectes que fomentin la socialització de les cures per tal d’evitar la solitud de les persones que cuiden ..................................... 1 punt 
 Projectes que contribueixin a la coresponsabilitat de gènere i/o que promoguin l’assumpció del rol cuidador per part dels 

homes ............................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Projectes que plantegin iniciatives comunitàries per tal de resoldre les necessitats de cures de manera col·lectiva, sense 

ànim de lucre i que impulsin la capacitat d’autoorganització col·lectiva ........................................................................................... 1 punt 
 Projectes que prioritzin l’actuació amb les treballadores de la llar i de la cura en situació socioeconòmica més 

desfavorida, amb impacte sobre el seu benestar ............................................................................................................................. 1 punt 

Dc) Promoció de la salut sexual i reproductiva _________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 
 Iniciatives i accions destinades a la promoció dels drets sexuals i d’una sexualitat saludable en totes les etapes de la vida sense 

estigma ni discriminació. 
 Projectes orientats a la prevenció, la detecció precoç, la informació i/o l’atenció individual i/o grupal en relació a les ITS i VIH/Sida. 
 Iniciatives i accions destinades a la promoció de l’abordatge integral de les situacions complexes i poblacions vulnerables en relació a 

la salut sexual i reproductiva. 
 Iniciatives i accions destinades a la prevenció dels embarassos no desitjats, la promoció de la salut reproductiva i els drets de les 

persones gestants.  
 Projectes orientats a la sensibilització. 
 Iniciatives de prevenció i promoció en àmbit escolar, que tinguin en compte el document de “Criteris de qualitat de les intervencions 

d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona” de l’Estratègia per a la salut sexual i 
reproductiva. 
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Criteris de Valoració: 

 Adequació del projecte a les noves línies d’actuació i prioritats  de l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva 
de la ciutat de Barcelona per als anys 2022-23 ................................................................................................................................ 1 punt 

 Grau d’innovació de la iniciativa quant a la necessitat o problemàtica abordada i/o metodologia utilitzada .................................... 1 punt 
 Projectes que tinguin en compte actuacions específiques en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més 

desfavorida i/o comptin amb canals de coordinació i derivació amb agents del sistema de salut i social per facilitar l’accés 
a les persones amb més vulnerabilitats ............................................................................................................................................ 1 punt 

 Grau d’impacte en la qualitat de vida de les persones destinatàries i en el conjunt de la ciutadania de Barcelona ........................ 1 punt 
 Incorporació en el disseny de les accions i/o projectes de representació dels col•lectius objecte d’intervenció .............................. 1 punt 
 Projectes que demostrin la col·laboració i coordinació amb altres entitats i/o institucions que intervinguin en el mateix 

àmbit o territori. ................................................................................................................................................................................. 1 punt 

Dd) Promoció, prevenció i millora de la salut mental ____________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Adequació del projecte a les línies d’actuació i prioritats del Pla de Salut mental de Barcelona vigent. 
 Actuacions que siguin d’àmbit de ciutat. 

Criteris de Valoració: 
 Projectes que donin resposta a les línies d’actuació del pla de salut mental de Barcelona vigent .................................................. 1 punt 
 Projectes que incloguin accions específiques dirigides a enfortir la resiliència, la salut mental i el benestar emocional de 

les persones ..................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Projectes dirigits específicament a les necessitats de salut mental i benestar emocional de les persones al llarg del seu 

cicle de vida, i amb una consideració especial a persones o col·lectius de risc i/o que prioritzin la seva actuació en barris 
amb una situació socioeconòmica més desfavorida ........................................................................................................................ 1 punt  

 Iniciatives dirigides al suport a les famílies que tenen algun membre amb problemàtica de salut mental, , per tal d’afrontar 
les situacions quotidianes i enfortir-los davant els factors de risc (aïllament social, discriminació, etc.)  ........................................ 1 punt 

 Projectes que presentin accions que fomentin la inclusió social de les persones amb un diagnòstic relacionat amb 
problemes de salut mental, o que estiguin orientats a la sensibilització de la població sobre aquest tema .................................... 1 punt 

   Vinculació del projecte amb les taules de salut mental dels districtes ........................................................................................... 1 punt 
 
Queden exclosos els projectes que no siguin d'àmbit i abast de ciutat. 

De) Promoció de la salut, prevenció i reinserció en el camp de les addiccions ______________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Iniciatives centrades en les estratègies de prevenció i promoció, així com de reinserció que facilitin la inclusió de les persones que 

pateixen un procés d’addicció. 

Criteris de Valoració: 
 Adequació del projecte a les línies d’actuació i prioritats del Pla d’acció de drogues de Barcelona vigent ................................... 2 punts 
 Adequació de la metodologia del projecte per l’assoliment dels objectius ....................................................................................... 1 punt 
 Grau d’innovació de la iniciativa ....................................................................................................................................................... 1 punt 
 Projectes que prioritzi l’actuació en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més desfavorida ..................................... 1 punt 
 Grau de coordinació amb altres entitats i/o institucions ................................................................................................................... 1 punt 

Df) Suport a persones afectades per problemes de salut, i promoció de la salut  _____________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 

 Iniciatives centrades en el suport a persones amb malalties i/o problemes de salut (crònics, emergents, minoritaris i/o amb un alt 
impacte en salut pública). 

 Iniciatives que promoguin la informació, l’atenció i el suport mutu entre persones afectades per malalties i/o problemes de salut. 
 Iniciatives que promoguin la participació activa i social de persones voluntàries en l’acompanyament a persones amb dificultats per 

utilitzar els serveis i recursos existents. 
 Iniciatives que incorporin accions de difusió, sensibilització i/o assessorament sobre malalties i/o problemes de salut.. 

 Projectes orientats a reduir les barreres socioeconòmiques de col·lectius vulnerables en l'accés a una bona salut. 
 Projectes orientats a la promoció de la salut i prevenció de la malaltia. 

 Els projectes han d’incloure una mirada de tota la ciutat. 
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Criteris de Valoració: 
 Projectes que generin impactes positius en la qualitat de vida de les persones destinatàries.................................................... 1,6 punts 
 Grau d’innovació de la iniciativa quant a necessitat o problemàtica abordada i/o metodologia ....................................................... 1 punt 
 Incorporació en el disseny de les accions i/o projectes de representació dels col·lectius objecte d’intervenció  ............................. 1 punt 
 Projectes que tinguin en compte actuacions específiques en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més 

desfavorida i/o comptin amb canals de coordinació i derivació amb agents del sistema de salut i social per facilitar l’accés 
a les persones amb més vulnerabilitats  ...................................................................................................................................... 1,2 punts 

 Projectes que demostrin la col·laboració i coordinació amb altres entitats que intervinguin en el mateix àmbit o territori ......... 1,2 punts 

E) Gent gran 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G- Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , U- Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania. Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix 

projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 
 

En l'àmbit CIUTAT(11) un projecte presentat al programa Eb no es podrà presentar a cap altre programa ni a cap altre àmbit temàtic. 

Ea) Atenció a les persones grans  ___________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes socials i comunitaris de promoció de l’autonomia personal i de de suport al manteniment de les persones grans en el seu 
entorn domiciliari, reduir l’aïllament i promoure l’autonomia personal. 

 Actuacions adreçades a la prevenció i atenció de persones grans en risc i/o situació d’exclusió social, fent especial atenció a les 
dones. 

 Projectes socials de suport a persones soles o que pateixen situacions de solitud no desitjada, sense xarxa social i/o familiar que 
requereixen un acompanyament fins al final de la vida. 

 Accions grupals o comunitàries que promoguin l’autoorganització de les persones grans en la innovació dels models de cura i atenció 
de les persones grans fràgils. 

 Activitats de suport a les famílies cuidadores de persones grans amb dependència. 
 Actuacions d’atenció i intervenció amb persones grans en situació de maltractament. 

Queden exclosos: 
- Els projectes d’activitats pròpies de serveis concertats. 
- Els projectes d’activitats terapèutiques i de rehabilitació. 
- En l’àmbit de ciutat, els projectes que no siguin d’àmbit i abast ciutat. 
- Els projectes que siguin d’àmbit salut i discapacitats. 
- Els projectes que siguin de promoció social de persones grans amb discapacitats. 
- Els projectes adreçats a persones que no tinguin una discapacitat específica de persones grans. 

Criteris de Valoració: 
 Que el projecte es basi en experiències i metodologies innovadores relacionades amb l’AICP .................................................... 2 punts 
 Que complementi l’actuació dels serveis socials municipals .......................................................................................................... 2 punts 
 Per la metodologia, objectius, indicadors i l’avaluació de resultats ................................................................................................ 2 punts 

Eb) Promoció de les persones grans _________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a algun/s dels temes que s’esmenten: 

 Accions de promoció de l’envelliment actiu 
 Accions que promoguin la formació a partir dels 65 anys. 
 Accions que promoguin les relacions Inter generacionals de la gent gran amb altres grups d’edat, sobretot infància, adolescència i 

joventut.  
 Sensibilització a la ciutadania per un tracte respectuós cap a la gent gran i trencament d’estereotips. 
 Sensibilitzar i educar la ciutadania perquè l’envelliment sigui un procés al llarg de tota la vida. 
 Que la majoria de les actuacions proposades arribin a la població major de 65 anys. 
 Projectes de prevenció i sensibilització adreçats a les persones grans per evitar situacions de soledat no volguda. 
 Actuacions de sensibilització per combatre l’edatisme i que promoguin l’apoderament de les persones grans. 
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Criteris de Valoració: 

 Actuacions que ajudin a pal·liar els efectes negatius en les persones grans derivats del COVID (aïllament, desconnexió 
digital, soledat, etc.) ..................................................................................................................................................................... 1,5 punts 

 Que promocioni la participació i el voluntariat de la gent gran en els àmbits social, esportiu, lleure, tecnològic, polític i 
cultural de la ciutat. Que les accions s’adrecin a visualitzar la tasca de les persones grans en els àmbits social i cultural 
de la ciutat ................................................................................................................................................................................... 1,5 punts 

 Que les accions s’adrecin a la transmissió del saber i l’experiència de la gent gran a nivell intergeneracional. I que els 
projectes estableixin vinculacions o treball en xarxa entre equipaments i serveis adreçats a tota la ciutadania, no 
únicament a les persones grans .................................................................................................................................................. 1,5 punts 

 Que els projectes s’adrecin a la formació contínua i diversa de les persones grans .................................................................. 1,5 punts 

F) Dones 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , V-LGTBI, U-
Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada i W- Drets de Ciutadania. 

Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.  

Una mateixa entitat només pot presentar un màxim de dos projectes a l’àmbit Dones de ciutat. 

Fa) Reducció de la pobresa i precarietat de les dones ___________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar, a algun dels temes que s’esmenten: 

 Estar adreçats a dones en especial situació de vulnerabilitat, pobresa i precarietat. 

 Contribuir a sensibilitzar i donar a conèixer el fenomen de la feminització de la pobresa i la precarietat. 

 Contemplar formes de pobresa i precarietat que pateixen les dones de manera específica, com la pobresa menstrual o la pobresa de 
temps. 

 Plantejar nous projectes i noves maneres de lluitar contra la pobresa i la precarietat de les dones. 

 Plantejar propostes que tinguin especial relació amb la precarietat i pobresa femenina provocada arrel de la COVID-19. Vinculades a 
àmbits productius com podria ser el tèxtil, l’atenció a les persones, les cures, la salut, el turisme, la restauració,  l’hostaleria o la 
cultura entre d’altres. 

 Promoure la qualificació i l'acreditació professionals, així com la inserció i la permanència en el mercat de treball per a dones en 
situació de vulnerabilitat: accions de formació orientades a la recol•locació professional, accions orientades a la inserció laboral en 
ocupacions masculinitzades, etc. 

 Plantejar la participació i/o coproducció amb les entitats de dones del territori en àmbits de lluita contra la pobresa i la precarietat de 
les dones 

 Promoure la creació o l’enfortiment de xarxes de col•laboració entre entitats dedicades a combatre la feminització de la pobresa i la 
precarietat.     

 Plantejar accions/projectes en col•laboració amb els serveis públics (educació, salut, serveis socials) i/o amb els equipaments de 
proximitat del territori.  

 Plantejar propostes d’intervenció que millorin l’ocupació o les condicions de treball de les dones als polígons industrials de la ciutat. 

 Facilitar la socialització de les cures. 

 Dotar d’eines d’empoderament a les dones treballadores del sectors precaris i fomentar el benestar emocional i la salut integral. 

 Plantejar projectes per a l’emprenedoria o l’autoocupació impulsats amb criteris d’economia social i solidària. 

 Plantejar projectes en defensa dels drets laborals de les dones. 

 Plantejar projectes que facilitin l’accés a l’habitatge de les dones en situació de pobresa i precarietat.  
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Criteris de Valoració: 

 Orientació del projecte a dones en situació d’especial vulnerabilitat, que haurà de quedar especificat .......................................... 1 punt 
 El contingut del projecte 

 Per les línies de treball i metodologia a seguir, els àmbits d’actuació i el calendari de les actuacions ............................. 0,75 punts 
 Per les eines d’avaluació de procés i d’impacte, continuada i final, amb indicadors quantitatius i qualitatius, i fonts de 

verificació  ............................................................................................................................................................................ 0,5 punts 
 Per les estratègies de difusió i comunicació del projecte ................................................................................................... 0,25 punts 

 La innovació en el contingut, actuacions o metodologia de desenvolupament del projecte ....................................................... 0,5 punts 
 La promoció de la participació activa de les dones beneficiàries del projecte en la definició i implementació del treball a 

realitzar ...................................................................................................................................................................................... 0,75 punts 
 La contribució del projecte a la creació o l’enfortiment de xarxes de col•laboració entre entitats ............................................... 0,5 punts 
 La sostenibilitat i la perdurabilitat dels resultats del projecte a mig i llarg termini ............................................................................. 1 punt 
 La incorporació de la perspectiva feminista i interseccional ...................................................................................................... 0,75 punts 
 

Fb) Violències masclistes: atenció i/o prevenció _______________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a algun dels termes que s’esmenten: 

 Accions d’acompanyament i suport a les dones en els processos judicials per violència masclista. 
 Actuacions per l’empoderament de les dones en qualsevol situació de violència masclista. 
 Iniciatives dirigides a la detecció i atenció de la violència sexual, i/o la promoció de la coeducació i l’educació afectiva i sexual, així 

com de la prevenció dels comportaments masclistes i la llibertat de les relacions sexuals. 
 Accions de prevenció i/o visibilització,  conscienciació o rebuig ciutadà contra les diferents formes i àmbits de les violències 

masclistes. 
 Accions de formació i generació de recursos i eines per a prevenir les violències masclistes. 

Criteris de Valoració: 

 Complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i plans municipals .............................. 2 punts 
 Que tinguin en compte la diversitat de les dones de la ciutat permeten avançar així en la detecció i/o atenció de les 

diferents formes de violència .......................................................................................................................................................... 2 punts 
 Experiències i/o metodologies innovadores ................................................................................................................................... 2 punts 

Fc) Masculinitats _________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar, a algun dels temes que s’esmenten: 

 Accions de recerca, investigació i reflexió sobre la construcció cultural de masculinitats i d’eliminació del masclisme. 
 Estratègies i accions adreçades a la població de la ciutat amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la construcció cultural de masculinitats 

saludables, respectuoses i equitatives. 
 Accions comunitàries i ciutadanes per capacitar el conjunt de la ciutadania per detectar situacions de violències masclistes que 

tinguin el seu origen en comportaments masclistes construïts culturalment. 

Criteris de Valoració: 

 Complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i plans municipals .............................. 3 punts 
 Que incorpori una mirada interseccional en el projecte .................................................................................................................. 2 punts 
 Experiències i metodologies innovadores ........................................................................................................................................ 1 punt 

Fd) Participació política de les dones i dels moviments feministes ________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar, a algun dels temes que s’esmenten: 
 Accions de promoció de la participació social, cultural, política i tecnològica de les dones, amb format presencial  o virtual (per 

adaptar-se a les condicions derivades COVID-19). 

 Accions culturals que abordin l’equitat de gènere. 
 Accions feministes emblemàtiques impulsades per grups i entitats de la ciutat. 
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Criteris de Valoració: 

 Que tinguin en compte la diversitat de dones de la ciutat ................................................................................................................ 1 punt 
 Experiències i/o metodologies innovadores ................................................................................................................................... 2 punts 
 Potenciïn la difusió dels debats feministes i la presa de consciència entorn a les desigualtats de gènere ................................... 2 punts 
 Contribueixin a la creació i desenvolupament de nous grups feministes ......................................................................................... 1 punt 

G) Adolescència i Joventut 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , U-Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania.    
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ga11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.  

No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. 

En l’àmbit CIUTAT (11), només es podrà presentar un projecte a l’àmbit temàtic G-Joventut, a escollir entre un dels seus programes a), 
b), c), d).  

Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques. En cas de 
persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte 
objecte de subvenció. 

Ga) Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les 
activitats de les entitats juvenils _____________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits 
 Projectes dirigits específicament a la població juvenil i adreçats al foment de la participació juvenil i/o suport a l’associacionisme 

juvenil. 
 La persona sol·licitant està inscrit/a en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. 
 Els projectes s’han de portar a terme fora de l’horari escolar obligatori.  

Els projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 
 Projectes que fomentin la participació directa d’adolescents i/o joves en experiències col·lectives que promoguin la diversitat, la 

igualtat de gènere, la democràcia interna, els comportaments igualitaris i el reconeixement de la realitat juvenil. 
 Projectes anuals de funcionament ordinari d'entitats juvenils que fomentin l’autoorganització i l'autogestió dels i les pròpies joves.  
 Projectes que fomentin el voluntariat i la participació d’adolescents i/o joves en projectes socials i/o d’intercanvi internacional 

promoguts per seccions o associacions juvenils. 

Criteris de Valoració: 
 El projecte comporta manifestament el lideratge d’adolescents i/o joves en el disseny, la realització i l’avaluació del propi 

projecte o de les activitats vinculades utilitzant una metodologia que promou l’autoorganització i l'autogestió col·lectiva ......... 1,5 punts 
 La persona sol·licitant està inscrita en el cens del CRAJ (Centre de Recursos per Associacions Juvenils)  ............................. 0,9 punts 
 El projecte comporta la promoció del treball comunitari i en xarxa entre entitats i agents del territori generant espais de 

coordinació i treball conjunt ......................................................................................................................................................... 0,9 punts 
 El projecte es desenvolupa a partir del treball voluntari i gratuït (el percentatge del projecte dedicat a Recursos Humans i 

Treballs realitzats per altres empreses és mínim) ....................................................................................................................... 0,9 punts 
 El projecte desenvolupa activitats continuades i sostingudes en el temps ................................................................................. 0,9 punts 
 Fomenta l’intercanvi i la convivència entre joves d’origen cultural divers .................................................................................... 0,9 punts 

Gb) Projectes que promoguin la igualtat i l'exercici dels drets com a ciutadans i ciutadanes 
dels adolescents i/o joves __________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits  
 Projectes dirigits específicament a la població juvenil i adreçats a promoure la seva participació en la promoció dels drets com a 

ciutadans i ciutadanes. 
 La persona sol·licitant està inscrit/a en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.  
 Els projectes s’han de portar a terme fora de l’horari escolar obligatori.  

Els projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació:  
 Accions que afavoreixin la formació i sensibilització d’adolescents i/o joves en la igualtat i la diversitat, la participació i en l’exercici 

actius dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes. 
 Prevenir el discurs de l'odi i lluitar contra les discriminacions per motius de gènere, origen cultural, discapacitat, etc. 
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Criteris de Valoració: 

 El projecte promou la mobilització directa d'adolescents i joves per la defensa i reivindicació dels seus drets i/o la 
denuncia davant de situacions de discriminació, assetjament, abús o desigualtat ..................................................................... 1,5 punts 

 El projecte s’adreça específicament a la població adolescent (12-16 anys) ............................................................................... 0,9 punts 
 El projecte s’orienta a la consecució de la igualtat i l'equitat actuen especialment amb adolescents i joves en situació de 

vulnerabilitat o risc d'exclusió ...................................................................................................................................................... 0,9 punts 
 El projecte es desenvolupa a partir del treball voluntari i gratuït (el percentatge del projecte dedicat a Recursos Humans i 

Treballs realitzats per altres empreses és mínim) ....................................................................................................................... 0,9 punts 
 El projecte desenvolupa activitats continuades i sostingudes en el temps ................................................................................. 0,9 punts 
 El projecte fomenta i promou el reconeixement de la diversitat juvenil ....................................................................................... 0,9 punts 

Gc) La promoció de la lluita contra la soledat, de la salut integral, d’hàbits saludables i de 
prevenció de conductes de risc dirigides exclusivament a la població juvenil _______________  (àmbit ciutat) 

Requisits  

 Projectes dirigits específicament a la població juvenil i adreçats a promoure la seva participació en la promoció de la salut i hàbits 
saludables. 

 La persona sol·licitant està inscrit/a en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.  
 Els projectes s’han de portar a terme fora de l’horari escolar obligatori.  

Els projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació:  

 Promoció de la Salut emocional en l’adolescència i la joventut. 
 Prevenció i reducció de conductes de risc en el consum de tòxics i/o l’abús de noves tecnologies. 
 Promoció de la lluita contra la soledat. 
 Promoció de la salut sexual de les persones adolescents i joves, incloent tots els gèneres i orientacions sexuals. 
 Promoció d’hàbits saludables d’alimentació i la prevenció de trastorns alimentaris. 

Criteris de Valoració: 

 Es promou la participació directa d'adolescents i joves en accions d’apoderament que posin en pràctica 
l'autoconeixement, la cura personal i el foment d’hàbits saludables entre iguals ........................................................................ 1,5 punts 

 El projecte s’adreça específicament a la població adolescent (12-16 anys) ............................................................................... 0,9 punts 
 El projecte identifica situacions de malestar i conductes de risc i ofereix accions adequades, contrastades i diferenciades 

que beneficien directament al col·lectiu destinatari del projecte ................................................................................................. 0,9 punts 
 El projecte es ofereix mecanismes d’atenció, orientació i acompanyament presencial i individuals ........................................... 0,9 punts 
 El projecte es desenvolupa a partir del treball voluntari i gratuït (el percentatge del projecte dedicat a Recursos Humans i 

Treballs realitzats per altres empreses és mínim) ....................................................................................................................... 0,9 punts 
 El projecte desenvolupa activitats continuades i sostingudes en el temps ................................................................................. 0,9 punts 

Gd) Suport a propostes culturals o d’oci alternatiu promogudes i/o dirigides a adolescents 
i/o joves _________________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits 

 Projectes liderats específicament per adolescents i/o joves o adreçats a promoure la seva participació en propostes culturals o d’oci 
alternatiu. 

 La persona sol·licitant està inscrita en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. 
 Els projectes s’han de portar a terme fora de l’horari escolar obligatori.  

Els projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 

 Que difonguin la creació jove en qualsevol de les seves vessants (música, arts escèniques, arts plàstiques, audiovisuals, cultura 
dispersa...) desenvolupant formats que permetin la introducció de nous llenguatges i expressions artístiques liderades per joves i/o 
promoure i donar visibilitat a joves creadors/es. 

 Projectes que situïn a la població jove com generadora i/o beneficiaria directa i principal de propostes d’oci alternatiu i/o d’expressions 
culturals. 

 Facilitar l’accés dels i les joves al consum cultural i a l’oci. 
 Fer de la diversitat cultural un valor a compartir, donant a conèixer les diferents expressions culturals que conviuen a la ciutat. 
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Criteris de Valoració: 

 Es promou el lideratge d'adolescents i/o joves al llarg de les diferents fases del procés de creació artística (preproducció, 
producció i postproducció) o bé el projecte comporta manifestament el lideratge, l’autoorganització i l'autogestió 
col·lectiva d’adolescents i/o joves en propostes dirigides a fomentar un oci alternatiu i no consumista ..................................... 1,5 punts 

 El projecte facilita l’accessibilitat a l’oci i/o a la cultura d’adolescents i joves, en especial aquells que es troben en situació 
de vulnerabilitat ............................................................................................................................................................................ 0,9 punts 

 El projecte fa ús i/o es desenvolupa principalment en equipaments juvenils públics de districte ............................................... 0,9 punts 
 El projecte es desenvolupa a partir del treball voluntari i gratuït (el percentatge del projecte dedicat a Recursos Humans i 

Treballs realitzats per altres empreses és mínim) ....................................................................................................................... 0,9 punts 
 El projecte desenvolupa activitats continuades i sostingudes en el temps ................................................................................. 0,9 punts 
 Fomenta i promou el reconeixement de la diversitat juvenil i/o s’orienta a la consecució de la igualtat i l'equitat ...................... 0,9 punts 

H) Infància 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , U-Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania.  
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ha11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 

Ha) Promoció de la infància ________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

En l’àmbit CIUTAT (11), les entitats només podran presentar un projecte al programa Promoció de la Infància. 

Queden exclosos: 
 Els projectes de promoció de la infància que es realitzin en centres educatius en l’horari escolar obligatori, llevat de: projectes 

educatius del Dia de la Diversitat, projectes de prevenció de les violències sexuals en la infància i projectes d’Aprenentatge i 
Serveis (APS) en l’àmbit de la participació d’infants. 

 Els projectes restringits exclusivament a membres associats o a la persona física o jurídica o l’agent que ho organitzi o gestioni, així 
com els projectes adreçats exclusivament a només un col·lectiu de persones. 

 Els projectes que no contemplin la perspectiva de gènere i la diversitat.  
 Els projectes que no incorporin algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. 

Requisits:  

Els projectes presentats han de complir algun dels requisits següents:  

 Projectes que afavoreixin la sensibilització i el coneixement dels drets dels infants, i especialment que fomentin que els infants són 
subjectes de ple dret.  

 Projectes que difonguin els drets dels infants mitjançant la televisió, la ràdio, la premsa o la Internet, amb la participació activa dels 
infants.  

 Promoció d’activitats d’educació en el lleure adreçades als infants.  
 Projectes de promoció i prevenció de la vulneració dels drets dels infants. 
 Projectes de prevenció de la violència sexual cap als infants. 
 Projectes que abordin el tema de la soledat i els infants. 
 Projectes intergeneracionals i sempre amb infants.  
 Projectes sobre l’edatisme amb infants. 
 Projectes que difonguin al col•lectiu dels infants els Objectius de Desenvolupament Sostenible Agenda 2030 en clau d’infància.  
 Projectes que contribueixin als objectius de la proposta educativa Dia de la Diversitat, orientada al foment, sensibilització i educació 

en drets humans (enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/dia-de-la-diversitat). 
 Projectes que promoguin la participació directa dels infants en tots els àmbits que fomentin el seu lideratge i la seves aportacions com 

a especialistes en els temes que els afecten (*). 
 Projectes que fomentin la implicació dels infants en la governança de les entitats, i que contemplin la seva vinculació territorial (*). 
 Projectes que incorporin infants en els òrgans de participació de les entitats (*). 
 Projectes que promoguin la constitució d’associacions d’infants o seccions infantils dins les entitats de persones adultes (*). 
 Projectes que fomentin la creació d’entitats independents i autònomes per part dels infants (*). 

(*) Les entitats que hagin presentat un projecte orientat a la participació d’ infants, i rebin subvenció municipal, queden obligades a l’assistència de 
fins a 3 reunions de treball, convocades pel Departament de Promoció de la Infància, per tal de compartir i generar coneixement sobre la participació 
d’infants. 
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Criteris de Valoració: 

 Anàlisis de l’avaluació d’impacte del projecte ................................................................................................................................... 1 punt 
 Que el projecte contribueixi a la difusió dels drets dels infants, que fomenti la participació activa dels infants, i que 

contempli la coordinació amb espais de participació existents, especificant com es durà a terme ............................................ 1,5 punts 
 Treball en xarxa: quantificació del percentatge de temps que es dedica al treball en xarxa ............................................................ 1 punt 
 Que l’objecte del projecte contempli la descripció d’un diagnòstic participatiu, del coneixement del territori on 

s’implementa, i de les característiques del col·lectiu destinatari ...................................................................................................... 1 punt 
 Que sigui un projecte innovador incorporant la veu dels infants de forma creativa .................................................................. 0,75 punts 
 Que el projecte incorpori i especifiqui mesures concretes per a la prevenció de qualsevol tipus de maltractament i de 

violència sexual cap als infants ................................................................................................................................................. 0,75 punts 

Hb) Iniciatives d’atenció psicoterapèutica a infants i adolescents en risc social i les seves 
famílies _________________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits. 

 Iniciatives d’intervenció psicoterapèutica, dirigides a col·lectius d’infància, adolescència (menors de 18 anys) i llurs famílies en situació 
de risc, vulnerabilitat i/o exclusió social per causes derivades de problemàtiques exclusivament socials i familiars.  

 No es podran presentar projectes únicament adreçats a altres col·lectius. 
 L’atenció a infants i adolescents i llurs famílies s’ha de realitzar fora del context escolar. 
 D’àmbit de ciutat, entenem com a tal aquells que van dirigits a la població, com a mínim de tres districtes de la ciutat.  
 Intervenció amb una temporalitat definida i no diària.  
 Projecte desenvolupat durant un període consecutiu mínim de 12 mesos anteriors a la data de publicació de la convocatòria de 

subvencions de l’any en que es presenta. 

Criteris de Valoració: 

 Grau de coordinació i treball conjunt amb la xarxa de serveis socials públics i del tercer sector de cada cas en tractament. 
Concreció de les accions de treball en xarxa i abordatge comunitari. Percentatge en temps per cada cas que es dedica a 
aquesta funció ................................................................................................................................................................................ 2 punts 

 Impacte sobre la població destinatària. Número de beneficiaris i beneficiàries del projecte. Nivell d’intensitat en l’atenció 
psicoterapèutica: freqüència de les sessions, dies i horari de funcionament, durada mitjana dels tractaments, modalitat(s) 
d’atenció (individual/grupal). ........................................................................................................................................................ 2,5 punts 

 Capacitat i disponibilitat del projecte i l'entitat per intervenir amb la població infantil i adolescent en situació de risc social 
i/o desemparament tal com es defineix a la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i 
l'adolescència. Trajectòria i bagatge en l'atenció a infants i adolescents i llurs famílies, derivats dels serveis socials bàsics 
i els serveis socials especialitzats ............................................................................................................................................... 1,5 punts 

Hc) Projectes d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents i les seves famílies 
en situació de risc social ___________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits. 

 El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat amb quals l’Ajuntament col·labori mitjançant conveni, subvenció, 
contractació o concertació de l’Institut Municipal de Serveis Socials. 

 El projecte ha d’haver-se desenvolupat durant un mínim de 9 mesos de l’any anterior a la data de publicació de la convocatòria de 
subvencions de l’any en que es presenta 

 El projecte va dirigit a col·lectius d’infància, adolescència i llurs famílies en situació de risc social, detectat des dels serveis socials,  
vulnerabilitat i/o exclusió social per causes derivades de problemàtiques exclusivament sociofamiliars. No es podran presentar 
projectes d’activitats únicament adreçades a altres col·lectius ni  aquelles que es desenvolupin en serveis de competència d’altres 
Administracions no municipals.  

 El projecte ha d’incidir en l’atenció social directa a infants, adolescents i/o llurs famílies, mitjançant plans d’intervenció educativa i 
haurà d’incloure’s en alguna d’aquestes tipologies: 
· Projectes d’Intervenció Socioeducativa dirigits a famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys, les finalitats específiques han de ser: 

Acompanyar en l’adquisició d’eines per a la millora de la criança. 
· Projectes d’Intervenció Socioeducativa, excepte els Centres Oberts, dirigits a infants i/o adolescents d’entre 4 i 15 anys, fora 

d’horari escolar, les finalitats dels quals incloguin: Educar per l’autocura i la millora dels hàbits vida saludable; Oferir suport i 
acompanyament al procés d’escolarització 

· Projectes d’Intervenció Socioeducativa dirigits a famílies amb infants i/o adolescents d’entre 4 i 17 anys, les finalitats dels quals 
incloguin: Acompanyar en l’adquisició d’eines per a la millora de l’exercici de la parentalitat.  

· Projectes d’Intervenció Socioeducativa, excepte els Centres Oberts, dirigits a adolescents d’entre 16 i 17 anys, les finalitats dels 
quals incloguin: Promoure l’autonomia personal i l’autocura. 
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Totes les tipologies inclouran finalitats transversals: 
- Promoure les competències emocionals: identificació i regulació de les pròpies emocions i les de l'infant a càrrec, la promoció del 

vincle intrafamiliar. 
- Promoure les competències socials, de relació i de comunicació positiva amb l’entorn. 

Criteris de Valoració: 

 Capacitat del projecte. Número d’infants i adolescents i de famílies que seran ateses en el projecte, percentatge d’infants 
i adolescents i de famílies en situació de risc social ......................................................................................................................... 1 punt 

 Percentatge de famílies i/o infants atesos que disposen de Pla de Treball Individual dins el projecte, amb compromís i 
seguiment .................................................................................................................................................................................... 1,5 punts 

 Intensitat del projecte: periodicitat de les sessions, hores setmanals, etc. ...................................................................................... 1 punt 
 Grau de coordinació i treball conjunt amb la xarxa de serveis socials públics i del tercer sector. Abordatge comunitari ................ 1 punt 
 Influència del projecte sobre la població de territoris de Districte amb major necessitat segons indicadors socioeconòmics 

i/o amb menor número de recursos socials existents .................................................................................................................. 1,5 punts 

I) Democràcia activa i Participació ciutadana 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics de I11 
Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 Acció comunitària i Associacionisme, P11 Innovació democràtica, R11 Pluralisme Religiós 
i Conviccional i X11 Promoció de la perspectiva intercultural. 

Les persones sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis. 

Els projectes presentats a Participació Ciutadana  s'entenen orientats a fomentar la democràcia activa de la ciutadania , la participació 
democràtica innovadora i les iniciatives que facilitin la presència activa de persones o col·lectius de diversos contextos culturals en espais 
i canals de participació previstos en el Reglament de Participació Ciutadana. 

En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, caldrà disposar d'un acord previ amb el centre o centres per poder 
desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 

Els projectes per l’enfortiment democràtic d’associacions han d’adreçar-se a la lletra Jb. 

Ia) Foment de la participació i la ciutadania activa ______________________________________  (àmbit ciutat) 

La Direcció de Democràcia Activa farà el seguiment dels projectes subvencionats i podrà convocar, com a mínim, dues sessions de treball 
obligatòries per a les entitats subvencionades (una reunió de seguiment del projecte, i una reunió de presentació dels resultats obtinguts), 
sempre que així ho sol·liciti la Direcció de Democràcia Activa  de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat. 

Requisits:  

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a algun/s dels temes que s’esmenten: 

 Projectes que promoguin els canals i instruments previstos al Reglament de Participació Ciutadana, potenciant la participació més 
diversa i àmplia possible. 

 Projectes que tenen com a objectiu la millora de la diversitat i pluralitat en la participació real de totes les persones i entitats 
involucrades en els processos participatius promoguts per l'Ajuntament. 

 Projectes que fomentin la deliberació ciutadana, tant presencial com de manera digital. 
 Projectes que fomentin la participació infantil i juvenil. 
 Projectes formatius de participació ciutadana adreçats a la ciutadania. 

Criteris de Valoració: 

 Gestió del projecte en xarxa amb la participació d’altres entitats i/o col·lectius ............................................................................... 1 punt 
 Aportacions metodològiques concretes que millorin la diversitat i pluralitat de la participació real en el projecte ......................... 2 punts 
 Grau d'innovació del projecte, que millori l’impacte en la ciutadania ........................................................................................... 0,5 punts 
 Incorporació de mesures explícites que potenciïn la hibridació de la participació presencial/digital ........................................... 0,5 punts 
 Incorporació d’un anàlisi d’avaluació de resultats i d’impacte del projecte en el seu entorn ............................................................ 1 punt 
 Que el projecte incorpori i especifiqui mesures concretes per a  col·lectius que no participen habitualment o amb més 

dificultat per fer-ho ............................................................................................................................................................................ 1 punt 
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Ib) Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i 
contextos de les diverses comunitats de l'Estat ________________________________________  (àmbit ciutat) 

Iniciatives que facilitin el coneixement de la diversitat cultural existent a Barcelona  provinent de la resta de l’estat com és el cas de les 
cases regionals. 

Requisits:  

 Que fomentin la participació de la ciutadania i l'enfortiment de la cohesió social i la xarxa associativa. 
 Que fomentin les relacions de les persones i associacions de Barcelona. 
 Que ajudin a mostrar les aportacions culturals de les entitats d’origen i contextos de diversos punts de l'Estat al conjunt de la 

ciutadania. 
 Que plantegin propostes d'acció innovadores. 
 Que plantegin augmentar el coneixement de les entitats i les activitats entre la ciutadania. 

Criteris de Valoració: 

 Que el projecte introdueixi elements d’innovació i creativitat al funcionament de les entitats i a les activitats que duen a 
terme ................................................................................................................................................................................................. 1 punt 

 Iniciatives per compartir i optimitzar recursos entre entitats i activitats desenvolupades per més de dues entitats ................... 1,5 punts 
 Que promogui la cultura popular i tradicional i que afavoreixi la creació d’espais de trobada entre diferents cultures 

presents a la nostra ciutat ............................................................................................................................................................ 1,5 punts 
 Promoció d’estratègies per augmentar la participació de persones no associades .................................................................... 0,5 punts 
 Afavorir el coneixement mutu i la cooperació entre entitats i la seva presència al barri.............................................................. 0,5 punts 
 Gestió d’infraestructures i d’espais per dur a terme les activitats ..................................................................................................... 1 punt 

J) Acció Comunitària i Associacionisme 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics de I11 
Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 Acció comunitària i Associacionisme, P11 Innovació democràtica, R11 Pluralisme Religiós 
i Conviccional i X11 Promoció de la perspectiva intercultural.  

Un/a mateix/a sol·licitant només pot presentar un sol projecte a l’àmbit Jb d’acció comunitària i associacionisme. 

Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis, universitats, col·legis professionals, 
associacions de professionals, fundacions o cooperatives (siguin o no sense afany de lucre). 

Les sol·licituds que s'adrecin a aquest programa no podran superar els 8.000,00 €. 

Jb) Enfortiment democràtic i social i transparència de les associacions ____________________  (àmbit ciutat) 

Els projectes presentats han de complir els següents requisits, en línia amb el Pla Municipal d’Acció Comunitària 2018-2022: 

 Incorporar l’objectiu de l’enfortiment democràtic de l’associació. 
 Impulsar la transparència al sí de l’associacionisme. 
 Potenciar el teixit social i l’associatiu com a element de promoció social i comunitària. 
 Promoure i facilitar accions que ampliïn la incidència social i la capacitat transformadora dels projectes associatius i de les accions 

voluntàries. 
 Explicar la innovació en els temes citats. 

Criteris de Valoració: 

 Explicita el funcionament i les estratègies de millora de l’organització interna així com la creació o millora de les eines de 
transparència de la gestió de l’entitat ............................................................................................................................................... 1 punt 

 Explicita la creació o millora d'espais de participació, governança i decisió de les persones associades i/o voluntàries a 
l’entitat ............................................................................................................................................................................................ 2 punts 

 Explicita la creació o millora del sistema de comunicació interna i externa de l’entitat .................................................................... 1 punt 
 Planteja accions adreçades a fomentar la implicació de les persones associades i/o voluntàries en les accions col·lectives 

del seu entorn i facilita la incorporació de persones no associades i d'iniciatives ciutadanes ....................................................... 2 punts 
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K) Immigració-Acollida i Refugi 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat, U-Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania. 
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Ka11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 

No es podrà presentar un mateix projecte a les línies Kb i Wa de manera simultània. 

Ka) Formació en llengües d’acollida i acompanyament a persones migrades _______________  (àmbit ciutat) 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat i/o diversitat 
funcional, U-Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania. Exemple: un/a sol·licitant 
no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Ka11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 

Es prioritzaran projectes d’entitats vinculades territorialment, amb una incidència directa en clau de barri o districte. 

Requisits: 
 Accions de promoció d’accés al coneixement de les llengües de la societat d’acollida de les persones migrades, que promoguin el 

coneixement de l’entorn. 
 Accions formatives que atenguin les especificitats establertes al marc comú europeu de referència de les llengües sobre 

aprenentatges, ensenyament i avaluació de llengües estrangeres per a persones migrades. 
 Accions formatives que ajudin a l’acompliment dels requisits administratius establerts per la legislació vigent en matèria d’estrangeria i 

d'acollida. (LOEX i Llei d’Acollida) 
 Accions formatives que treballin amb l’alumnat la competència intercultural i que mostrin la ciutat com espai divers en les línies 

marcades pel marc comú europeu de referència de les llengües i el Pla d’Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona 
 Accions que comptin amb programes d’avaluació de l’alumnat i formadors/es, entorns i metodologia. 
 Accions formatives desenvolupades per entitats sense ànim de lucre. 

Criteris de Valoració: 
 Accions de formació Instrumental bàsica en Castellà (Alfabetització) ........................................................................................ 0,5 punts 
 Accions de formació Instrumental bàsica en Català (Alfabetització ...........................................................................................  0,5 punts 
 Diversitats de nivells oferts en llengua estrangera (A1, A2, B1...)  ................................................................................................... 1 punt   
 Formació impartida per docents amb formació acreditada (ELE; CLE, Educació de persones adultes, Formació de la 

Nova Ciutadania (certificat ACOF/UB) o equivalents) .....................................................................................................................  1 punt 
 Formacions en llengua (català o castellà) d’una durada de 45h o més.  ......................................................................................... 1 punt 
 Dinamització d’espais de conversa en català i/o castellà  ..........................................................................................................  0,5 punts 
 Formacions que comptin amb sistemes d’avaluació bidireccional, tant de l’aumnat com del sistema i el professorat ..............  0,5 punts 
 Accions de coneixement de l’entorn de proximitat i acompanyament als recursos municipals i associatius del territori de 

les persones migrades  ..................................................................................................................................................................... 1 punt  

Kb) Suport i assessorament jurídic a persones migrades ________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Acompanyament i assessorament jurídic col·legiat en matèria d’estrangeria i asil. 
 Accions que facilitin l’accés a la informació bàsica i recursos que capacitin a les persones migrades en l’exercici dels seus drets i 

deures personals i de ciutadania 
 Acompanyament, assessorament i tramitació de recursos en via administrativa sense representació legal en àmbits sense cobertura 

de del dret a justícia gratuïta. 
 Accions que complementin els serveis i projectes municipals en el suport jurídic a les persones migrades. 
 Accions desenvolupades per entitats sense ànim de lucre. 

Criteris de Valoració: 
 Serveis propis de suport i assessorament jurídic gratuït en matèries d’Asil i Estrangeria desenvolupades per professionals 

de l’advocacia col·legiats/des, amb formació específica en estrangeria i asil)  ................................................................................ 1 punt 
 Serveis de suport en les presentacions telemàtiques i seguiment de les diferents sol·licituds i tràmits en l’àmbit d’Asil i 

Estrangeria ....................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Serveis de suport i assessorament en la tramitació de recursos d’alçada i reposició en via administrativa  ................................... 1 punt 
 Serveis de suport i assessorament jurídic i administratiu per a la contractació de persones en situació administrativa 

irregular  ............................................................................................................................................................................................ 1 punt 
 Serveis de suport i assessorament oferts en horaris complementaris als serveis municipals que realitzen funcions 

semblants  ........................................................................................................................................................................................ 1 punt 
 Serveis de suport per a la tramitació telemàtica de tràmits amb l’administració en barris sense punts d’atenció del projecte 

XARSE  ............................................................................................................................................................................................. 1 punt 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_persones_immigrades_i_retornades_a_catalunya
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_persones_immigrades_i_retornades_a_catalunya
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca
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N) Comerç de proximitat i promoció econòmica 

Els/les sol·licitants dels programes de l’àmbit temàtic “Comerç de proximitat i promoció econòmica”: Na), Nb) i  Nc) han de ser 
associacions de comerciants territorials o sectorials i entitats de comerç sense afany de lucre.  

En cap cas poden ser beneficiaris/àries de cap d’aquests programes els mercats municipals i els col·legis professionals.  

La limitació màxima de l’import a subvencionar per cadascuna de les modalitats de comerç és d’aplicació per entitat sol·licitant (sol·licitant 
per núm. de CIF). Veure Taula 2, d’aquesta convocatòria general.  

No seran subvencionables a la modalitat Na, Nb i  Nc els següents conceptes de despesa:  

- Despesa relacionada amb enllumenat nadalenc. 
- Dinars, sopars, serveis d’àpats o similars de l’entitat. 
- La despesa per serveis prestats per empreses vinculades segons l’establert a la normativa reguladora de la subvenció. 

Altres limitacions per la modalitat Na, Nb i Nc: 

 La despesa per 1) sous i salaris del personal fix o eventual i la despesa per 2) serveis prestats per tercers per donar 
fonamentalment suport a la gestió de l’entitat només serà subvencionable al programa Nb. Pel que fa a la sol·licitud i a la 
justificació, en aquesta modalitat serà únicament subvencionable despesa relativa i inclosa en els següents conceptes “recursos 
humans” i “treballs realitzats per empreses externes”, respectivament, de l’estat de despeses i ingressos. 

 En cas que l’entitat requereixi contractar puntualment el servei professional de persones per participar en accions de dinamització, 
aquesta despesa serà subvencionable únicament a la modalitat Na. i s’haurà de considerar com “treballs realitzats per empreses 
externes” a l’estat de despeses i ingressos tant a la sol·licitud com a la justificació. 

 La despesa per serveis de millora de la digitalització del comerç i per projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digital 
serà subvencionable únicament al programa Nc. 

Na) Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat _______________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

Aquestes accions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que: 
 Dinamitzin el comerç urbà de proximitat. 
 Promoguin l’associacionisme comercial territorial o sectorial. 
 Potenciïn fórmules d Col·laboració públic-privades, d’autogestió o altres. 
 Millorin la competitivitat del comerç de la ciutat, generin sinergies amb altres sectors econòmics o socials. 
 Promoguin bones pràctiques ambientals i de responsabilitat social dels comerços.  
 Promoguin la professionalització en la gestió de l’entitat a través de la formació continuada i/o promoguin la millora de les 

competències professionals de les persones que treballen en el sector. 

 
Limitació al programa: 
 Seran únicament subvencionables aquelles accions formatives que no siguin impartides per l’Ajuntament de Barcelona o altres ens 

municipal com per exemple, Barcelona Activa. 

Criteris de Valoració: 

 Activitats de dinamització i promoció comercial de proximitat; que promoguin la singularitat de la zona, creació de marca, 
etc. .................................................................................................................................................................................................. 2 punts 

 Projectes de promoció de la zona comercial en col·laboració amb altres agents econòmics, socials, culturals o turístics ............. 1 punt 
 Projectes que fomentin la sostenibilitat i l’eficiència dels recursos (economia d’escala, serveis compatits, etc.) ............................ 1 punt 
 Accions de comunicació i difusió del projecte als comerços i persones consumidores o clientes, accions de fidelització, 

accions vers la sostenibilitat ........................................................................................................................................................ 0,5 punts 
 Presentació del pla estratègic de l’entitat (*) .................................................................................................................................... 1 punt 
 (*) Es considerarà especialment el pla estratègic resultant de la realització de formació professionalitzadora acreditada de 

la persona dinamitzadora 
 Qualitat del projecte ..................................................................................................................................................................... 0,5 punts 

Nb) Suport professional a la gestió del projecte de l’entitat ______________________________  (àmbit ciutat) 

S’entén per suport professional a la gestió les tasques realitzades per la persona dinamitzadora comercial, administrativa i/o de 
comunicació. El suport professional pot ser prestat pel personal fix o eventual contractat per l’entitat (considerar com “recursos humans”) 
o per tercers (considerar com “treballs realitzats per empreses externes”). Cal definir les tasques que realitzarà aquesta persona a la 
sol·licitud de subvenció. 
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A més d’aquesta línia habitual de subvenció, les associacions de comerciants territorials de primer nivell o base poden presentar projectes 
conjunts de suport professional a la gestió. (mínim 2 associacions). Només una de les associacions comercials territorials presentarà el 
projecte per l’import total, juntament amb un document de compromís signat per la Presidència de les entitats participants, pel qual 
manifesten i acorden les obligacions i col·laboracions oportunes. Aquest document el podeu descarregar com a annex a la documentació 
de la convocatòria. 

Limitacions al programa: 

 Pel que fa a la sol·licitud i a la justificació, en aquesta modalitat serà únicament subvencionable despesa relativa i inclosa en els 
següents conceptes “recursos humans” i “treballs realitzats per empreses externes” de la memòria econòmica.  

 No serà subvencionable la despesa per sous i salaris o per serveis realitzats per persones que formin part de la Junta de l’entitat 
(presidències, secretaries generals, etc.) 

Criteris de Valoració: 

 Coherència entre les tasques definides a la sol·licitud i el projecte presentat: 
 Tasques de dinamització comercial .................................................................................................................................................. 1 punt 
 Tasques administratives dirigides a promoure la sostenibilitat econòmica de l’entitat mitjançant el manteniment i 

l’increment del nombre de persones afiliades i la recerca de patrocinis...................................................................................... 1,5 punts 
 Tasques administratives al reforç de la comunicació, la difusió de les activitats de l’entitat i la promoció del comerç urbà 

de proximitat ................................................................................................................................................................................ 1,5 punts 
 Iniciatives de col·laboració conjunta entre diverses entitats ........................................................................................................... 2 punts 

Nc) Projectes de millora en la digitalització de les entitats de comerç ______________________  (àmbit ciutat) 

Barcelona aposta per un model de transformació digital que implanta noves tecnologies en teixit comercial com a font d’oportunitats i 
avantatges competitius per al comerç local. L’objectiu és aconseguir millorar el nivell de maduresa digital del les entitats comercials de 
manera que puguin ser un referent pels seus associats i associades. 

Requisits: 
Projectes o accions de millora en la digitalització de les entitats de comerç: 
 Accions que promoguin l’obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet. 
 Creació o actualització d’una web adaptada a dispositius mòbils, al menys en dos idiomes, amb secció de noticies, promocions, etc. 

amb les dades de contacte, implementació d’analítica web i adaptació a la LOPD. 
 Crear o actualitzar les xarxes socials i geolocalització. 
 Creació o actualització dels continguts digitals. 
 Accions que promoguin desenvolupament d’una presència activa a Internet. 
 Comunicació digital: gestió de perfils i publicació de continguts a xarxes socials.  
 Serveis de màrqueting digital: posicionament web, publicitat a internet i a xarxes socials. 
 Ampliació de la cartera de serveis de l’associació. 
 Servei de comunicació i màrqueting digital pels seus comerços associats. 

Requisits particulars:  

 Realitzar el qüestionari de presència a Internet habilitat a la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona disponible a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions. 

Limitacions al programa: 

 Pel que fa a la sol·licitud i a la justificació, en aquesta modalitat serà únicament subvencionable despesa relativa i inclosa en els 
següents conceptes “treballs realitzats per empreses externes” i “publicitat i propaganda”, si escau, de l’estat de despeses i ingressos. 

A l’efecte de Justificació:  

 La memòria d’actuació haurà d’incloure informació detallada de les accions realitzades i dels resultats obtinguts. 

Criteris de Valoració: 

 Accions realitzades per a la millora de la presencia digital de l’associació ................................................................................. 2,5 punts 
 Increment dels serveis oferts a les persones associades per a la transformació digital ............................................................. 2,5 punts 
 Aportar el informe d’assessorament de l’OAE (*) ............................................................................................................................. 1 punt 

(*)Per a la realització del qüestionari de presència a internet i assessorament derivat d’aquest es podran dirigir al servei 
d’atenció presencial de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) Edifici Mediatic. c/ Roc Boronat, 117, 08018 Barcelona, 
tel. 933209600. Enllaç : https://empreses.barcelonactiva.cat/.  
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://empreses.barcelonactiva.cat/
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O) Persones amb discapacitat  

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics D-Salut i Cures, E-
Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , U-Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, i V-LGTBI.  
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Pa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats.  
 

En l’àmbit O11, una mateixa entitat podrà presentar màxim de tres projectes diferents , un per programa.   
Les persones sol·licitants dels programes de Persones amb discapacitat  han de ser persones jurídiques sense afany de lucre que tinguin 
per missió, en els seus estatuts, l’atenció, promoció i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorns de salut mental. 
Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat la previsió del nombre i perfil de persones beneficiàries: edat, sexe i tipologia de 
discapacitat. A tal efecte s’obliga a presentar a més del Doc.1 i Doc.2,  la FITXA D’INDICADORS habilitada a la pàgina web de 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona disponible a: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions  

Requisits comuns per als programes a), b), c), d) i e): 

 Els projectes i activitats hauran d’anar orientats al foment dels drets de les persones amb discapacitat, la promoció de l’autonomia i la 
vida independent i la inclusió en la comunitat, conforme la Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat de les 
Nacions Unides.  

 Els projectes i activitats aniran adreçats a persones: 

o Amb discapacitat  de qualsevol de les següents tipologies: física, intel•lectual, sensorial, psicosocial i/o de trastorns de 
salut mental, autisme i pluridiscapacitat. 

o Persones amb discapacitat de totes les edats i que hagin adquirit la condició de persona discapacitada amb anterioritat 
als 65 anys i residents a la ciutat de Barcelona. 

 Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat la previsió del nombre i perfil de persones beneficiàries: edat, sexe i tipologia 
de discapacitat. A tal afecte cal completar la FITXA D’INDICADORS habilitada a la pàgina web de subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona disponible a: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions. 

 Les activitats del projecte han de tenir continuïtat durant el període d’execució, no es subvencionaran activitats puntuals. 

Queden exclosos: 

 Els projectes propis de la cartera de serveis (serveis residencials, serveis diürns, atenció domiciliària, serveis de suport a l’exercici de 
la capacitat jurídica, etc.). S’exceptuen projectes o activitats complementaries externes i/o fora de l’horari habitual del servei.  

 Els projectes que comportin dotació de productes de suport, d’accessibilitat i tecnologies. 
 Els projectes d’activitats terapèutiques i de rehabilitació que formen part de l’atenció mèdica, sanitària, i/o clínica així com les 

activitats de teràpies d’animals. 
 Els projectes d’estudis i /o recerques i de sensibilització ciutadana.  

Oa) Vida independent i inclusió a la comunitat _________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits específics del programa a): 

 Projectes de vida independent en habitatges alternatius a la institucionalització  (fora del domicili familiar o d’entorns residencials) per 
a persones amb discapacitat, i/o trastorn de la salut mental. 

 Els projectes han de tenir com a eix central la presa de decisions de la persona amb discapacitat respecte al seu projecte de vida, així 
com la seva inclusió a la comunitat. 

Criteris de Valoració: 

 Nivell de foment de la presa de decisions de la persona amb discapacitat en la definició del seu projecte de vida ..................... 2 punts 
 Qualitat del seguiment i avaluació del projecte i la seva concreció amb indicadors de resultats esperats i assolits ..................... 2 punts 
 Foment de la vida independent de dones amb discapacitat ........................................................................................................ 0,5 punts 
 Objectius, accions i impacte dirigits al foment de la inclusió en l’entorn veïnal i comunitari ....................................................... 1,5 punts 

Ob) Innovació en el suport i acompanyament en l’exercici de la capacitat jurídica ___________  (àmbit ciutat) 

Requisits específics per del programa b): 

 Projectes d’entitats de suport que desenvolupin metodologies innovadores per a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb 
discapacitat i treballin aquestes metodologies per i amb aquestes persones. Tot atenent a la nova regulació civil i processal en 
matèria de capacitat jurídica, la qual suprimeix els mecanismes de representació (tutela i pàtria potestat prorrogada) i els substitueix 
per mecanismes de suport i acompanyament. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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Criteris de Valoració: 

 Grau d'originalitat, desenvolupament de metodologies innovadores i  coherència de la proposta  d’acord amb la 
naturalesa del projecte ................................................................................................................................................................... 2 punts 

 Qualitat del seguiment i avaluació del projecte i la seva concreció amb indicadors de resultats esperats i assolits ..................... 2 punts 
 Objectius i accions dirigides al foment de la inclusió en l’entorn veïnal i comunitari des de la presa de decisions autònoma 

i no substitutiva ................................................................................................................................................................................. 1 punt 
 Nivell de foment de l’autonomia de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica (definició del 

seu projecte de vida, presa de decisions en l’àmbit personal i/o patrimonial, entre d’altres) ...................................................... 0,5 punts 
 Foment de la vida independent de dones amb discapacitat ........................................................................................................ 0,5 punts 
 

Oc) Respir per a famílies amb persones amb discapacitat a càrrec ________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits específics per del programa c): 

 Projectes de respir per a persones amb discapacitat que viuen en el domicili (no per a persones que viuen en àmbit residencial). 
 Les activitats de respir han de comportar estades temporals de les persones amb discapacitat amb un mínim d’una pernoctació i un 

màxim de 30 dies totals /any per persona beneficiària. 

Criteris de Valoració: 

 Grau de qualitat del programa d’activitats per a les persones amb discapacitat durant les estades de respir .............................. 2 punts 
 Implicació i participació de les persones amb discapacitat i/o les seves famílies en la definició de les activitats .......................... 2 punts 
 Qualitat en la metodologia de treball per a la millora de l’autonomia, empoderament i la inclusió social ........................................ 1 punt 
 Qualitat del seguiment i avaluació del projecte i la seva concreció amb indicadors de resultats esperats i assolits ....................... 1 punt 
 

Od) Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els serveis públics ___  (àmbit ciutat) 

Requisits específics per del programa d): 

 Projectes de capacitació i formació en la gestió virtual de les activitats diàries, de les relacions i tràmits on-line, tant per a persones 
amb discapacitat com per els seus tutors/es i/o familiars, que vagin orientats a la reducció de la bretxa digital. 

 Projectes d’atenció social, suport i ajuda mútua per a persones amb discapacitat i les seves famílies, orientats a la millora de 
l’autonomia personal, al foment de la inclusió social efectiva en l’entorn i a la “lluita contra la soledat no desitjada”. Com per exemple: 
o Activitats de Grups d’ajuda mútua. 
o Activitats d’acollida, suport, assessorament individual i familiar. 
o Activitats de promoció de l’autonomia i a l’apoderament. 
o Activitats de suport i acompanyament emocional (no terapèutic/clínic). 

Criteris de Valoració: 

 Implicació i participació de les persones beneficiàries en el projecte ............................................................................................. 2 punts 
 Grau de col·laboració i/o de treball en xarxa entre entitats i altres agents, públics o privats, del sector social i/o de salut i 

del territori ......................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Qualitat en la metodologia de treball per a la millora de l’autonomia, empoderament i la inclusió social ................................... 1,5 punts 
 Qualitat del seguiment i avaluació del projecte i la seva concreció amb indicadors de resultats esperats i assolits ................... 1,5punts 

Oe) Oci inclusiu per a persones amb discapacitat  ______________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits específics per al programa e): 
 Projectes de lleure inclusiu que compleixin les següents característiques: 

- Projectes d’oci i lleure per a persones amb discapacitat que es duen a terme en equipaments socioculturals i de lleure ordinaris 
de la ciutat que complementin l’acció municipal. 

- Projectes de mediació i/o suport en l’oci per a promoure, possibilitar i acompanyar a les persones amb discapacitat perquè es 
puguin incloure en l’oferta sociocultural de la comunitat que complementin l’acció municipal. 

Criteris de Valoració: 
 Implicació i participació de les persones beneficiàries en la decisió de l’activitat d’oci .................................................................. 2 punts 
 Grau de treball en xarxa entre entitats i altres agents, públics o privats, del sector social/cultural i d’oci/ lleure. ....................... 1,5 punts 
 Qualitat metodològica del projecte amb la descripció d’objectius, activitats i indicadors de resultats .............................................. 1 punt 
 Grau d’interrelació de les persones beneficiàries de l’activitat de lleure/oci amb persones de l’entorn ordinari on es realitza 

l’activitat ....................................................................................................................................................................................... 1,5 punts 
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P) Innovació Democràtica 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics de I11 
Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 Acció comunitària i Associacionisme, P11 Innovació democràtica, R11 Pluralisme Religiós 
i Conviccional i X11 Promoció de la perspectiva intercultural. 

Els projectes presentats han de ser sense afany de lucre. 

Els projectes orientats a la Innovació democràtica, s'entenen com orientats a la promoció dels drets digitals i la participació democràtica 
innovadora, com és la presa de decisions col•lectives i deliberació ciutadana , associatives o d'organitzacions , el control ciutadà de les 
polítiques públiques o d’una organització democràtica, la producció col·laborativa amb l’administració o entre organitzacions socials, el 
desenvolupament d’infraestructures digitals per a la participació, el foment de la capacitació i la mediació digital per a la implicació 
ciutadana, els projectes de recerca per a la innovació democràtica, la defensa dels drets digitals i, en general, els reptes que ens presenta 
la societat en xarxa.  

En aquesta línia de subvencions no es considerarà "participació" la mera comunicació, l'obertura de canals d'informació, o un altre tipus 
de mitjans de "participació" en activitats que no siguin de caràcter essencialment democràtic. 

La Direcció d’Innovació Democràtica farà el seguiment dels projectes subvencionats i es realitzaran al Canòdrom-Ateneu d’Innovació 
Digital i Democràtica, com a mínim, dues sessions obertes obligatòries per a les entitats subvencionades (una sessió pública de 
presentació de projectes i una sessió pública de presentació dels resultats obtinguts). 

En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb els centres per poder desenvolupar 
el projecte, que s’haurà de presentar junt amb la sol·licitud. 

Pa) Desenvolupament i implementació de programari o d’infraestructures digitals basades 
en Decidim o en altres tecnologies lliures per a la millora de la participació democràtica ______  (àmbit ciutat) 

En aquesta modalitat, tots els projectes hauran de fer ús de llicències lliures pel codi, les tecnologies, documents i tots els aspectes del 
desenvolupament (en concret: Affero GPLv3 per el codi, CreativeCommmons BYSA per imatge, text i disseny, Open Data Commons i/o 
Open Database License per a dades, Llicència Procomú sense fils (o inalàmbrica) per infraestructures de comunicació). També és 
obligatòria la publicació oberta del procés de desenvolupament i els resultats en plataformes col·laboratives (p.ex.GitHub o GitLab). 

Requisits: 

Els projectes subvencionables hauran de complir amb un o més d’aquests requisits: 

 Projectes de programari lliure orientats al desenvolupament o adaptació de la plataforma Decidim (http://decidim.org) o aplicacions de 
participació compatibles amb aquesta (vots, visualització de dades, etc.). 

 Projectes de desenvolupament orientades a la estandardització, federació e interoperabilitat entre diferents instàncies de Decidim, o 
entre altres tecnologies de participació democràtica i la plataforma Decidim 

 Projectes d’infraestructures digitals per afavorir o garantir la participació democràtica. 
 Projectes de desenvolupament d’identificació, verificació, control de versions, anonimat o altres mesures de seguretat i privacitat de 

les comunicacions per vot electrònic o altres formes de processos o espais participatius. 
 Projectes d’eines de col·laboració digital orientats a la presa de decisions, la rendició de comptes, la coordinació democràtica 

d’activitats de caràcter social. 

Criteris de Valoració: 

 Originalitat, desenvolupament de metodologies innovadores i específiques, d’acord amb la naturalesa del projecte ............... 1,5 punts 
 Ús de metodologies obertes (i participatives) de desenvolupament i interoperabilitat amb altres tecnologies existents, 

capacitat de generar una comunitat oberta i col·laborativa al voltant del projecte i coordinació amb la comunitat 
MetaDecidim [meta.decidim.org] ................................................................................................................................................. 1,5 punts 

 Viabilitat tècnica del projecte ....................................................................................................................................................... 1,5 punts 
 Utilitat pràctica/funcional del projecte dins el context de desenvolupament i tecnològic, i projecció de futur sostenible dins 

de l’ecosistema tecnològic ........................................................................................................................................................... 1,5 punts 

http://decidim.org/
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Pb) Implantació de Decidim en associacions o federacions, comunitats o col·lectius, 
centres de formació, cooperatives i/o organitzacions socials per la millora de la coordinació 
i la qualitat democràtica ___________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

L'objectiu d'aquesta modalitat és l'adopció de la plataforma Decidim (http://decidim.org) per a la millora, augment, facilitació o extensió de 
la participació democràtica. La subvenció anirà dirigida a cobrir els costos d'instal·lació, configuració i adaptació del programari a servidors 
gestionats per l'organització, així com al desenvolupament de mesures necessàries per a la seva implementació, ús i manteniment. Els 
projectes presentats en aquesta modalitat hauran d’acollir-se al contracte social de Decidim com està descrit a 
http://www.decidim.org/ca/contract/. 

Els projectes presentats a aquesta modalitat podran rebre fins a un màxim de 3.500 €. 

Requisits: 
Els projectes subvencionables hauran de complir amb un o més d’aquests requisits: 
 Projectes que busquin millorar la participació i qualitat democràtica interna d'una organització ja existent a través de la plataforma 

Decidim.. 
 Projectes orientats a crear noves formes d'organització social democràtica (en àmbits econòmics, associatius, polítics o comunitaris) 

mitjançant la plataforma Decidim. 
 Projectes orientats a la coordinació de participants de diferents organitzacions i/o la creació de xarxes de col·laboració a través de la 

plataforma Decidim. 

Criteris de Valoració: 
 Sobirania tecnològica (programari lliure, dades obertes, privacitat,...) i garanties de privacitat de les dades personals 

d'usuaris/àries finals de la plataforma .......................................................................................................................................... 1,5 punts 
 Viabilitat tècnica del projecte d’implantació ................................................................................................................................. 1,5 punts 
 Pla d’ús i d’implementació i coordinació amb la comunitat MetaDecidim (meta.decidim.org) ..................................................... 1,5 punts 
 Utilitat, impacte en la millora democràtica de l’organització i projecció de futur sostenible del projecte ..................................... 1,5 punts 

Pc) Capacitació digital per a la participació democràtica, defensa dels drets digitals i foment 
de les tecnologies lliures per a la formació ____________________________________________ (àmbit ciutat) 

Aquesta modalitat té tres objectius: el disseny i el desplegament d’accions formatives orientades a la capacitació digital i democràtica , el 
desplegament d’accions i projectes de defensa dels drets digitals i el foment de tecnologies lliures en el camp de l’educació formal i no 
formal. Tots els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de publicar els materials de formació, presentar una memòria de les 
accions realitzades, de les tecnologies desplegades i la seva avaluació amb llicències lliures (en concret: Affero GPLv3 per al codi, 
CreativeCommmons BYSA per imatge, text i disseny, Open Data Commons i/o Open Database License per a dades). 

Requisits: 
Els projectes subvencionables hauran de complir amb un o més d’aquests requisits: 

 Projectes de disseny d’accions formatives realitzades amb programari lliure, que: 
- contemplin mòduls d’autoformació o materials pedagògics per a la capacitació digital i l’empoderament democràtic adreçats a la 

ciutadania,  
- tinguin com a continguts  la utilització de la plataforma de participació democràtica, la difusió dels drets digitals, el programari 

lliure, la seguretat i privacitat a la xarxa, l’ús ètic de les dades, tecnologia des de la perspectiva de gènere i altres que hi puguin 
estar relacionats. 

 Projectes orientats a la defensa dels drets digitals com: 
- el dret d’accés a la informació pública i a les dades obertes,  
- el dret d’accés a la participació política mitjançada per les tecnologies de la informació i el coneixement,  
- el dret a la privacitat i a l’anonimat en les comunicacions, les dades, i els entorns digitals de formació,  
- el dret d’accés als mitjans i al coneixement per a la participació política mitjançada per la tecnologia,  
- el dret a la construcció i participació en comuns digitals, 

 Projectes de desplegament de tecnologies educatives lliures i auditables que: 
- donin suport a comunitats educatives o centres de formació en la posada en funcionament d’eines lliures, 
- acompanyin la implementació d’aquestes en centres de formació, 
- elaborin pilots que explorin cobrir noves necessitats tecnològiques dels centres de formació 

Criteris de Valoració: 
 Originalitat, obertura, desenvolupament de metodologies innovadores i incorporació de la col·laboració, d’acord amb la 

naturalesa del projecte ................................................................................................................................................................ 1,5 punts 
 Utilitat pràctica, impacte i abast del projecte i possibilitats de reutilització en entorns digitals .................................................... 1,5 punts 
 Incidència en l’empoderament social i l’autogestió de la ciutadania per a la participació democràtica a través d’eines TiC ...... 1,5 punts 
 Incidència en la difusió, sensibilització i promoció dels drets digitals .......................................................................................... 1,5 punts 

http://decidim.org/
http://www.decidim.org/ca/contract/
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Pd) Projectes de recerca i desenvolupament en matèria de innovació democràtica i reptes 
de la societat xarxa _______________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Fomentar el desenvolupament d’estudis científics i projectes d’innovació o recerca aplicada que permetin:  

1. El desenvolupament d’aplicacions, sistemes i models de disseny, gestió i avaluació de la participació i la política que aportin 
nous aspectes a la qualitat democràtica de la ciutat de Barcelona; 

2. Tractar problemàtiques contemporànies i reptes en la intersecció de la societat, la ciència i la tecnologia i la democràcia, des de 
perspectives noves i potencialment aplicables, per a millorar la vida a Barcelona i més enllà, entorn a les següents temàtiques: 
innovació democràtica i nous models de participació ciutadana, tecnologies (hardware i software) lliures i democràtiques, 
feminismes i tecnologies, videojocs amb perspectiva crítica, ciència ciutadana i participativa, cultura digital i drets digitals, 
anàlisi, visualització i governança democràtica de dades, procomuns digitals, espai públic i tecnologies digitals, drets digitals i 
sobirania tecnològica.  

Tots els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de publicar els resultats de la investigació amb llicències lliures (en concret: 
Affero GPLv3 per el codi, Creative Commmons BYSA per imatge, text i disseny, Open Data Commons i/o Open Database License per a 
dades).Els temes, problemes o reptes als que s’orienta aquesta convocatòria son: Intel·ligència Artificial, democràcia i ciutat; governança 
de dades i infraestructures tecnològiques; tecnologia i feminismes; xarxes digitals, datacràcia i postveritat; ètica i política de la 
biotecnologia; transformació ecològica democràtica; geopolítica de la tecnologia i justícia global; ciutat digital democràtica i urbanisme 
crític.  

Els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de coordinar amb el Canòdrom-Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica la 
realització d’una sessió de presentació dels resultats adreçada a la ciutadania. 

Requisits: 

Els projectes subvencionables hauran de complir amb un o més d’aquests requisits: 

 Projectes innovadors i/o de recerca per la qualitat democràtica en participació, polítiques públiques o processos socials 
(especialment, aquells mediats tecnològicament). 

 Projectes innovadors i/o de recerca per la qualitat democràtica en models de governança d'infraestructures i comuns digitals. 
 Projectes de recerca bàsica orientada a l'aplicació, de desenvolupament experimental o d'innovació tecnològica orientats a alguna 

de les prioritats temàtiques associades als reptes. 
 Accions de dinamització orientades a la promoció de la cultura tecnocientífica crítica i de la innovació democràtica alineades a 

alguna de les prioritats temàtiques associades als reptes. 

Criteris de Valoració: 

 Originalitat i solvència científica:  
 Grau de maduresa de la proposta en relació a l'estat de l'art en l'àmbit sociotècnic i científic del projecte (500 

paraules + referències) .......................................................................................................................................................... 1 punt 
 Solvència de la proposta, la seva viabilitat pràctica, i sostenibilitat socioeconòmica ............................................................ 1 punt 
 Grau d'originalitat, coherència i singularitat de la proposta i valor experimental i innovador ................................................. 1 punt 

 Solvència innovadora del/de la sol·licitant:  
Es presentaran i valoraran només els 3 projectes d'innovació de major impacte (títol, resum de 200 paraules, referències) i 
rellevància sobre el tema objecte de subvenció desenvolupats per l'entitat sol·licitant i / o els/les integrants de l'equip que durà a 
terme el projecte. 
 Currículum dels membres de l'equip ...................................................................................................................................... 1 punt 

Formació de la persona que dirigeixi la investigació i/o dels membres de l'equip investigador. Només s'exigeix detall de 
formació (Llicenciatura, Màsters i Doctorat), experiència professional i les 5 publicacions més rellevants en el camp. 

 Rellevància, impacte, grau d'adequació al pla estratègic de la direcció d'Innovació Democràtica (descarregable a 
http://ajuntament.barcelona.cat/innovaciodemocratica/ca/estrategia) i a les finalitats i temes proposats en la convocatòria .......... 1 punt 

 Obertura a la col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, societat civil, ciutadania i sectors productius. Es valorarà un 
pla d'obertura a la col·laboració en la gestió i desenvolupament i publicació d’experiments i resultats científics ............................ 1 punt 

http://ajuntament.barcelona.cat/innovaciodemocratica/ca/estrategia
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Q) Usos del Temps 

Una mateixa persona jurídica o associació no pot presentar més de dos projectes a l'àmbit temàtic «Q11. Usos del Temps».  
Els costos corresponents al funcionament ordinari de l’entitat (les despeses necessàries per dur a terme les activitats corrents) no podran 
superar el 30 % de l’import total del projecte, incloent-hi, si escau, els costos fixos del lloguer del local i dels subministraments generals 
pressupostats en el projecte, els quals no podran superar el 10 % de l’import total de la subvenció atorgada. 

Qa) Promoure accions per a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient ___  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 La finalitat dels projectes presentats ha d’estar vinculada amb els objectius del Pacte del Temps: un compromís de ciutat per a una 
organització del temps més saludable, igualitària i eficient http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps. 

 Les actuacions poden ser: 

a) D’incidència  en l’organització  interna de les entitats i en el seu temps de treball, vinculades a la flexibilitat horària, el 
teletreball,  facilitar la cura i la coresponsabilitat o la racionalització dels horaris, entre d’altres. 

b) De formació o sensibilització, adreçades a la ciutadania o altres entitats de la ciutat, per afavorir l’harmonització dels 
diferents temps de vida i la coresponsabilitat 

c) De realització o difusió de treballs de recerca per afavorir l’harmonització dels diferents temps de vida i la 
coresponsabilitat. 

Criteris de Valoració: 

 El projecte es complementa  amb les accions municipals per a l’ harmonització de la vida laboral, familiar i personal i la 
coresponsabilitat ......................................................................................................................................................................... 1,5 punts. 

 El projecte incorpora iniciatives i metodologies innovadores i/o potencia el treball en xarxa ..................................................... 1,5 punts. 
 El projecte promou l’intercanvi de coneixements i de bones pràctiques per a la coresponsabilitat, i incideixen en la igualtat 

entre els homes i les dones ........................................................................................................................................................ 1,5 punts. 
 El projecte implementa  metodologies de seguiment —com ara indicadors desagregats per sexe, una comissió de 

valoració o la realització d’enquestes— per avaluar l’impacte de les mesures .......................................................................... 1,5 punts. 

R) Pluralisme Religiós i Conviccional 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics de I11 
Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 Acció comunitària i Associacionisme, P11 Innovació democràtica, R11 Pluralisme religiós i 
Conviccional i X11 Promoció de la perspectiva intercultural.  
No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi a 
Barcelona. 
Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre.  
En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el 
projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 

Ra) Contribució al coneixement de la diversitat religiosa i del fet religiós ___________________  (àmbit ciutat) 

Iniciatives que facilitin el coneixement de la diversitat religiosa a la ciutat i que promoguin el diàleg interreligiós i interconviccional i el 
respecte a la llibertat religiosa, així com els elements fonamentals de les tradicions religioses. 

Requisits: 
 Accions que promoguin el coneixement, la reflexió i el diàleg, tant des de les confessions religioses, com en l'àmbit interreligiós i de 

les relacions entre societat i religió, incloent les conviccions no religioses. 

Criteris de Valoració: 
 Que promoguin el coneixement i que visibilitzin la diversitat religiosa present a la ciutat i el treball en defensa del dret a la 

llibertat religiosa ........................................................................................................................................................................... 1,5 punts 
 Que combatin els rumors, estereotips i actituds discriminatòries respecte a diferents col·lectius relacionats amb les 

pràctiques o les creences religioses ............................................................................................................................................ 1,5 punts 
 Que incorporin elements d’obertura a la ciutadania en general .................................................................................................. 1,5 punts 
 Que afavoreixin el coneixement mutu i la cooperació entre comunitats religioses i el teixit social del barri, districte o ciutat .... 1,5 punts 

http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps
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Rb) Celebració de festes i actes religiosos i interreligiosos ______________________________  (àmbit ciutat) 

Iniciatives adreçades a la normalització de la pràctica religiosa de les diverses comunitats i a la col·laboració entre comunitats religioses. 

Requisits: 
 Actes i festes religioses de les diverses confessions o celebracions interreligioses que es celebrin amb caràcter anual o de forma 

extraordinària. 

Criteris de Valoració: 
 Que normalitzin la presència i la participació de les comunitats religioses minoritàries a l’espai públic ..................................... 1,5 punts 
 Que incorporin elements d’obertura a la ciutadania en general .................................................................................................. 1,5 punts 
 Que afavoreixin el coneixement mutu i la cooperació entre comunitats religioses i el teixit social del barri, districte o ciutat .... 1,5 punts 
 Que l’activitat requereixi d’un espai diferent al lloc habitual de trobada de l’entitat ..................................................................... 1,5 punts 

S) Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Els/les sol·licitants han de ser persones jurídiques sense ànim de lucre i col·legis professionals. Els costos fixes d'estructura de lloguer de 

local i subministraments generals pressupostats en el projecte, si és el cas, no podran superar el 10% del total de l'import de la subvenció 

atorgada. 

Hi ha una limitació total a tot l‘àmbit S de 3 projectes.A banda, hi ha una limitació per a cadascun dels programes. Per a Sa, Sc i Sd el 

límit són 3 projectes, però a Sb només es pot presentar 1 projecte (per exemple, es podrien presentar 2 projectes a Sa o Sc o Sd i 1 a Sb; 

o es podrien presentar 3 projectes a Sa o Sc o Sd). No es fixa un import màxim a sol·licitar per als programes d’Arquitectura i Urbanisme. 

Sa) Promoció d’activitats i iniciatives pel coneixement i difusió de l’arquitectura i la 
protecció del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat _________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits 
L’objecte del projecte s’haurà d’adequar com a mínim a alguna de les temàtiques següents: 
 Fomentar el reconeixement de la qualitat arquitectònica mitjançant la promoció dels seus valors entre la ciutadania. 
 Promoure el paper de l’arquitectura com a bé d’interès públic i dels seus valors en relació a la qualitat de vida, la cultura i la 

sostenibilitat.  
 Promoure el coneixement, ampliació i difusió del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona. 
 Fomentar la protecció i preservació de l'arquitectura urbana impulsant el coneixement, la recerca i la reutilització de la preexistència. 

Criteris de Valoració: 
 Promoció del coneixement, sensibilització i difusió en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme i/o el patrimoni arquitectònic, 

històric i artístic ............................................................................................................................................................................... 2 punts 
 Foment la participació territorial o sectorial ...................................................................................................................................... 1 punt 
 Incorporació d’elements innovadors i creatius en la recerca i la divulgació ..................................................................................... 1 punt 
 Promoció de diversitat de participants, tant pel que fa a entitats, com a ciutadania i obertura a col·lectius no especialitzats......... 1 punt 
 Vinculació d’activitats amb la Setmana de l’Arquitectura de Barcelona ........................................................................................... 1 punt 

Sb) Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat _______________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits:  

No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit de ciutat i districte. Exemple.: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Sb11 i Sb1. 

La limitació màxima de l’import a subvencionar a la modalitat Sb és de 10.000 € (Veure Taula 4 d’aquestes bases). 

Les activitats i iniciatives que es presentin a aquest programa han de disposar d'un pla de sostenibilitat que garanteixi la minimització dels 
seus impactes negatius sobre el medi. Igualment, serà necessari que tots aquells projectes presentats que treballin i/o impactin sobre el 
verd i/o l’agricultura en facin una gestió ecològica. 

L’objecte del projecte s’haurà d’adequar com a mínim a alguna de les temàtiques següents: 
 Promoure la reducció d’emissions a través de l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació d'energia de fons renovables. 
 Fomentar la reducció de la producció dels residus i impulsar la cultura de la reutilització, el reciclatge i el consum responsable, en les 

línies de l'Estratègia Residu Zero de Barcelona. 
 Fomentar la protecció, conservació i renaturalització dels espais lliures i la biodiversitat a la ciutat, d’acord amb el Pla Natura 

Barcelona 2021-2030. S’inclouen els projectes vinculats a l’augment i cura del verd i l’agricultura de la ciutat mitjançant la gestió 
ecològica. Promoure la preservació dels recursos naturals i l’impuls dels renovables. 

 Impulsar la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació, la comunicació i la implicació ciutadana. 
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Criteris de Valoració: 
 Beneficis socioambientals que el projecte aporti a la ciutat. Aquest criteri fa referència a la finalitat del projecte, l'impacte i 

resultats esperats. Es valorarà especialment la contribució a una reactivació ecològica, social i econòmica justa. En els 
projectes agrícoles es valorarà l'ús comunitari. ................................................................................................................................ 1 punt 
Nota: l’ambientalització d’activitats i esdeveniments no puntuarà en aquest ítem, ja que s’inclou com un altre criteri de 
valoració.  

 Innovació: valoració del caràcter innovador del projecte ja sigui en relació al seu contingut (abordatge de noves 
temàtiques), a l’enfocament adoptat (a l’hora de treballar problemes socials i ambientals existents) i/o al format de 
desenvolupament triat (incloent activitats en format híbrid o virtual) ................................................................................................ 1 punt 

 Participació: es valorarà la governança democràtica del projecte en les diferents fases (ideació, planificació, execució, 
avaluació). Es tindrà en compte tant la intervenció en la presa de decisions de les persones beneficiàries i d'altres 
col·lectius implicats, com la participació interna dins l'entitat o les entitats que l'organitzen ............................................................ 1 punt 

 Foment del treball en xarxa: projecte desenvolupat en xarxa, que demostri la capacitat de cooperació i suma d'esforços 
de diferents sectors ciutadans, cohesioni iniciatives i coordini actuacions  ................................................................................. 0,5 punts 

 Cultura de sostenibilitat: el projecte incorpora l’educació, la comunicació i l’acció ciutadana en matèria socioambiental ............... 1 punt 
 Eficiència en l'ús dels recursos econòmics destinats, en relació a l'impacte del projecte (bona adequació cost-resultat) ......... 0,5 punts 
 Incorporació de l’ambientalització i el consum responsable en les activitats i esdeveniments vinculats al projecte, així com 

en la gestió quotidiana de l'organització que es presenta a la convocatòria. Aquest criteri fa referència a com es gestiona 
el projecte; la coherència en termes socials i ambientals en la manera de treballar de l'entitat i en com es gestionen les 
activitats (ús de productes de baix impacte ambiental, prevenció de residus, reducció del consum d'energia i d'emissions, 
contractació d’empreses d’economia social). En els projectes de cura del verd i agricultura es valorarà especialment la 
suma de criteris de gestió ecològica com compostatge, ús de planter ecològic, producció de llavors, no utilitzar 
fitosanitaris de síntesis química, estalvi d'aigua, etc. ....................................................................................................................... 1 punt 

Sc) Promoció d’estudis, activitats i iniciatives per afavorir un urbanisme amb perspectiva de 
gènere que contribueixi a construir una ciutat equitativa, sostenible, segura, saludable i 
sense barreres ___________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits:  
La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar, com a mínim, a algun dels temes o objectius que s’esmenten a continuació: 

 Estratègies de participació innovadores en els processos de transformació urbana.  
 Propostes per contribuir a un espai públic al servei de les persones i de la seva vida quotidiana, accessible, segur i saludable per a 

tothom.    
 Propostes per donar resposta a les necessitats actuals en l’urbanisme. 

 Promoure la inclusió dels paràmetres ambientals i de salut en els processos de regeneració urbana i grans rehabilitacions. 

Criteris de Valoració: 

 Que la proposta inclogui una mirada de tota la ciutat ....................................................................................................................... 1 punt 
 Que la proposta fomenti la participació territorial, sectorial o el treball en xarxa .............................................................................. 1 punt 
 Que la proposta sigui inclusiva i estigui pensada per a una ciutadania diversa.  
 Que tingui en compte els col·lectius més vulnerables ................................................................................................................. 0,5 punts 
 Que la proposta incorpori criteris de sostenibilitat ambiental i social i de consum responsable en les activitats i 

esdeveniments vinculats al projecte ................................................................................................................................................. 1 punt 
 Que el projecte s’enfoqui en l’atenció a les cures, a l’esfera reproductiva i en la millora de la vida quotidiana ............................... 1 punt 
 Que la proposta inclogui criteris d’innovació, per resoldre tant reptes tècnics com socials existents ......................................... 0,5 punts 
 Que es corresponguin amb polítiques i iniciatives municipals (Obrim carrers, dinamització i usos dels espais públics, 

integració de la perspectiva de gènere en l’urbanisme...) ................................................................................................................ 1 punt 

Sd) Promoció d’activitats i iniciatives per al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de 
Barcelona (PMU) __________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
La limitació màxima de l’import a subvencionar a la modalitat Sd és de 10.000 € (Veure Taula 4 d’aquestes bases). 
L’objecte del projecte s’haurà d’adequar als temes o objectius següents:  

 Promoció dels modes de desplaçament més sostenibles i saludables: mobilitat a peu i en bicicleta. 
 Promoció d’estratègies a favor del transport públic. 
 Promoció d’iniciatives d’optimització de la distribució urbana de mercaderies. 
 Promoció de mesures per a la reducció dels desplaçaments a la ciutat amb vehicle privat. 
 Promoció de mesures per la millora de la seguretat viària. 
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Criteris de Valoració: 
 Que la proposta promogui la sensibilització, l’educació i la comunicació en l’àmbit de la mobilitat seguretat, sostenible, 

equitativa i eficient (línies estratègiques del Pla de Mobilitat Urbana) .............................................................................................. 1 punt 
 Que la proposta fomenti la participació territorial o sectorial ............................................................................................................ 1 punt 
 Que el disseny de la proposta incorpori elements de treball en xarxa i cooperació/coordinació amb altres agents de la 

comunitat .......................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Que la proposta tingui un caràcter innovador i de creativitat orientat a resoldre problemes de mobilitat existents ......................... 1 punt 
 Que la proposta incorpori criteris d'ambientalització i de consum responsable en les activitats i esdeveniments vinculats al 

projecte (ús de productes de baix impacte ambiental, prevenció de residus, reducció del consum d'energia i d'emissions, 
contractació d'empreses de l'economia social...) ............................................................................................................................. 1 punt 

 Que es corresponguin amb polítiques i iniciatives municipals (Obrim carrers, dinamització i usos dels espais públics...) .............. 1 punt 

T) Consum 

Les entitats només podran presentar 1 projecte en tot l’àmbit de Consum. 

Ta) Projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, 
segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones consumidores ____  (àmbit ciutat) 

Els/les sol·licitants d’aquest programa han de ser necessàriament organitzacions de persones consumidores actives que estiguin inscrites 
a la secció general del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya, incloent en el seu objecte i activitat principal la 
gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum, i realitzant atenció a les persones de 
manera presencial i/o online (a més a més d’altres canals).  
Els costos fixes d’estructura de lloguer de local i subministraments generals pressupostats en el projecte, si és el cas, no podran superar 
el 10% del total de l’import de subvenció atorgada. 

Requisits: 
 Que l’objectiu dels projectes sigui el foment d’un consum informat, segur i sostenible en una o més línies d’acció de les descrites a 

continuació:  
- Dinamització i ampliació de la base social de l’entitat.  
- Que els/les destinataris/àries del projecte siguin col·lectius amb necessitats especifiques i/o en situació de vulnerabilitat.  
- Projectes territorialitzats que apropin la informació i recursos relativa al consum a barris i districtes. 
- Projectes que fomentin el consum responsable, entès com a un consum amb compromís social i ambiental.  
- Incorporar al funcionament de l’entitat i del projecte criteris d’ambientalització i de compra i contractació sostenible (soc ial i 

ambiental).  

Criteris de Valoració: 

 Es valorarà el caràcter innovador i la creativitat de la proposta, orientat a resoldre problemàtiques existents en les 
relacions de consum ......................................................................................................................................................................... 1 punt 

 Impacte del projecte en la millora de la capacitat de les persones destinatàries per a realitzar un consum més informat, 
segur i sostenible .............................................................................................................................................................................. 1 punt 

 Es valorarà l’atenció presencial i la incorporació de mitjans telemàtics per atendre a les persones consumidores en les 
seves gestions .................................................................................................................................................................................. 1 punt 

 Integració d’iniciatives del territori i potenciació del treball en xarxa amb altres entitats i serveis municipals de l'àmbit (*) ............. 1 punt 
 Capacitat de comunicació i difusió del projecte ................................................................................................................................ 1 punt 
 Incorporació d’indicadors concrets i capacitat de continuïtat en el temps ........................................................................................ 1 punt 

 (*) Es valorarà especialment propostes que incloguin la participació i col·laboració amb la OMIC de Barcelona, en especial les sessions informatives als 
diferents barris (https://ajuntament.barcelona.cat/omic/es/) i l’Espai Consum Responsable (<http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/actualitat/consumir-
es-triar-com-volem-viure>) 

U) Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , U-Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania. 
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Ka11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 

Definim les persones sense llar en base a  les categories ETHOS (European typology of homelessness and housing exclusion), és a dir, 
totes aquelles persones que es troben en situació d’exclusió residencial o amb habitatge insegur. 

Un mateix projecte només es pot presentar a un dels subàmbits d’atenció a persones sense llar.  

https://ajuntament.barcelona.cat/omic/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/actualitat/consumir-es-triar-com-volem-viure
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/actualitat/consumir-es-triar-com-volem-viure
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Es prioritzaran els projectes d´atenció directa a les persones en situació de sense llar. S’admetran exclusivament els projectes orientats 

als àmbits descrits i als requisits detallats.  

Es prioritzarà aquells projectes d’entitats que no tinguin altres fonts de subvenció de la mateixa àrea o d’altres àrees municipals. 

Ua) Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques per a persones en situació de sense llar en 
base a les següents categories operatives ETHOS: 1. Persones vivint al ras, 2. Persones 
que passen la nit en un centre residencial temporal nocturn, per a persones sense llar, 3. 
Persones que viuen en equipaments per a persones sense llar, 4. Persones que viuen en 
estructures “no convencionals” i temporals (caravanes, estructures temporals, etc.) _________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes destinats a persones i/o famílies sense llar. 
 Iniciatives orientades a l’atenció i cobertura de necessitats bàsiques des d’una perspectiva no assistencialista i d’empoderament de 

les persones sense llar segons models d’intervenció social integrals, donant cobertura d´allotjament, alimentació, higiene, activitats 
socioeducatives, etc. Projectes de donin atenció a persones sense llar de la ciutat de Barcelona i amb perspectiva comunitària 
(vinculats als serveis de la ciutat i/o territori de salut, serveis socials, culturals, etc.) valorant especialment els projectes adreçats als 
perfils més vulnerables i/o cronificats. 

 Iniciatives orientades a l´atenció diürna en centres de dia on es pugui atendre les necessitats socials, relacionals, formatives, lúdiques 
i de cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, salut, etc.) 

 Iniciatives que promoguin accions complementàries a l’acció municipal adreçades a prevenir riscos d’exclusió social de les persones 
sense llar així com a promoure la inclusió social. 

 Projectes orientats a donar una sortida de serveis i recursos d´atenció social a persones sense llar amb la màxima estabilitat i 
autonomia personal i habitacional (habitatge compartit, acompanyament a la vida autònoma en habitatge, etc.) 

 Projectes que es portin a terme a la ciutat de Barcelona. 
 El projecte no serà igual o similar a d’altres de la mateixa entitat amb el qual l’Ajuntament de Barcelona col·labora mitjançant 

convenis, subvencions o algun tipus de contractació i/o concert. 

Criteris de Valoració: 

 Grau de coordinació i treball conjunt de la xarxa de Serveis socials públics i del Tercer Sector de cada cas en tractament .......... 1 punt 
 Concreció i temporalitat de les accions de treball en xarxa i abordatge comunitari ......................................................................... 1 punt 
 Impacte sobre la població destinatària. Número de persones beneficiàries del projecte i nivell d’intensitat en l’atenció............ 1,5 punts 
 Viabilitat adequació del projecte a les necessitats del col·lectiu a qui s’adreça .......................................................................... 1,5 punts 
 Eficàcia i innovació de la metodologia del projecte .......................................................................................................................... 1 punt 

Ub) Àmbit sociolaboral, relacional i de cura personal per a persones en situació de sense 
llar en base a les següents categories operatives ETHOS: 1. Persones vivint al ras, 2. 
Persones que passen la nit en un centre residencial temporal nocturn, per a persones sense 
llar, 3. Persones que viuen en equipaments per a persones sense llar, 4. Persones que viuen 
en estructures “no convencionals” i temporals (caravanes, estructures temporals, etc.)  _____  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes destinats a persones i/o famílies sense llar.  
 Projectes orientats a la prevenció de situacions de pèrdua d’autonomia personal i de vincle social de les persones sense llar 
 Iniciatives dirigides a la recuperació dels hàbits de cura personal, dels vincles emocionals i afectius, els vincles socials i comunitaris i 

les habilitats socials. 
 Iniciatives dirigides a la recuperació  d´habilitats laborals i de formació de les persones sense llar. 
 Projectes orientats a l’accés i la vinculació a tractaments contra addiccions o per altres dèficits i problemes de salut de les persones 

sense llar.  
 Projectes que donin atenció a persones sense llar de la ciutat de Barcelona i amb perspectiva comunitària (vinculats als serveis de la 

ciutat i/o territori de salut, serveis socials, culturals, etc.) valorant especialment els projectes adreçats als perfils més vulnerables i/o 
cronificats. 

 Iniciatives que promoguin accions complementàries a l’acció municipal adreçades a prevenir riscos d’exclusió social de les persones 
sense llar. 

 Iniciatives que promoguin l´accés de les persones sense llar a habitatge de mercat . 
 Projectes que es portin a terme a la ciutat de Barcelona. 
 El projecte no serà igual o similar a d’altres de la mateixa entitat amb el qual l’Ajuntament de Barcelona col·labora mitjançant 

convenis, subvencions o algun tipus de contractació i/o concert. 
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Criteris de Valoració: 

 Grau de coordinació i treball conjunt de la xarxa de Serveis socials públics i del Tercer Sector de cada cas en tractament .......... 1 punt 
 Concreció i temporalitat de les accions de treball en xarxa i abordatge comunitari ......................................................................... 1 punt 
 Impacte sobre la població destinatària. Número de persones beneficiàries del projecte i nivell d’intensitat en l’atenció............ 1,5 punts 
 Viabilitat adequació del projecte a les necessitats del col·lectiu a qui s’adreça .......................................................................... 1,5 punts 
 Eficàcia i innovació de la metodologia del projecte .......................................................................................................................... 1 punt 

Ud) Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene per a persones en 
situació de vulnerabilitat social  _____________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
 Projectes destinats a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social o de suport a entitats que cobreixen necessitats 

bàsiques. 
 Iniciatives orientades a l’atenció i cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i higiene des d’una perspectiva d’apoderament de 

les persones en situació de vulnerabilitat social. 
 Projectes orientats a la prevenció de situacions de pèrdua d’autonomia personal i de vincle social. 
 Projectes que donin atenció a persones en situació de vulnerabilitat social de la ciutat de Barcelona i amb perspectiva comunitària 

(vinculats als serveis de la ciutat i/o territori de salut, serveis socials, culturals, etc.)  
 Iniciatives que promoguin accions complementàries a l’acció municipal adreçades a prevenir riscos d’exclusió social de les persones 

en situació de vulnerabilitat social així com a promoure la inclusió social. 
 Projectes que s’hagin desenvolupat un mínim d’any abans de sol·licitar la subvenció. 
 Projectes que es portin a terme a la ciutat de Barcelona. 
 El projecte no serà igual o similar a d’altres de la mateixa entitat amb el qual l’Ajuntament de Barcelona col·labora mitjançant 

convenis, subvencions o algun tipus de contractació i/o concert. 

Criteris de Valoració: 

 Adequació del projecte a les necessitats del col·lectiu a qui s’adreça, nivell d’intensitat en l’atenció i impacte sobre elles ............ 1 punt 
 Viabilitat tècnica  / econòmica del projecte   ..................................................................................................................................... 1 punt 
 Estratègies d’intervenció basades en una perspectiva d’apoderament i participació activa de les persones ateses   .................... 1 punt 
 Atenció a les persones/entitats des d’una perspectiva integral, és a dir, vinculant diferents àmbits de la persona (salut, 

formació, treball, integració social, cultura, etc.) .......................................................................................................................... 0,5 punts 
 Capacitat de sensibilització social i implicació de la ciutadania en el projecte (difusió i voluntariat) ................................................ 1 punt 
 Eficàcia i innovació de l’estratègia d’intervenció i de la metodologia del projecte. ...................................................................... 0,5 punts 
 Grau de coordinació i treball conjunt amb de la xarxa de Serveis socials públics i del Tercer Sector i concreció de les 

accions amb abordatge comunitari ................................................................................................................................................... 1 punt 

V) LGTBI 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat, U-Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania.  
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Wa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 
Una mateixa entitat només pot presentar, un màxim de dos projectes a l’àmbit LGTBI de ciutat.. 

Va) Sensibilització ciutadana i visibilització ___________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a alguns dels temes que s’esmenten: 

 Iniciatives de promoció i reconeixement de la diversitat de la identitat, l’orientació i l’expressió de gènere. 
 Accions de sensibilització, formació, i acompanyament als agents educatius, socials i laborals per fomentar els drets de les 

persones LGTBI.  
 Projectes i accions per la inclusió de la perspectiva LGTBI en la memòria històrica i que donin visibilitat al col·lectiu LGTBI: 

divulgació de persones referents, d’espais referents. 

Criteris de Valoració: 

 Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o projectes ......................................................................... 2 punts 
 Experiències i metodologies innovadores ........................................................................................................................................ 1 punt 
 Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats diferenciades de les persones LGTBI atenent a més a les 

especificitats dels diferents subcol·lectius ...................................................................................................................................... 3 punts 
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Vb) LGTBIfòbia ___________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits:  

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a alguns dels temes que s’esmenten: 

 Projectes i actuacions contra les situacions de discriminació per orientació sexual i identitat de gènere dels i les joves.  
 Accions comunitàries de recolzament a les persones LGTBI que han patit violència.  
 Projectes i accions que treballin des d’una perspectiva interseccional la LGTBIfòbia en funció de l’origen nacional i/o ètnic, de l’edat, 

la discapacitat, la raça, o la religió entre altres. 

Criteris de Valoració: 

 Experiències i metodologies innovadores ........................................................................................................................................ 1 punt 
 Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats diferenciades de les persones LGTBI atenent a més a les 

especificitats dels diferents subcol·lectius ...................................................................................................................................... 3 punts 
 Desenvolupament d’accions a través del treball comunitari i en xarxa entre entitats .................................................................... 2 punts 

Vc) Drets sexuals i reproductius dels col·lectius LGTBI _________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits:  

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a alguns dels temes que s’esmenten: 

 Accions de informació, divulgació i formació sobre drets sexuals.  
 Accions de promoció dels drets de les dones lesbianes i bisexuals en matèria de salut sexual i reproductiva i de reproducció assistida. 
 Projectes i accions per la promoció de la salut trans des de una perspectiva no patologitzant. 

Criteris de Valoració: 

 Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o projectes ......................................................................... 2 punts 
 Grau d’incidència en el projecte de la prevenció i atenció ................................................................................................................ 1 punt 
 Que contribueixin a sensibilitzar a la ciutadania ............................................................................................................................. 2 punts 
 Experiències i metodologies innovadores ........................................................................................................................................ 1 punt 

W) Drets de ciutadania 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , U-Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada,  V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania.   
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Wa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a 
Barcelona. 

Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos 
els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a  l’agent que ho organitzi o gestioni. La 
subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat. 

Wa) Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de ciutadania_____  (àmbit ciutat) 

Iniciatives adreçades a promoure el coneixement i la defensa dels drets humans per evitar situacions de vulneració dels drets mitjançant 
la participació ciutadana, així com la promoció dels drets i deures de la ciutadania. 

Requisits: 
La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes o objectius que s’esmenten a continuació: 
 Foment d’espais de debat i reflexió que afavoreixin l’anàlisi, el debat i la recerca de solucions cap a l’accés real i efectiu i en 

condicions d’igualtat, a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat per a tothom. 
 Accions o iniciatives que permetin avançar cap a la plena ciutadania de totes les persones residents a la ciutat, independentment de 

la seva situació administrativa (persones estrangeres, persones en situació irregular, etc.). 
 Accions o iniciatives de defensa dels drets civils i les llibertats públiques en l’ús de l’espai públic, com són els drets de manifestació, 

d’associació, la llibertat d’expressió i altres drets instrumentals que, generalment, s’exerceixen a l’espai públic. 
 Foment de l’extensió i la protecció efectiva de les realitats socials dels drets humans que emergeixen com a conseqüència de les 

transformacions socials, polítiques i econòmiques (justícia climàtica, bioètica, disminució de l’escletxa digital, protecció de dades, lluita 
contra la violència institucional i la impunitat, etc.). 
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Criteris de Valoració: 

 Promoció, foment i defensa dels drets humans. Adequació a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat i la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania. Ús d’estàndards internacionals de drets humans ..................................... 1,5 punts 

 Adequació i innovació del projecte, amb esperit de transformació social i d’impacte pel que fa a l’accés als drets i a la 
prevenció de la vulneració dels drets .......................................................................................................................................... 1,5 punts 

 Projectes que fomentin el treball comunitari i en xarxa amb les entitats, grups informals, comerços, serveis i equipaments 
dels barris .................................................................................................................................................................................... 1,5 punts 

 Contribueixen a aterrar els drets humans a la ciutadania, facilitant la participació de persones a qui se'ls ha vulnerat els 
seus drets ......................................................................................................................................................................................... 1 punt 

 Divulgació del productes i/o accions resultants del projecte a la societat, mitjançant xerrades, publicació en xarxes 
socials, web, o altres mitjans de divulgació ................................................................................................................................. 0,5 punts 

Wb) Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi  _________________________________ (àmbit ciutat) 

Iniciatives que potenciïn la convivència i la cohesió social basada en el respecte mutu, les responsabilitats compartides, la igualtat 
d’oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, raça, edat, ètnia o origen, pensament i consciència. L’eradicació i la prevenció dels 
discursos d’odi, entesos com a la manifestació d’actituds intolerants, racistes o xenòfobes, ha de ser una de les bases de la construcció 
d’aquesta convivència i cohesió social. 

Requisits: 
 Promoció d’actuacions que avancin cap a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com la no-discriminació de les persones. 
 Lluita contra qualsevol forma de discriminació, de discursos d’odi i dels extremismes violents: el racisme, la xenofòbia, l’aporofòbia, 

l’LGTBI-fòbia, per raó de gènere, d’edat, de salut, d’ideologia, de llengua, de religió i de discapacitat. 
 Promoció de l’ús responsable de les noves tecnologies i la lluita contra la discriminació a internet, en particular accions adreçades al 

públic juvenil. 

Criteris de Valoració: 
 Implicació i participació, apoderament i visibilització dels col·lectius susceptibles de la discriminació ....................................... 1,5 punts 
 Promoció del treball en xarxa entre entitats, en el disseny i la implementació del projecte i ús de noves tecnologies ............... 1,5 punts 
 Projectes que abordin les discriminacions des d’una perspectiva interseccional ........................................................................ 1,5 punts 
 Que sigui un projecte innovador o es basi en experiències i metodologies innovadores. Projectes que facin anàlisis de 

l'avaluació d'impacte del projecte (indicadors) ............................................................................................................................ 1,5 punts 

Wc) Els drets humans dins l’àmbit educatiu: promoció i defensa dels drets de ciutadania i 
lluita contra les discriminacions en l’àmbit de la formació I l’educació pel curs escolar 2023-
2024 ____________________________________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Iniciatives adreçades a alumnat, docents i comunitat educativa en general orientades al coneixement i defensa dels drets humans i 
identificació de les situacions de vulneració dels mateixos. Iniciatives que potenciïn la convivència i  cohesió social basada en el respecte 
mutu, les responsabilitats compartides, la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la prevenció i l’eradicació dels discursos d’odi. 

Requisits: 
La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes o objectius que s’esmenten a continuació: 
 Foment d’espais de debat i reflexió dins l’àmbit educatiu que afavoreixin l’anàlisi, el debat i la recerca de solucions cap a l’accés real i 

efectiu i, en condicions d’igualtat, a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat per a tothom. 
 Lluita contra qualsevol forma de discriminació i de discurs d’odi i dels extremismes violents: el racisme, la xenofòbia, l’aporofòbia, 

l’LGTBI-fòbia, per raó de gènere, d’edat, de salut, d’ideologia, de llengua, de religió i de discapacitat des d’una perspectiva 
interseccional, amb la finalitat d’esdevenir agents de canvi. 

 Projectes orientats a incorporar al currículum escolar temes relacionats amb la difusió i defensa dels drets humans. 

Criteris de Valoració: 
 Posada en marxa d’accions educatives i formatives adreçades al coneixement i la conscienciació dels drets de ciutadania 

per a tothom. ..................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Realització d’accions educatives, formatives i/o espais de reflexió que fomentin la mirada antiracista i deconstrucció de 

prejudicis i privilegi.     . ..................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Implicació de l’alumnat en la defensa i difusió dels drets fent-lo protagonista de l’acció formativa, per esdevenir agents de 

de canvi. ........................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Utilització de la metodologia APS en l’execució del projecte. .......................................................................................................... 1 punt 
 Grau d'innovació del projecte, ús de les noves tecnologies en la seva implementació, generació d'indicadors. ........................ 0,5 punts 
 Divulgació del productes i/o accions resultants del projecte a la societat, mitjançant xerrades, publicació en xarxes 

socials, web, o altres mitjans de divulgació. ................................................................................................................................ 0,5 punts 
 Document signat pel centre o centres educatius on es duran a terme les accions educatives i formatives durat el curs 

escolar de l'any de la convocatòria de la subvenció. ........................................................................................................................ 1 punt 
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Wd) Projectes de suport ciutadà per a l'accés a drets i a la plena ciutadania de les persones 
refugiades, migrades o sol·licitants de protecció internacional: promoció de la mentoria i 
l’acollida en llars de la ciutadania ____________________________________________________ (àmbit ciutat) 

Accions d’acollida habitacional i acompanyament, a les persones refugiades, migrades o sol·licitants de protecció internacional, residents 
a la ciutat de Barcelona, en situació de vulnerabilitat i/o sense xarxa social.  
Les despeses del funcionament ordinari o intern de l'entitat o col·lectiu podran justificar part del projecte fins un màxim d'un 10%. 

Requisits: 
 Projectes d’atenció integral i cobertura de necessitats bàsiques amb l’objectiu d’acompanyar fins a una situació d’autonomia o de  

semiautonomia. 
 Projectes que inclouen com  a part del procés l’acollida en llars de la ciutadania. 
 Projectes que inclouen també l’acompanyament amb voluntariat o mentoria per facilitar la inclusió de les persones a la xarxa 

comunitària. 

Criteris de Valoració: 
 Que promoguin l’acollida en llars de famílies i/o ciutadania i el voluntariat i/o altres tipus acompanyaments de la 

ciutadania en projectes de suport a les persones migrades, refugiades ó sol·licitants d’asil ......................................................... 2 punts 
 Que ofereixin formació, atenció i acompanyament a les persones mentores i acollidores .............................................................. 1 punt 
 Que garanteixin l’accés a l’autonomia o la semiautonomia de les persones acollides .................................................................. 2 punts 
 Que ofereixin mecanismes d’atenció habitacional, orientació i acompanyament individualitzats, tot atenent la 

heterogeneïtat del col·lectiu i les parts implicades ........................................................................................................................... 1 punt 

X) Promoció de la perspectiva intercultural 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics de I11 
Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 Acció comunitària i Associacionisme, P11 Innovació democràtica, R11 Pluralisme Religiós 
i Conviccional i X11 Promoció de la perspectiva intercultural. 
No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi a 
Barcelona.  
Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre. 
En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el centre o centres per poder 
desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 
Caldrà que els projectes incorporin la perspectiva intercultural, a través de la promoció de la interacció positiva, el coneixement mutu i el 
reconeixement de la diversitat, sobre la base de l’equitat i la lluita per la igualtat efectiva de drets i oportunitats, i contra la discriminació.  
Els projectes presentats a aquesta modalitat podran rebre fins a un màxim de 15.000 €. 

Xa) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la 
formació i l’educació durant l’any 2023 _______________________________________________  (àmbit ciutat) 

Accions i projectes que promoguin la perspectiva intercultural en l’àmbit educatiu i en la formació ja siguin projectes vinculats als centres 
educatius, a projectes entorn de l’escola, a les  AFA, així com aquells que tinguin com a objectiu principal garantir la continuïtat educativa 
post-obligatòria d’alumnes d’origen de contextos culturals diversos. 

Requisits:  

 Accions formatives que incorporin una perspectiva intercultural en el seu disseny i funcionament, i que treballin per promocionar la 
incorporació de la perspectiva intercultural als centres educatius. 

 Accions encaminades a garantir l’equitat de drets en l’accés a la formació i l’educació de persones de contextos culturals diversos. 
 Projectes encaminats a la millora de la formació i a afavorir la continuïtat en el sistema educatiu entre les persones de contextos 

culturals diversos, lluitant contra l’abandonament escolar prematur i reduint la bretxa existent. 
 Projectes orientats a garantir el pas de l’educació secundària obligatòria a la postobligatòria d’estudiants de contextos culturalment 

diversos. 
 Projectes de millora de les competències interculturals per al conjunt de professionals de l’àmbit escolar.  
 Projectes vinculats a les AMPA/AFA, a activitats extraescolars i altres formes de participació en l’àmbit educatiu, que promoguin les 

relacions interculturals o promoguin la perspectiva intercultural. 
 Es prioritzaran els projectes desenvolupats per entitats constituïdes per població de contextos culturals diversos. 
 Projectes orientats a incorporar al currículum escolar temes relacionats amb la interculturalitat, la memòria històrica, reconeixent les 

aportacions de les comunitats diverses, i la història colonial de Catalunya. 
 Projectes orientats al reconeixement i a l’aprenentatge de les llengües d'origen als centres escolars i/o a la utilització del 

plurilingüisme a l’aula. 
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Criteris de Valoració: 

 Foment del diàleg intercultural, respecte a la diversitat i lluita per la no discriminació en l'àmbit educatiu ...................................... 1 punt 
 Foment d’altres formes de participació en l’àmbit educatiu (reforç escolar, extraescolars, mentoria, referents positius,  

AMPA/AFA...) ................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Projectes desenvolupats per població de contextos culturals diversos  ........................................................................................... 1 punt 
 Projectes de capacitació en competències interculturals adreçades al professorat i/o al conjunt de professionals de l’àmbit 

escolar .............................................................................................................................................................................................. 1 punt 
 Accions que promouen la continuïtat en l’àmbit educatiu i treballen per reduir la bretxa en l'accés als estudis 

postobligatoris per part de les persones de contextos culturals diversos ......................................................................................... 1 punt 
 Projectes que posin en valor el plurilingüisme i que valorin la incorporació d’aquest al currículum ................................................. 1 punt 

Xb) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la 
formació i l’educació durant el curs escolar 2023-2024 __________________________________  (àmbit ciutat) 

Accions i projectes que promoguin la perspectiva intercultural en l’àmbit educatiu i en la formació ja siguin projectes vinculats als centres 
educatius, a projectes entorn de l’escola , a les  AFA, així com aquells que tinguin com a objectiu principal garantir la continuïtat educativa 
post-obligatòria d’alumnes d’origen de contextos culturals diversos. 

Requisits:  

 Accions formatives que treballin per promocionar la incorporació de la perspectiva intercultural als centres educatius. 
 Accions encaminades a garantir l’equitat en l’accés a la formació i l’educació de persones de contextos culturals diversos. 
 Projectes encaminats a la millora de la formació i a afavorir la continuïtat en el sistema educatiu entre les persones de contextos 

culturals diversos, lluitant contra l’abandonament escolar prematur i reduint la bretxa existent. 
 Projectes de millora de les competències interculturals per al conjunt de professionals de l’àmbit escolar. 
 Projectes vinculats a les AMPA/AFA, a activitats extraescolars i altres formes de participació en l’àmbit educatiu, que promoguin les 

relacions interculturals o promoguin la perspectiva intercultural.  
 Es prioritzaran els projectes desenvolupats per entitats constituïdes per població de contextos culturals diversos. 
 Projectes orientats a incorporar al currículum escolar temes relacionats amb la interculturalitat, la memòria històrica, reconeixent les 

aportacions de les comunitats diverses, i la història colonial de Catalunya. 
 Projectes orientats al reconeixement i a l’aprenentatge de les llengües d'origen als centres escolars i/o a la utilització del 

plurilingüisme a l’aula. 

Criteris de Valoració: 

 Foment del diàleg intercultural, respecte a la diversitat i lluita per la no discriminació en l'àmbit educatiu  ..................................... 1 punt 
 Foment d’altres formes de participació en l’àmbit educatiu (reforç escolar, extraescolars, mentoria, referents positius, 

AMPA/AFA, etc.) ............................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Projectes desenvolupats per població de contextos culturals diversos ............................................................................................ 1 punt 
 Projectes de capacitació en competències interculturals adreçades al professorat i/o al conjunt de professionals de l’àmbit 

escolar .............................................................................................................................................................................................. 1 punt 
 Accions que promouen la continuïtat en l’àmbit educatiu i treballen per reduir la bretxa en l'accés a estudis postobligatoris 

per part de les persones de contextos culturals diversos ................................................................................................................. 1 punt 
 Projectes que posin en valor el plurilingüisme a l’aula i que valorin la incorporació d’aquesta al currículum .................................. 1 punt 

Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural __________________________________  (àmbit ciutat) 

Accions i projectes que promoguin la perspectiva intercultural, ja sigui a través de la transversalització en diferents àmbits d’actuació , la 
lluita contra els rumors i prejudicis, contra els estereotips i la discriminació,  i que promoguin la diversitat lingüística , la creació d’espais 
comuns d’interès entre persones d’orígens i contextos culturals diversos  que generin sentit de pertinença al barri, a la ciutat i vincles amb 
l’entorn immediat. Les accions  en tant  que des de la perspectiva intercultural, hauran de fomentar la relació entre persones diverses en 
un mateix pla d’equitat i respectant la diversitat. 

Requisits:  

 Promoure la transversalització de la perspectiva intercultural en diferents àmbits d’actuació: salut, gènere, educació, participació, etc. i 
generar noves metodologies evitant propostes assimilacionistes , dins la seva acció i/o projecte. 

 Combatre els rumors, els estereotips i les actituds discriminatòries i/o racistes. 
 Divulgar i sensibilitzar respecte la realitat de la població de contextos d’origen culturals diversos presents a la ciutat, promovent la 

recuperació de la memòria històrica. 
 Promoure la diversitat lingüística: prioritzant el foment i l’aprenentatge de les llengües minoritzades parlades a la ciutat. 
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Criteris de Valoració: 

 Que incorporin mesures i estratègies per fomentar la interacció positiva, de forma transversal entesa com l’establiment de 
relacions actives i de col·laboració entre persones o grups que habitualment no tenen relació, treballant sobre interessos 
comuns ............................................................................................................................................................................................. 1 punt 

 Que el projecte incorpori mesures i estratègies per assegurar l’equitat i la igualtat de drets i oportunitats, tot treballant 
activament per a una participació representativa de la realitat del territori a totes les etapes del projecte. (disseny, gestió, 
execució i avaluació)  ..................................................................................................................................................................... 2 punts 

 Que fomentin el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural dins el projecte i al seu entorn evitant propostes 
assimilacionistes  .............................................................................................................................................................................. 1 punt 

 Que incorporin mecanismes i estratègies per fomentar el sentiment de pertinença: entès com la creació de xarxes i 
vincles amb l’entorn (comunitat, entitat, escola, barri, ciutat, etc.) ................................................................................................... 1 punt 

 Que siguin projectes impulsats per grups de dones i / o de joves de contextos culturals diversos ................................................. 1 punt 

Xd) Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos _____  (àmbit ciutat) 

Accions i projectes que abordin la diversitat cultural des de diferents dimensions, que permetin parlar de memòria i afavoreixin l’aparició 
d’espais d’autorepresentació. Que ajudin a conèixer les cultures d’origen, inclòs el poble gitano, i que reflecteixin com la diversitat pot 
aportar noves mirades i formes de fer, no sempre reconegudes, des de les més diverses disciplines, sigui des de l’art, el med i ambient, la 
filosofia, la medicina, l’historia, la cultura, el pensament, entre d’altres. Aportacions que contribueixin, alhora des de la similitud i la 
diferencia, a la construcció de un nou relat històric de ciutat on s’incorpori la diversitat existent a Barcelona. 

Requisits:  

 Fomentar el coneixement i reconeixement de la diversitat cultural a través d’espais de diàleg, de debat i d’intercanvi de sabers.  
 Visibilitzar a través de la creació artística i/o des d’altres disciplines, altres formes de fer i d’entendre el món, sense caure en la 

folklorització d’aquestes. 
 Potenciar espais d’aprenentatge i de transmissió de coneixements des d’una mirada intercultural. 
 Promoure el coneixement del relat i del patrimoni històric de ciutat a través de les aportacions dels diferents fluxos migratoris i de la 

pròpia història colonitzadora que ens envolta. 
 Mostrar les aportacions culturals de les comunitats i/o col·lectius de contextos culturals diversos: prioritzant les liderades per les 

pròpies comunitats i/o col·lectius. 

Criteris de Valoració: 

 Que siguin accions que mostrin i posin en valor les aportacions de la diversitat cultural pel que fa a la història, l’art, la 
filosofia, el pensament, la cultura entre d’altres ........................................................................................................................... 1,5 punts 

 Que siguin accions impulsades, dissenyades i desenvolupades amb i/o per persones i/o col·lectius de contextos culturals 
diversos, inclòs el poble gitano ....................................................................................................................................................... 2 punts 

 Que siguin accions que facilitin la transferència i l’aprenentatge de coneixements i sabers entre persones de diversos 
contexts culturals ......................................................................................................................................................................... 1,5 punts 

 Que siguin accions que mostrin i visibilitzin la diversitat cultural com a component clau del patrimoni propi de la ciutat ................ 1 punt 

Xe) Foment de la participació social, política i econòmica de persones d’orígens i contextos 
culturals diversos en tots els espais de la ciutat _______________________________________  (àmbit ciutat) 

Projectes orientats a fomentar la participació de persones de contextos culturals diversos, del poble gitano, i/o altres identitats culturals als 
diferents espais de participació formals  (entitats, associacions...) i no formals de Barcelona com a agents actius i protagonistes i com a 
treballadores i treballadors de les entitats. 

Requisits:  

 Reconèixer i fer visible la diversitat cultural reforçant la participació de persones d’orígens i contextos culturals diversos i les seves 
agrupacions en els canals de participació i de decisió de les entitats.  

 Implementar estratègies i mecanismes que treballin activament per a fomentar i garantir una participació representativa de la 
diversitat present al territori amb criteris de transparència i traçabilitat. 

 Incorporar criteris de diversitat cultural en els canals de comunicació de l’entitat, tant interns com externs, buscant mecanismes per a 
superar les barreres lingüístiques i culturals. 

 Treballar activament perquè els processos participatius i de presa de decisions al si de l’entitat es facin en condicions d’equitat i 
horitzontalitat, tot fomentant el treball en xarxa. 

 Fomentar espais d’autonomia i d’autoorganització a partir d’un treball conjunt amb actors d’orígens i contextos culturals diversos. 
 Treballar per la transformació de l’estructura organitzativa i l’eliminació de barreres en l’accés als òrgans de decisió de les entitats. 
 Fomentar la diversitat d’origen entre el personal professional de l’entitat o associació. 
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Criteris de Valoració: 

 Establiment d’estratègies i mecanismes per afavorir una participació diversa i representativa a tots els nivells en el si de 
les entitats, en les estructures associatives (inclosos els òrgans de decisió)  i en el desenvolupament dels projectes .................. 1 punt 

 Establiment de criteris i polítiques d’incorporació i reclutament de persones d’origen cultural divers com a professionals 
de les pròpies entitats ....................................................................................................................................................................... 1 punt 

 Tenir present la diversitat cultural en tots els canals de comunicació de l’entitat, tant a nivell intern com extern ............................ 1 punt 
 Promoció activa de creació d’espais de participació diversa i foment del treball en xarxa .............................................................. 1 punt 
 Accions destinades a la promoció de la participació de dones i joves de contextos culturals diversos ........................................... 1 punt 
 Accions promogudes per entitats de contextos culturals diversos que tinguin com objectiu augmentar la participació en 

diferents espais com AMPA/AFAs, festes de Barris, AA.VV de barris, entitats culturals, esportives, mediambientals, etc. ............ 1 punt 

Xf) Foment de la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i contextos 
diversos ________________________________________________________________________ (àmbit ciutat) 

Accions i projectes que facilitin el coneixement de la diversitat cultural existent a Barcelona  provinent d’altres països del món. 

Requisits:  

 Que incorporin mesures i estratègies per fomentar la interacció positiva de forma transversal entesa com l’establiment de relacions 
actives i de col·laboració entre persones o grups que habitualment no tenen relació, treballant sobre interessos comuns. 

 Que ajudin a mostrar les aportacions culturals de les entitats d’orígens i contextos culturals diversos al conjunt de la ciutadania. 
 Que plantegin propostes d'acció innovadores alineades amb els valors que promou l’Ajuntament. 
 Que posin en valor el teixit associatiu i el calendari festiu de la ciutat. 

Criteris de Valoració: 

 Que el projecte introdueixi elements d’innovació que s’alineïn amb els valors que propugna l’Ajuntament .................................... 1 punt 
 Que el projecte fomenti la coresponsabilitat entre dues o més entitats tant en la seva gestió com en la seva execució ........... 1,5 punts 
 Que posi en valor les similituds i diferències entre les diverses cultures populars presents a la ciutat ...................................... 1,5 punts 
 Que involucri actors aliens a l’entitat en el disseny, gestió i execució del projecte, fomenti una participació transversal 

entre la ciutadania i/o l’enxarxament amb el teixit associatiu del territori ......................................................................................... 1 punt 
 Que el projecte afavoreixi la cogestió d’infraestructures i espais (cessió d’espais i materials, reaprofitament, ús d’espais 

públics, etc.) ...................................................................................................................................................................................... 1 punt 

Y) Ciència i Universitats 

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a 

Barcelona, a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la projecció i repercussió per a la ciutat. 

Els projectes presentats han de ser sense afany de lucre. 

El període d’execució dels projectes de la línia Y poden ser de l’any natural (gener-desembre 2023) o de curs escolar (curs setembre 

2023-juliol 2024). En qualsevol cas, s’haurà d’especificar a la sol·licitud en quina modalitat (any natural o curs escolar) s’acull. 

Ya) Congressos i esdeveniment científics i acadèmics a la ciutat  _________________________ (àmbit ciutat) 

L’import màxim de la subvenció és de 15.000 euros.  

Aquesta modalitat té per objectiu subvencionar les activitats i els costos relacionats amb congressos i altres esdeveniments científics i 
acadèmics (jornades, seminaris, presentacions,...) especialment rellevants per a la ciutat. Es tracta d’activitats enfocades majoritàriament 
a un públic acadèmic i de recerca, per a donar a conèixer o debatre novetats i altres qüestions vinculades a la recerca o el coneixement 
acadèmic, més enllà de que puguin estar oberts al públic en general. 

Requisits:  

Els projectes presentats han de complir el següent requisit:  

 El congrés o esdeveniment ha de respectar els valors i principis de l’Ajuntament de Barcelona, especialment pel que fa a igualtat de 
gènere, no discriminació, respecte i tolerància a la diversitat i sensibilitat a l’emergència climàtica. 
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Criteris de Valoració:  

 Contingut ........................................................................................................................................................................................ 2 punts 

· El contingut científic o acadèmic és especialitzat de tal manera que l’esdeveniment és únic o molt rellevant a nivell 

internacional en el seu àmbit. 

· El contingut científic o acadèmic és especialment rellevant per la ciutat perquè es vincula a reptes o circumstàncies pròpies 

de Barcelona. 

· El contingut inclou un enfocament educatiu o divulgatiu i promou la formació i cultura científica amb inclusió d’accions 

obertes i/o adreçades a la ciutadania. 

  Internacionalització .......................................................................................................................................................................  2 punts 

· La institució o grup impulsor és especialment rellevant per la ciència i l’acadèmia de la ciutat. 

· L’esdeveniment té rellevància internacional i situa a Barcelona en el panorama internacional en relació a la ciència i/o el 

món universitari. 

· L’esdeveniment incorpora la presència de ponents i assistents internacionals. 

 Impacte ........................................................................................................................................................................................... 2 punts 

· L’impacte de l’esdeveniment és elevat. O bé el nombre d’assistents és elevat, o bé, en matèries més especialitzades, té una 

gran rellevància en el seu àmbit, tot i ser poc estès a nivell del conjunt de l'ecosistema científic i acadèmic. 

· El congrés o esdeveniment planifica una estratègia de comunicació efectiva, que faci que es conegui entre la ciutadania, o 

entre el sector científic o acadèmic corresponent en cas que es tracti d'una matèria especialitzada de poc interès per la 

ciutadania en general.  

Yb) Educació científica, cultura científica i divulgació de la recerca _______________________ (àmbit ciutat) 

L’import màxim de la subvenció és de 10.000 euros. 
Aquesta modalitat té per objectiu subvencionar propostes de projectes, accions i/o activitats innovadores de divulgació, educació i cultura 
científica o de la recerca, que es duguin a terme en espais públics, equipaments culturals, científics i/o educatius i que incorporin els 
valors de la Recerca Socialment Responsable (RRI, segons les directrius europees https://research-and-
innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en) i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (segons l’Agenda 2030 de Desenvolupament sostenible de l’Assemblea de Nacions Unides 
www.un.org/sustainabledevelopment/es).  
Els projectes sol·licitants també podran consistir en publicacions periòdiques o puntuals per a promocionar l’educació, la cu ltura i la 
divulgació científiques. 

Requisits:  
 Que vinculin l’àmbit científic i el món cultural i/o educatiu (tenint en compte l’educació al llarg de la vida) amb el conjunt de la 

ciutadania o amb col·lectius específics però no especialitzats. 
 Que els continguts, els objectius o la finalitat de les propostes estiguin relacionats amb temes abordats pel teixit local de recerca, 

entenent aquest com els centres de recerca, les institucions o equipaments científics, o les entitats culturals, educatives i de 
divulgació científiques del territori de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.  

Criteris de Valoració:  

 Qualitat del projecte i interès cultural, educatiu i científic .............................................................................................................   2 punts  

· Exposició i descripció clara i precisa del projecte: objectius, accions, activitats, calendari, continuïtat, indicadors.  

· Pla de comunicació, estratègies de comunicació i difusió de les activitats.  

· El projecte incorpora accions de sensibilització i creació de públics, així com accions d’inclusió cap a col·lectius 

vulnerables. 

 Impacte en el teixit científic, cultural i/o educatiu de la ciutat i en el conjunt de la ciutadania ........................................................ 2 punts  

· Impacte en la ciutadania. 

· Activitats basades en la participació ciutadana activa.  

· Presentació d’un acord previ amb el centre o equipament signat per ambdues parts on es vol desenvolupar el projecte 

(escola, equipament, etc.).  

· Internacionalització: col·laboració i/o vincles amb agents internacionals. 

 Propostes de nova creació ............................................................................................................................................................  2 punts  
· Risc i innovació: aposta per la innovació i l’experimentació en l’àmbit de l’educació, la cultura i la divulgació científiques. 

Impuls de la creativitat.  

· Aposta per nous formats que vinculin l’àmbit científic i el món educatiu i/o cultural. Innovació en l’àmbit de l’educació i/o 

de la cultura en termes vinculats a la ciència i la recerca, amb incidència en la participació ciutadana.  

· Singularitat: perfil propi definit. Activitats inèdites i especialització.  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Yc) Art i ciència __________________________________________________________________ (àmbit ciutat) 

L’import màxim de la subvenció és de 10.000 euros. 

Aquesta modalitat té per objectiu subvencionar projectes que posin en valor la interrelació ciència/art. Els projectes hauran de tenir en 
compte els llenguatges artístics en interacció amb els llenguatges més científics i tecnològics amb la finalitat d’afrontar, discutir o 
problematitzar reptes comuns del nostre present. 

Requisits: 
Els projectes presentats han de tenir un clar vincle entre art i ciència i han d’incloure una acció o proposta final (debat o conversa, 

xerrada, acció de carrer, audiovisual en el sentit ampli de la paraula, performance, instal·lació, dansa, teatre, accions en xarxes socials, 

resultats d’una residència artística en un centre de recerca o institució científica, etc.). Els projectes hauran de complir els següents 

requisits:  

 Tenir en compte els llenguatges artístics i els més científics i tecnològics.  
 Tenir en compte els grans reptes de la ciutat de Barcelona. 
 Ha d’implicar persones de l’àmbit artístic i del científic. 
 Ser aplicables en l’àmbit educatiu al llarg de la vida, l’àmbit cultural o el científic. 
 Les propostes hauran de disposar, en cas que el projecte ho requereixi per a la seva difusió, tots els drets de propietat intel·lectual i 

d’imatge associats a l’acció i/o obra final del projecte, eximint a l’Ajuntament de Barcelona de qualsevol responsabilitat al respecte.   

Criteris de Valoració:  
La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents: 

 Qualitat del projecte i interès cultural, científic, educatiu i/o artístic ............................................................................................... 2 punts 

· Exposició i descripció clara i precisa del projecte: objectius, accions, activitats, calendari, continuïtat, amb especial èmfasi en 

l’acció o obra final de l’activitat. 

· Pla de comunicació, estratègies de comunicació i perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (creative 

commons, difusió públics...).  

· Col·laboració entre persones artistes i persones investigadores o dedicades a la comunicació que treballin en un centre de 

recerca o institució científica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 Impacte en el teixit científic, cultural i/o educatiu de la ciutat i en el conjunt de la ciutadania ........................................................ 2 punts 

· Repercussió i rellevància dins l’àmbit de la recerca i l’experimentació en el vincle art/ciència i la barreja de llenguatges 

artístics i científics o tecnològics 

· Aposta per projectes locals i nou talent emergent, apostant pel vincle amb equipaments culturals i centres educatius, o en 

centres de recerca o institucions científiques. 

· Internacionalització: col·laboració i/o vincles amb agents internacionals 

 Propostes de nova creació ..................................................................................................  ......................................................... 2 punts  

· Impuls de la creativitat: aposta per la innovació i l’experimentació en l’àmbit de l’educació, la cultura i la divulgació 

científiques o en les pràctiques artístiques en un centre de recerca o institució científica. 

· Aposta per nous formats que vinculin l’àmbit científic i el món educatiu i/o cultural. Innovació en l’àmbit de l’educació i/o de la 

cultura en termes vinculats a la ciència i la recerca, amb incidència en la participació ciutadana.  

· Singularitat: perfil propi definit. Activitats inèdites i especialització del projecte.  

Yd) Suport a activitats de recerca participativa _________________________________________ (àmbit ciutat) 

L’import màxim de la subvenció és de 10.000 euros. 

Aquesta modalitat té per objectiu donar suport, mitjançant la subvenció d’activitats o necessitats puntuals, a projectes i grups de recerca 

rellevants que desenvolupin la seva recerca en base a metodologies participatives (ciència ciutadana, living labs, laboratoris ciutadans 

etc.). 

Requisits: 

Els projectes presentats han de complir els següents requisits:  

 La recerca científica a la qual es vincula la sol·licitud ha de contribuir a la reflexió, ampliació del coneixement i proposta de respostes 
innovadores als reptes que té plantejats Barcelona com a ciutat i com a conurbació metropolitana. No es tracta de problemàtiques 
que afectin exclusivament a la ciutat i la seva àrea metropolitana però sí que tinguin una especial rellevància en el dia a dia de la 
ciutat i la ciutadania. 

 No es requereix presentar un projecte de recerca original, però sí explicar en quin projecte o objectiu de recerca s’emmarca l’activitat 
o necessitat que es sol·licita cobrir i de quina manera la seva subvenció repercuteix positivament en la continuació d’activitats de 
recerca rellevants en el sentit dels requisits anteriors.  
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Criteris de Valoració: 

 Trajectòria d’investigació ................................................................................................................................................................ 2 punts 

· Currículum Vitae i publicacions científiques de la o les persones vinculades a la sol·licitud. 
· Experiència amb projectes on s’han incorporat metodologies de ciència participativa, com la ciència ciutadana, els líving 

labs o els laboratoris ciutadans. 

 Qualitat i impacte científic de la investigació .................................................................................................................................. 2 punts 

· Claredat i rellevància dels objectius de la recerca en la qual s’emmarca la sol·licitud. 

· Viabilitat del projecte i adequació dels recursos i els temps sol·licitats a les necessitats del projecte. 

 Aplicacions i repercussió de la recerca a la ciutat .......................................................................................................................... 2 punts 

· Descripció dels mecanismes i activitats mitjançant es vincula la participació ciutadana en el si del desenvolupament del 

projecte. 

· Detall de com la recerca és de rellevància per la ciutat i com pot implicar un canvi davant dels reptes que té aquesta. 

Z) Benestar Animal 

Za) Promoció d'activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals  _____ (àmbit ciutat) 

Els projectes i activitats han de tenir com a eix vertebrador la protecció i la defensa dels animals a la ciutat. 

Requisits: 

 Els objectius del projecte han d’estar orientats explícitament a la promoció i defensa dels valors relatius a la protecció i defensa dels 
animals de la ciutat. 

 Els costos fixes d'estructura de lloguer de local i subministraments generals pressupostats en el projecte, si és el cas, no podran 
superar el 10% del total de l'import de la subvenció atorgada. 

 El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a  3 projectes. 
 No es fixa un import màxim a sol·licitar.   

Criteris de Valoració:  

 Foment de la protecció i la defensa dels animals .....................................................................................................................  0,75 punts 
 Difusió del món animal .............................................................................................................................................................. 0,75 punts 
 Foment de la participació i l’associacionisme entorn del món animal ....................................................................................... 0,75 punts 
 Promoció i difusió de les actituds i els valors relacionats amb la  tinença responsable d’animals .............................................  1,5 punts 
 Foment i promoció de l’adopció d’animals ................................................................................................................................... 1,5 punts 
 Foment de la protecció dels espais lliures i la biodiversitat relativa als animals ....................................................................... 0,75 punts 
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DISTRICTE – Fins a 4 apunts 

A) Cultura 

No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte en els programes que comparteixen Àmbit de ciutat i de Districte.  

Els projectes d’abast de Districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o Districte s’han de presentar al programa de 
Districte. Els projectes d’àmbit CIUTAT tant en la seva comunicació, com en el disseny de l’activitat han d’estar dirigits al conjunt de 
Barcelona. Les persones assistents o participants seran provinents de diferents barris de la ciutat o d’altres indrets. 

No es podran presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit d’educació i cultura. 

Aa) Projectes artístics i culturals d’àmbit de districte _________________________________  (àmbit districte) 

Iniciatives de qualsevol àmbit artístic que fomentin la creació, producció i difusió de continguts culturals en l’àmbit de districte, així com 
iniciatives de qualsevol àmbit artístic que fomentin la cohesió social o que promoguin la relació i connectivitat educativa en l’àmbit de 
districte. 

Criteris de Valoració: 
 Valor pedagògic o cultural del projecte ............................................................................................................................................. 1 punt 
 Grau d’incidència en el territori i la participació i foment de la col·laboració entre entitats............................................................... 1 punt 
 Grau d’implicació de públics i grups de participants diversos .......................................................................................................... 1 punt 
 Grau de coherència, risc, i singularitat de la proposta i valor experimental i de recerca .................................................................. 1 punt 

Ah) Cultura popular _____________________________________________________________  (àmbit districte) 

 Projectes i iniciatives en l’àmbit de la cultura popular i tradicional local d’àmbit de Districte.  
 Projectes que repercuteixin en la promoció i difusió de la cultura popular i tradicional local, en la promoció del patrimoni immaterial i la 

interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars i tradicionals en el món associatiu. 

Criteris de Valoració: 
 Promoció i difusió d'activitats i associacions de cultura popular i tradicional local i de Patrimoni immaterial ........................... 1,34 punts 
 Elements d’innovació al funcionament de les entitats i a les mateixes activitats que duen a terme ......................................... 1,33 punts 
 Promoció de la interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars i tradicionals en el món associatiu .................. 1,33 punts 

Ai) Creació artística comunitària __________________________________________________  (àmbit districte) 

 Projectes col·laboratius que donin lloc a creacions artístiques a partir de processos de lògica comunitària i una realitat i 
un context social concrets. El procés de creació artística s’incardina en un procés comunitari  al territori, dona oportunitats d’expressió 
a veïns i veïnes i propicia experiències significatives d’auto-organització ciutadana. Responen a contextos socials concrets i permeten 
visualitzar realitats concretes úniques. 

 Han de ser processos creatius. 
 Han de situar la comunitat en el centre del projecte. 
 Ha de propiciar-se la participació activa en la creació artística per part de les persones participants. 
 El resultat de l’autoria ha de ser col·laborativa. 
 S’ha de propiciar l’empoderament personal de les persones participants. 

Criteris de Valoració: 
 Qualitat del projecte i interès cultural i artístic ............................................................................................................................. 1,5 punts 
 Impacte, retorn social i cultural al territori i/o districte .................................................................................................................. 1,5 punts 
 Grau d’implicació de creadors, grups , entitats i d’altres agents del territori .................................................................................... 1 punt 

Ap) Calendari del  cicle festiu i festes majors ________________________________________  (àmbit districte) 

Criteris de Valoració: 
 Valor cultural i social del projecte ................................................................................................................................................ 1,5 punts 

Qualitat del projecte: 
 Coherència: Línia de programació i temporització ben definida, així com al descripció clara d’objectius i  d’activitats ................... 1 punt 

Organització: 
 Grau d’incidència en la participació d’ entitats .................................................................................................................................. 1 punt 
 Grau d’implicació de públics i grups de participació divers ......................................................................................................... 0,5 punts 
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B) Esports 

No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. 
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Bd11 i Bd1.  

El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a: dos projectes per a l’epígraf c), i a un projecte per la resta de les lletres. 

Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o del curs escolar 2023-2024. 

Es prioritzaran els projectes d'aquelles entitats que no tinguin seu social pròpia per al seu desenvolupament. 

El següent requisit és d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva (lletres c, d i g):  
Si s’escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 
d’exercici de les professions de l’esport i la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008. 

En totes les propostes caldrà un ús del llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions internes i externes. 

Cal garantir la presència de la imatge municipal a l’espai web i a la difusió que se’n pugui fer per xarxes socials del projecte amb el logotip 
municipal. 

Bc) Projectes de promoció de l'activitat física i esportiva de col·lectius específics _________  (àmbit districte) 

Requisits: 
 Projectes que promoguin l'activitat física i esportiva de forma regular i continuada per col·lectius específics que per les seves 

característiques tenen especial dificultat per a la realització de la pràctica esportiva (excepte els que promouen la participació de 
persones amb discapacitat que van a la lletra d). 

 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament del districte. 
 Cal indicar específicament el col·lectiu al qual s’adreça el projecte. 
 Les activitats s'hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l'any i hauran de ser mínim d’un cop per setmana durant 8 

mesos. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 

Queden exclosos: 
 Actes o tornejos esportius. 
 Activitats en períodes de vacances. 
 Projectes en centres educatius en horari lectiu. 

Criteris de Valoració: 
 Freqüència setmanal de l’activitat..................................................................................................................................................... 1 punt 
 Promoció de l’activitat en territoris socialment desafavorits ........................................................................................................ 1,5 punts 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament i/o abús sexual i l'assetjament per raó de 

sexe ............................................................................................................................................................................................. 0,5 punts 
 Manca de disponibilitat d’espais esportius propis on es pugui desenvolupar l’activitat del projecte ................................................ 1 punt 

Bd) Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb 
discapacitat en l’activitat física o en l’esport  ________________________________________  (àmbit districte) 

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 

 Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els Criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 
d’exercici de les professions de l’esport. 

 Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran 
exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona física o jurídica o a l’agent que ho organitzi o 
gestioni. 

Requisits específics del programa: 

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. 
 En la sol·licitud cal indicar el nombre de participants amb discapacitat i/o diversitat funcional i detallar el sobre cost econòmic que 

origina la diversitat funcional. 
 S'exclouen els projectes dels centres educatius en horari lectiu i els projectes de l'àmbit de la fisioteràpia, i els projectes per infants i 

joves en períodes de vacances. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa o activitat especificant edats i sexe. 
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Criteris de Valoració: 
 El nombre de participants ............................................................................................................................................................ 1,5 punts 
 La participació en proves esportives ................................................................................................................................................ 1 punt 
 La participació regular en l’activitat física i/o esportiva ..................................................................................................................... 1 punt 
 La promoció de la participació de la població femenina de manera específica ........................................................................... 0,5 punts 

Bg) Suport a l’esport femení ______________________________________________________  (àmbit districte) 

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 

 Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els Criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 
d’exercici de les professions de l’esport. 

Requisits específics del programa: 

 Promoure la igualtat de gènere pel que fa a la pràctica esportiva 
 Promoure els equips femenins i/o mixtes en l’àmbit esportiu. 

Criteris de Valoració: 
 Nombre d'esportistes dones en el conjunt del projecte .................................................................................................................... 1 punt 
 Incorporació d’accions de comunicació que potenciïn la visibilitat de les esportistes ...................................................................... 1 punt 
 Comptar amb un protocol de prevenció i actuació davant els casos d'assetjament sexual i/o per raó de sexe, així com 

l’abús sexual ..................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Disposar d’horaris d’entrenament prioritaris pels equips o grups femenins ..................................................................................... 1 punt 

Bh) Suport a les activitats físiques a clubs o entitats esportives d’àmbit territorial de barri o 
districte _______________________________________________________________________  (àmbit districte) 

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 
 Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els Criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 

d’exercici de les professions de l’esport. 
 Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran 

exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona física o jurídica o a l’agent que ho organitzi o 
gestioni. 

 Requisits específics del programa: 
 La seu social de les entitats sol·licitants s’ha de trobar a la ciutat de Barcelona. 
 Els/les sol·licitants han de disposar de grups o equips de competició de més d’una categoria o franja d’edat, o bé el projecte presentat 

ha de proposar assumir un creixement pel que fa al nombre de participants que permeti assolir-ho. 

Criteris de Valoració: 
 Les característiques dels/les sol·licitants i del seu projecte esportiu ................................................................................................ 1 punt 
 La participació en competició i les seves característiques ............................................................................................................... 1 punt 
 La regularitat de l’activitat ............................................................................................................................................................ 0,5 punts 
 La promoció de la participació de la població femenina de manera específica ........................................................................... 0,5 punts 
 Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació de risc d’exclusió social ............. 0,5 punts 
 La manca de disponibilitat d’instal·lacions esportives pròpies on es pugui desenvolupar l’activitat del projecte ........................ 0,5 punts 

Bi) Projectes de promoció de l’esport en edat escolar desenvolupats per les entitats o els 
centres d’un determinat barri o districte de la ciutat __________________________________  (àmbit districte) 

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 

 Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 
d’exercici de les professions de l’esport. 

 Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran 
exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona física o jurídica o a l’agent que ho organitzi o 
gestioni. 

Requisits específics del programa: 

 No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona 
 Les persones que participin en aquests projectes han de ser alumnat de 3 a 18 anys. 
 Els projectes s’han de desenvolupar principalment en espais esportius de centres educatius o instal·lacions esportives. 
 Els projectes s’han de desenvolupar de manera continuada al llarg del curs escolar, i en horari no lectiu . 
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Criteris de Valoració: 

 Les característiques dels/de les sol·licitants i del seu projecte esportiu ........................................................................................... 1 punt 
 La regularitat de l’activitat ................................................................................................................................................................. 1 punt 
 La promoció de la participació de la població femenina de manera específica ........................................................................... 0,5 punts 
 Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la inclusió de persones amb discapacitat ................................................ 0,5 punts 
 Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació de risc d’exclusió social ............. 0,5 punts 
 La manca de disponibilitat d’instal·lacions esportives pròpies on es pugui desenvolupar l’activitat del projecte ........................ 0,5 punts 

Bj) Projectes de promoció d’esports minoritaris _____________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 
 Les persones destinatàries han de ser majoritàriament del districte. 
 Les activitats s’hauran de desenvolupar de manera continuada al llarg de l’any i hauran de ser mínim d’un cop per setmana durant 8 

mesos. 
 Cal indicar el nombre de participants del programa especificant edats i sexe. 
 Titulació de la persona que coordina i dirigeix l’activitat fisicoesportiva (CAFE, cicles...) 

Queden exclosos: 

- Actes o tornejos esportius. 
- Activitats en períodes de vacances. 
- Projectes en centres educatius en horari lectiu. 

Criteris de Valoració: 
 Freqüència setmanal de l’activitat..................................................................................................................................................... 1 punt 
 Ser entitat homologada per l’Ajuntament/IBE ................................................................................................................................... 1 punt 
 Comptar amb un protocol de prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament i/o abús sexual i l'assetjament per raó de 

sexe .................................................................................................................................................................................................. 1 punt 
 Manca de disponibilitat d’espais esportius propis on es pugui desenvolupar l’activitat del projecte ................................................ 1 punt                                       

C) Educació i Cultura 

La convocatòria està adreçada a institucions públiques i persones jurídiques sense afany de lucre.  
En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el 
projecte i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.  
Les entitats tenen l’opció que el període de realització del projecte subvencionable sigui l’any natural o el curs escolar 2023-2024. 

Ca) Suport al foment de l’activitat de les associacions de mares, pares i famílies d’alumnes 
(AMPA/AFA) de les escoles bressol, primària, secundària, escoles municipals de música i 
conservatori, i altres centres educatius d’ensenyament obligatori _______________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

 Iniciatives que ajudin a desenvolupar activitats dirigides a les famílies: formació i assessorament. 
 Iniciatives que reforcin els projectes adreçats a integrar famílies d’origen i contextos culturals diversos. 
 Iniciatives que facilitin l’organització i el desenvolupament de les activitats extraescolars. 
 Iniciatives que possibilitin actuacions en pro de la conciliació familiar i laboral. 
 Iniciatives que promoguin l’organització d’activitats extraescolars conjuntes entre diversos agents d’educació no formal del territori. 
 Iniciatives que fomentin intervencions relacionades amb el medi ambient projectes de sostenibilitat. 
 Iniciatives que facilitin la participació i la inclusió de l’alumnat amb discapacitat. 

Criteris de Valoració: 

 Iniciatives d’activitats extraescolars amb un caràcter educatiu ........................................................................................................ 1 punt 
 Projectes que incloguin propostes de formació per a pares i mares ................................................................................................ 1 punt 
 Iniciatives socials de reforç: socialització de material educatiu i altres ............................................................................................ 1 punt 
 Propostes d’activitats socials i culturals amb col·laboració amb altres entitats del territori .............................................................. 1 punt 
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D) Salut i Cures 

Poden ser sol•licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques sense afany de 
lucre. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament 
del projecte objecte de subvenció. 
Queden excloses les propostes de tipus assistencial en tots els programes de l’àmbit temàtic de D-Salut i Cures.  

Queden també exclosos: 
- Projectes d’activitats de caràcter clínic, terapèutiques i de rehabilitació. 
- Projectes d’activitats pròpies de l’atenció a la xarxa pública i de serveis concertats. 
- Projectes orientats al desenvolupament d’activitats de caràcter puntual (jornades, conferències, congressos, etc.) 
- Projectes orientats a la realització d’estudis, investigacions,... 

En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el 
projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.  

Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos 
els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a l’agent que ho organitzi o gestion i. La 
subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat.  

Els projectes hauran d’especificar si s’haurà de pagar per la participació en les activitats a realitzar i hauran de definir amb claredat el 
nombre i el perfil de les persones beneficiàries. 

Df) Suport a persones afectades per problemes de salut, i promoció de la salut   __________  (àmbit districte) 

Requisits: 
La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 
 Iniciatives centrades en el suport a persones amb malalties i/o problemes de salut (crònics, emergents, minoritaris i/o amb un alt 

impacte en salut pública). 

 Iniciatives que promoguin la informació, l’atenció i el suport mutu entre persones afectades per malalties i/o problemes de salut. 
 Iniciatives que promoguin la participació activa i social de persones voluntàries en l’acompanyament a persones amb dificultats per 

utilitzar els serveis i recursos existents. 
 Iniciatives que incorporin accions de difusió, sensibilització i/o assessorament sobre malalties i/o problemes de salut.. 
 Projectes orientats a reduir les barreres socioeconòmiques de col•lectius vulnerables en l'accés a una bona salut. 
 Projectes orientats a la promoció de la salut i prevenció de la malaltia. 

Criteris de Valoració:  
 Projectes que generin impactes positius en la qualitat de vida de les persones destinatàries.................................................... 0,5 punts 
 Projectes que incloguin la transversalitat entre diferents aspectes com ara la salut i l’activitat física, l’alimentació 

saludable ..................................................................................................................................................................................... 0,5 punts 
 Incorporació en el disseny de les accions i/o projectes de representació dels col·lectius objecte d’intervenció ......................... 0,5 punts 
 Projectes que tinguin en compte actuacions específiques en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més 

desfavorida i/o comptin amb canals de coordinació i derivació amb agents del sistema de salut i social per facilitar l’accés 
a les persones amb més vulnerabilitats ............................................................................................................................................ 1 punt 

 Projectes que demostrin la col·laboració i coordinació amb altres entitats que intervinguin en el mateix àmbit o territori.......... 0,5 punts  
 Grau d’innovació de la iniciativa quant a necessitat o problemàtica abordada i/o metodologia ....................................................... 1 punt 

E) Gent gran 

Ea) Atenció a les persones grans  _________________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

 Projectes socials i comunitaris de suport al manteniment de les persones grans en el seu entorn domiciliari, reduir l’aïllament i promoure 
l’autonomia personal. 

 Actuacions adreçades a la prevenció i atenció de persones grans en risc i/o situació d’exclusió social, fent especial atenció a les dones. 
 Projectes socials de suport a persones soles, sense xarxa social i/o familiar que requereixen acompanyament fins al final de la vida. 
 Accions grupals o comunitàries que promoguin l’autoorganització de les persones grans en la innovació dels models de cura i atenció 

de les persones grans fràgils. 
 Activitats de suport a les famílies cuidadores de persones grans amb dependència. 
 Actuacions de sensibilització per combatre l’edatisme i d’apoderament de les persones grans. 
 Actuacions d’atenció i intervenció amb persones grans en situació de maltractament. 
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Queden exclosos: 
- Els projectes d’activitats pròpies de serveis concertats. 
- Els projectes d’activitats terapèutiques i de rehabilitació. 
- En l’àmbit de ciutat, els projectes que no siguin d’àmbit i abast ciutat. 
- Els projectes que siguin d’àmbit salut i discapacitats. 
- Els projectes que siguin de de promoció social de persones grans amb discapacitats. 
- Els projectes adreçats a persones que no tinguin una discapacitat específica de persones grans 

Criteris de Valoració: 
 Que el projecte es basi en experiències i metodologies innovadores relacionades amb l’AICP ................................................. 1,5 punts 
 Que complementi l’actuació dels serveis socials municipals ............................................................................................................ 1 punt 
 Per la metodologia, objectius, indicadors i l’avaluació de resultats ............................................................................................. 1,5 punts 

Eb) Promoció de les persones grans _______________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a algun/s dels temes que s’esmenten: 
 Accions de promoció de l’envelliment actiu 
 Accions que promoguin la formació a partir dels 65 anys. 
 Accions que promoguin les relacions Inter generacionals de la gent gran amb altres grups d’edat, sobretot infància, adolescència i 

joventut.  
 Sensibilització a la ciutadania per un tracte respectuós cap a la gent gran i trencament d’estereotips. 
 Sensibilitzar i educar la perquè l’envelliment sigui un procés al llarg de tota la vida. 
 Que la majoria de les actuacions proposades arribin a la població major de 65 anys. 
 Projectes de prevenció i sensibilització adreçats a les persones grans per evitar situacions de soledat no volguda. 
 Actuacions de sensibilització per combatre l’edatisme i que promoguin l’apoderament de les persones grans. 

Criteris de Valoració: 

 Que sigui un projecte innovador o es basi en experiències i metodologies innovadores. I projectes que facin anàlisi de 
l’avaluació d’impacte del projecte (indicadors) ................................................................................................................................. 1 punt 

 Que promocioni la participació i el voluntariat de la gent gran en els àmbits social, esportiu, lleure, tecnològic, polític i 
cultural de la ciutat. Que les accions s’adrecin a visualitzar la tasca de les persones grans en els àmbits social i cultural 
de la ciutat ........................................................................................................................................................................................ 1 punt 

 Que les accions s’adrecin a la transmissió del saber i l’experiència de la gent gran a nivell intergeneracional. I que els 
projectes estableixin vinculacions o treball en xarxa entre equipaments i serveis adreçats a tota la ciutadania, no 
únicament a les persones grans ....................................................................................................................................................... 1 punt 

 Que els projectes s’adrecin a la formació contínua i diversa de les persones grans ....................................................................... 1 punt 

Ec) Projectes d’activitat física específics per a les persones grans ______________________  (àmbit districte) 

Els requisits següents són d’aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva: 

 Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els Criteris que estableix la Llei catalana 3/2008 
d’exercici de les professions de l’esport. 

 Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran 
exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona física o jurídica o a l’agent que ho organitzi o 
gestioni. 

Requisits específics del programa: 

 Les persones usuàries han de ser majors de 60 anys o majors de 55 anys amb necessitats específiques. 
 Les activitats o projectes han de ser específics per a la gent gran del barri o districte. 
 Les activitats o projectes s’han de desenvolupar de manera continuada al llarg de l’any. 

Criteris de Valoració: 

 Les característiques dels/les sol·licitants i del seu projecte esportiu ................................................................................................ 1 punt 
 La freqüència setmanal de les activitats ........................................................................................................................................... 1 punt 
 La promoció específica de la participació de la població femenina .................................................................................................. 1 punt 
 El número de participants en el projecte .......................................................................................................................................... 1 punt 
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F) Dones 

Fb) Violències masclistes: atenció i/o prevenció _____________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a algun dels termes que s’esmenten: 

 Accions d’acompanyament i suport a les dones en els processos judicials per violència masclista. 
 Actuacions per l’empoderament de les dones en qualsevol situació de violència masclista. 

 Iniciatives dirigides  a la detecció i atenció de la violència sexual, i/o la promoció de la coeducació i l’educació afectiva i sexual, així 
com de la prevenció dels comportaments masclistes i la llibertat de les relacions sexuals. 

 Accions de prevenció i/o visibilització,  conscienciació o rebuig ciutadà contra les diferents formes i àmbits de les violències 
masclistes. 

 Accions de formació i generació de recursos i eines per a prevenir les violències masclistes. 

Criteris de Valoració: 

 Complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i plans municipals ................................ 1 punt 
 Que tinguin en compte la diversitat de les dones de la ciutat permeten avançar així en la detecció i/o atenció de les 

diferents formes de violència ............................................................................................................................................................ 1 punt 
 Experiències i/o metodologies innovadores ................................................................................................................................... 2 punts 

Fc) Masculinitats _______________________________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar, a algun dels temes que s’esmenten: 

 Accions de recerca, investigació i reflexió sobre la construcció cultural de masculinitats i d’eliminació del masclisme. 
 Estratègies i accions adreçades a la població de la ciutat amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la construcció cultural de masculinitats 

saludables, respectuoses i equitatives. 
 Accions comunitàries i ciutadanes per capacitar el conjunt de la ciutadania per detectar situacions de violències masclistes que 

tinguin el seu origen en comportaments masclistes construïts culturalment. 

Criteris de Valoració: 

 Complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i plans municipals .............................. 2 punts 
 Que incorpori una mirada interseccional en el projecte ............................................................................................................... 1,5 punts 
 Experiències i metodologies innovadores ................................................................................................................................... 0,5 punts 

Fd) Participació política de les dones i dels moviments feministes ______________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar, a algun dels temes que s’esmenten: 
 Accions de promoció de la participació social, cultural, política i tecnològica de les dones amb format presencial  o virtual (per adaptar-

se a les condicions derivades COVID-19).  
 Accions culturals que abordin l’equitat de gènere. 
 Accions feministes emblemàtiques impulsades per grups i entitats de la ciutat. 

Criteris de Valoració: 

 Que tinguin en compte la diversitat de dones de la ciutat ................................................................................................................ 1 punt 
 Experiències i/o metodologies innovadores ..................................................................................................................................... 1 punt 
 Potenciïn la difusió dels debats feministes i la presa de consciència entorn a les desigualtats de gènere ..................................... 1 punt 
 Contribueixin a la creació i desenvolupament de nous grups feministes ......................................................................................... 1 punt 
 

G) Adolescència i Joventut 

No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit CIUTAT (11) i DISTRICTE. 
Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques. En cas de 
persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del projecte 
objecte de subvenció. 
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Ga) Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les 
activitats de les entitats juvenils ___________________________________________________  (àmbit districte) 

Entitats o col·lectius que promoguin projectes de foment de la participació juvenils i/o suport a l’associacionisme juvenil fora del horari 
escolar obligatori. 

Els projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 

 Projectes que fomentin la participació directa d’adolescents i/o joves en experiències col·lectives que promoguin la diversitat, la 
igualtat de gènere, la democràcia interna, els comportaments igualitaris i el reconeixement de la realitat juvenil. 

 Projectes anuals de funcionament ordinari d'entitats juvenils que fomentin l’autoorganització i l'autogestió dels i les pròpies joves.  
 Projectes que fomentin el voluntariat i la participació d’adolescents i/o joves en projectes socials i/o d’intercanvi internacional 

promoguts per seccions o associacions juvenils. 

Criteris de Valoració: 

 El projecte comporta manifestament el lideratge d’adolescents i/o joves en el disseny, la realització i l’avaluació del propi 
projecte o de les activitats vinculades utilitzant una metodologia que promou l’autoorganització i l'autogestió col·lectiva .............. 1 punt 

 El/la sol·licitant està inscrit/a en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut en la tipologia d’Associació 
Juvenil .......................................................................................................................................................................................... 0,6 punts 

 El projecte comporta la promoció del treball comunitari i en xarxa entre entitats i agents del territori generant espais de 
coordinació i treball conjunt ......................................................................................................................................................... 0,6 punts 

 El projecte es desenvolupa a partir del treball voluntari i gratuït (el percentatge del projecte dedicat a Recursos Humans i 
Treballs realitzats per altres empreses és mínim) ....................................................................................................................... 0,6 punts 

 El projecte desenvolupa activitats continuades i sostingudes en el temps ................................................................................. 0,6 punts 
 Fomenta l’intercanvi i la convivència entre joves d’origen cultural divers .................................................................................... 0,6 punts 

Gb) Projectes que promoguin la igualtat i l'exercici dels drets com a ciutadans i ciutadanes 
d’adolescents i/o joves __________________________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

 Projectes dirigits específicament a la població juvenil i adreçats a promoure la seva participació en la promoció dels drets com a 
ciutadans i ciutadanes. 

 El/la sol·licitant està inscrit en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. 
 Els projectes s’han de portar a terme fora de l’horari escolar obligatori.  

Els projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació:  
 Accions que afavoreixin la formació i sensibilització d’adolescents i/o joves en la igualtat i la diversitat, la participació i en l’exercici 

actius dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes, 
 Prevenir el discurs de l'odi i lluitar contra les discriminacions per motius de gènere, origen cultural, discapacitat, etc. 

Criteris de Valoració: 

 El projecte promou la mobilització directa d'adolescents i joves per la defensa i reivindicació dels seus drets i/o la 
denuncia davant de situacions de discriminació, assetjament, abús o desigualtat .......................................................................... 1 punt 

 El projecte s’adreça específicament a la població adolescent (12-16 anys) ............................................................................... 0,6 punts 
 El projecte s’orienta a la consecució de la igualtat i l'equitat actuen especialment amb adolescents i joves en situació de 

vulnerabilitat o risc d'exclusió ...................................................................................................................................................... 0,6 punts 
 El projecte es desenvolupa a partir del treball voluntari i gratuït (el percentatge del projecte dedicat a Recursos Humans i 

Treballs realitzats per altres empreses és mínim) ....................................................................................................................... 0,6 punts 
 El projecte desenvolupa activitats sostingudes en el temps ........................................................................................................ 0,6 punts 
 El projecte fomenta i promou el reconeixement de la diversitat juvenil ....................................................................................... 0,6 punts 

Gc) La promoció de la lluita contra la soledat, de la salut integral, d’hàbits saludables i de 
prevenció de conductes de risc dirigides exclusivament a la població juvenil _____________  (àmbit districte) 

Requisits:  

 Projectes dirigits específicament a la població juvenil i adreçats a promoure la seva participació en la promoció de la salut i d’hàbits 
saludables. 

 El/la sol·licitant està inscrit/a en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. 
 Els projectes s’han de portar a terme fora de l’horari escolar obligatori.  
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Els projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació:                 

 Promoció de la Salut emocional en l’adolescència i la joventut. 
 Prevenció i reducció de conductes de risc en el consum de tòxics i/o l’abús de noves tecnologies. 
 Promoció de la salut sexual de les persones adolescents i joves, incloent tots els gèneres i orientacions sexuals. 
 Promoció d’hàbits saludables d’alimentació i la prevenció de trastorns alimentaris. 

Criteris de Valoració: 

 Es promou la participació directa d'adolescents i joves en accions d’apoderament que posin en pràctica 
l'autoconeixement, la cura personal i el foment d’hàbits saludables entre iguals ............................................................................. 1 punt 

 El projecte s’adreça específicament a la població juvenil (1216 anys) ........................................................................................ 0,6 punts 
 El projecte identifica situacions de malestar i conductes de risc i ofereix accions adequades, contrastades i diferenciades 

que beneficien directament al col·lectiu destinatari del projecte ................................................................................................. 0,6 punts 
 El projecte es ofereix mecanismes d’atenció, orientació i acompanyament presencial i individuals ........................................... 0,6 punts 
 El projecte es desenvolupa a partir del treball voluntari i gratuït (el percentatge del projecte dedicat a Recursos Humans i 

Treballs realitzats per altres empreses és mínim) ....................................................................................................................... 0,6 punts 
 El projecte desenvolupa activitats continuades i sostingudes en el temps ................................................................................. 0,6 punts 

Gd) Suport a propostes culturals o d’oci alternatiu promogudes i/o dirigides a adolescents 
i/o joves _______________________________________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

 Projectes liderats específicament per adolescents i/o joves o adreçats a promoure la seva participació en propostes culturals o d’oci 
alternatiu. 

Els projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 
 Que difonguin la creació jove en qualsevol de les seves vessants (música, arts escèniques, arts plàstiques, audiovisuals, cultura 

dispersa...) desenvolupant formats que permetin la introducció de nous llenguatges i expressions artístiques liderades per joves i/o 
promoure i donar visibilitat a joves creadors/es. 

 Projectes que situïn a la població jove com generadora i/o beneficiaria directa i principal de propostes d’oci alternatiu i/o d’expressions 
culturals. 

 Facilitar l’accés dels i les joves al consum cultural i a l’oci. 
 Fer de la diversitat cultural un valor a compartir, donant a conèixer les diferents expressions culturals que conviuen a la ciutat. 

Criteris de Valoració: 
 Es promou el lideratge d'adolescents i/o joves al llarg de les diferents fases del procés de creació artística (preproducció, 

producció i postproducció) o bé el projecte comporta manifestament el lideratge, l’autoorganització i l'autogestió 
col·lectiva d’ adolescents i/o joves en propostes dirigides a fomentar un oci alternatiu i no consumista ......................................... 1 punt 

 El projecte facilita l’accessibilitat a l’oci i/o a la cultura d’adolescents i joves, en especial aquells/es que es troben en 
situació de vulnerabilitat .............................................................................................................................................................. 0,6 punts 

 El projecte fa ús i/o es desenvolupa principalment en equipaments juvenils públics de districte ............................................... 0,6 punts 
 El projecte es desenvolupa a partir del treball voluntari i gratuït (el percentatge del projecte dedicat a Recursos Humans i 

Treballs realitzats per altres empreses és mínim) ....................................................................................................................... 0,6 punts 
 El projecte desenvolupa activitats continuades i sostingudes en el temps ................................................................................. 0,6 punts 
 Fomenta i promou el reconeixement de la diversitat juvenil i/o s’orienta a la consecució de la igualtat i l'equitat ...................... 0,6 punts 

H) Infància 

Ha) Promoció de la infància ______________________________________________________  (àmbit districte) 

Es valoraran només les iniciatives de promoció a la infància que es realitzin fora de l’horari escolar obligatori. 

Queden exclosos: 
 Els projectes de promoció a la infància que es realitzin dins de l’horari escolar obligatori, llevat de  projectes educatius del Dia de la 

Diversitat , projectes de prevenció de les violències sexuals en la infància i projectes d’Aprenentatge i Serveis (APS) en l’àmbit de la 
participació dels infants. 

 Els projectes restringits exclusivament a persones associades o a la persona física o jurídica o l’agent que ho organitzi o gestioni, 
així com els projectes adreçats exclusivament a només un col·lectiu de persones. 

 Els projectes que no contemplin la perspectiva de gènere i la diversitat. 
 Els projectes que no incorporin algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. 
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Requisits:  

 Projectes que afavoreixin la sensibilització i el coneixement dels drets dels infants, i especialment que fomentin que els infants són 
subjectes de ple dret. 

 Projectes que difonguin els drets dels infants mitjançant la televisió, la ràdio, la premsa o la Internet, amb la participació activa dels 
infants. 

 Promoció d’activitats d’educació en el lleure adreçades als infants. 
 Projectes sobre l’edatisme amb infants. 
 Projectes de promoció i prevenció de la vulneració dels drets dels infants.  
 Projectes que promoguin la participació directa dels infants en tots els àmbits que fomentin el seu lideratge i la seves aportacions com 

a especialistes en els temes que els afecten (*).  
 Projectes que fomentin la implicació dels infants en la governança de les entitats, i que contemplin la seva vinculació territorial.  
 Projectes que incorporin els infants en els òrgans de participació de les entitats (*). 
 Projectes que promoguin la constitució d’associacions d’infants o seccions infantils dins les entitats de persones adultes (*). 
 Projectes que fomentin la creació d’entitats independents i autònomes per part dels infants (*). 
 Projectes intergeneracionals i sempre amb infants. 
 Projectes que difonguin al col·lectiu dels infants els Objectius de Desenvolupament Sostenible Agenda 2030 en clau d’infància. 
 Projectes de prevenció de la violència sexual cap als infants. 
 Projectes que abordin el tema de la soledat i els infants. 
 Projectes que contribueixin als objectius de la proposta educativa Dia de la Diversitat, orientada al foment, sensibilització i educació 

en drets humans (enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/dia-de-la-diversitat). 
(*) Les entitats que hagin presentat un projecte orientat a la participació dels infants, i rebin subvenció municipal, queden obligades a l’assistència de 
fins a 3 reunions de treball, convocades pel Departament de Promoció de la Infància, per tal de compartir i generar coneixement sobre la participació 
dels infants. 

Criteris de Valoració: 

 Anàlisis de l’avaluació d’impacte del projecte .............................................................................................................................. 0,5 punts 
 Que el projecte contribueixi a la difusió dels drets dels infants, que fomenti la participació activa dels infants, i que 

contempli la coordinació amb espais de participació existents, especificant com es durà a terme ................................................. 1 punt 
 Treball en xarxa: quantificació del percentatge de temps que es dedica al treball en xarxa ..................................................... 0,75 punts 
 Que l’objecte del projecte contempli la descripció d’un diagnòstic participatiu, del coneixement del territori on 

s’implementa, i de les característiques del col·lectiu destinatari ............................................................................................... 0,75 punts 
 Que sigui un projecte innovador incorporant la veu dels infants de forma creativa .................................................................... 0,5 punts 
 Que el projecte incorpori i especifiqui mesures concretes per a la prevenció de qualsevol tipus de maltractament i de 

violència sexual cap als infants ................................................................................................................................................... 0,5 punts 

Hc) Projectes d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents i les seves famílies 
en situació de risc social  ________________________________________________________ (àmbit districte) 

Requisits: 

 El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat amb quals l’Ajuntament col·labori mitjançant conveni, subvenció o 
contractació o concertació de l’Institut Municipal de Serveis Socials. 

 El projecte ha d’haver-se desenvolupat durant un mínim de 9 mesos de l’any anterior a la data de publicació de la convocatòria de 
subvencions de l’any en que es presenta 

 El projecte va dirigit a col·lectius d‘infància, adolescència i llurs famílies en situació de risc social, detectat des dels serveis socials,  
vulnerabilitat i/o exclusió social per causes derivades de problemàtiques exclusivament sociofamiliars. No es podran presentar 
projectes d’activitats únicament adreçades a altres col·lectius ni aquelles que es desenvolupin en serveis de competència d’altres 
Administracions no municipals.  

 El projecte ha d’incidir en l’atenció social directa a infants, adolescents i/o llurs famílies, mitjançant plans d’intervenció educativa i 
haurà d’incloure’s en alguna d’aquestes tipologies: 

- Projectes d’Intervenció Socioeducativa dirigits a famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys, les finalitats específiques han de ser:   
· Acompanyar en l’adquisició d’eines per a la millora de la criança. 

- Projectes d’Intervenció Socioeducativa, excepte els Centres Oberts, dirigits a infants i/o adolescents d’entre 4 i 15 anys, fora 
d’horari escolar, les finalitats dels quals incloguin:  

· Educar per l’autocura i la millora dels hàbits vida saludable 
· Oferir suport i acompanyament al procés d’escolarització. 

- Projectes d’Intervenció Socioeducativa dirigits a famílies amb infants i/o adolescents d’entre 4 i 17 anys, les finalitats dels quals 
incloguin:  

· Acompanyar en l’adquisició d’eines per a la millora de l’exercici de la parentalitat.  
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- Projectes d’Intervenció Socioeducativa, excepte els Centres Oberts, dirigits a adolescents d’entre 16 i 17 anys, les finalitats dels 
quals incloguin:  

· Promoure l’autonomia personal i l’autocura. 
Totes les tipologies inclouran finalitats transversals: 
- Promoure les competències emocionals: identificació i regulació de les pròpies emocions i les de l'infant i l’adolescent a càrrec, 

la promoció del vincle intrafamiliar. 
- Promoure les competències socials, de relació i de comunicació positiva amb l’entorn. 

Criteris de Valoració: 
 Capacitat del projecte. Número d’infants i adolescents i de famílies que seran ateses en el projecte, percentatge d’infants 

i adolescents i de i famílies en situació de risc social ....................................................................................................................... 1 punt 
 Percentatge de famílies i/o infants i adolescents atesos que disposen de Pla de Treball Individual dins el projecte, amb 

compromís i seguiment ..................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Intensitat del projecte: periodicitat de les sessions, hores setmanals, etc. ................................................................................. 0,5 punts 
 Grau de coordinació i treball conjunt amb la xarxa de serveis socials públics i del tercer sector. Abordatge comunitari ........... 0,5 punts 
 Influència del projecte sobre la població de territoris de la Ciutat amb major necessitat segons indicadors socioeconòmics 

i/o amb menor número de recursos socials existents ....................................................................................................................... 1 punt 

I) Democràcia activa i Participació ciutadana 

Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis. 
Els projectes presentats a Participació Ciutadana  s'entenen orientats a fomentar la democràcia activa de la ciutadania , la participació 
democràtica innovadora i les iniciatives que facilitin la presència activa de persones o col·lectius de diversos contextos culturals en espais 
de participació previstos en el Reglament de Participació Ciutadana. 
En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, caldrà disposar  d’un acord previ amb el centre o centres per poder 
desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 

Ib) Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i 
contextos de les diverses comunitats de l'Estat ______________________________________  (àmbit districte) 

Iniciatives que facilitin el coneixement de la diversitat cultural existent a Barcelona  provinent de la resta de l’estat com és el cas de les 
cases regionals.  

Requisits:  

 Que fomentin la participació dels ciutadans i l'enfortiment de la cohesió social i la xarxa associativa. 
 Que fomentin les relacions de les persones i associacions de Barcelona. 
 Que ajudin a mostrar les aportacions culturals de les entitats d’origen i contextos de  diversos punts de l'Estat al conjunt de la 

ciutadania. 

 Que plantegin propostes d'acció innovadores. 
 Que plantegin augmentar el coneixement de les entitats i les activitats entre la ciutadania. 

Criteris de Valoració: 
 Que el projecte introdueixi elements d’innovació i creativitat al funcionament de les entitats i a les activitats que duen a 

terme ............................................................................................................................................................................................ 0,75 punt 
 Iniciatives per compartir i optimitzar recursos entre entitats i activitats desenvolupades per més de dues entitats ........................ 1 punt 
 Que promogui la cultura popular i tradicional i que afavoreixi la creació d’espais de trobada entre diferents cultures 

presents a la nostra ciutat ................................................................................................................................................................. 1 punt 
 Promoció d’estratègies per augmentar la participació de persones no associades .................................................................. 0,25 punts 
 Afavorir el coneixement mutu i la cooperació entre entitats i la seva presència al barri/........................................................... 0,25 punts 
 Gestió d’infraestructures i d’espais per dur a terme les activitats ................................................................................................ 0,75 punt 

J) Acció Comunitària i Associacionisme 

Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis, universitats, col·legis professionals, 
associacions de professionals, fundacions o cooperatives (siguin o no sense afany de lucre). 
Les entitats sense afany de lucre han de tenir la seu social al districte on es realitzarà el projecte. 

Les entitats desenvoluparan l’acció comunitària a partir d’iniciatives encaminades a: 
- L’enfortiment (apoderament) de la comunitat. 
- La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats). 
- La inclusió/cohesió social. 
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Ja) Promoure la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença al barri _________  (àmbit districte) 

Les intervencions hauran de tenir una finalitat més enllà que la de tipus purament assistencial. 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes que s’esmenten a continuació: 

 Impuls d’estratègies d’informació i sensibilització de la societat per tal d’afavorir la cohesió social de la comunitat. 
 Potenciació de la participació activa de les persones de manera individual i dels diversos grups de població de la comunitat en els 

diferents àmbits de la vida del territori. 
 Potenciar el teixit social i l’associatiu com a element de promoció social i comunitària. 

Criteris de Valoració: 

 Explicita la qualitat metodològica del projecte .................................................................................................................................. 1 punt 
 Explicita la introducció d’eines d’avaluació per analitzar el procés i l’impacte de la intervenció comunitària ................................... 1 punt 
 Explicita la incorporació d’estratègies de promoció de la participació activa de col•lectius amb especial vulnerabilitat, en 

els projectes comunitaris .................................................................................................................................................................. 1 punt 
 Explicita la implicació d’entitats, serveis, equipaments i agents socioeconòmics del barri .............................................................. 1 punt 

L) Civisme i convivència 

La) Foment de la coresponsabilitat ciutadana en els usos socials i el manteniment de l’espai 
urbà __________________________________________________________________________  (àmbit districte) 

Iniciatives que fomentin la convivència a l’espai públic i el treball en xarxa per millorar els usos dels equipaments i espais públics. 
Iniciatives que fomentin el diàleg i debat entre el veïnat I el consens en les intervencions comunitàries o que promocioni eines i 
mecanismes de coresponsabilitat i gestió dels propis conflictes. 

Requisits: 

 Participació dels/de les beneficiaris/àries potencials de la iniciativa en el desenvolupament de l’activitat. 

Criteris de Valoració: 

 Grau en què la iniciativa dóna resposta als problemes actuals relatius a usos socials i al manteniment de l’espai urbà ................ 1 punt 
 Incidència del projecte en àrees del territori en què l’incivisme es manifesta de forma més palesa ................................................ 1 punt 
 Perdurabilitat en el temps de la iniciativa .................................................................................................................................... 0,5 punts 
 Capacitat de la iniciativa per fomentar la participació i el treball en xarxa dels grups d’interès .................................................. 0,5 punts 
 Singularitat i coherència de la metodologia emprada per dur a terme el projecte ....................................................................... 0,5 punts 
 Promoció de l’activitat de la xarxa comunitària com a valor preventiu ........................................................................................ 0,5 punts 

M) Foment activitats organitzatives 

Ma) Foment d’activitats organitzatives______________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

 Projectes presentats per entitats d’àmbit de barri o districte amb una programació continuada, centrada en activitats de temps lliure o 
d’educació en el lleure. 

 Les subvencions no poden tenir un import superior a 1.000 euros. 

Criteris de Valoració: 

 Gestió d’espais i infraestructures per dur a terme les activitats ....................................................................................................... 1 punt 
 Realització d’activitats de manera continuada durant tot l’any o curs escolar .................................................................................. 1 punt 
 Implicació en dinàmiques comunitàries locals (actes de calendari festiu, cooperació entre entitats i altres) ................................... 1 punt 
 Promoció d’estratègies per augmentar la participació de persones no associades a les activitats ................................................. 1 punt 

N) Comerç de proximitat i promoció econòmica 

Els/les sol·licitants del programa Nd) no han de ser necessàriament entitats de comerç. 



 
 

 
81 

Nd) Promoció econòmica de proximitat _____________________________________________  (àmbit districte) 

Els projectes s’han d’ajustar, com a mínim, a algunes de les iniciatives que s’esmenten a continuació.  

Requisits: 
 Iniciatives que fomentin la dinamització socioeconòmica del barri o districte. 
 Accions que suposin la promoció de xarxes col·laboratives entre les entitats i amb diferents agents econòmics del districte. 
 Iniciatives que fomentin accions de responsabilitat social corporativa en l’àmbit del barri o districte (activitat d’impacte social, territorial 

i comunitari). 

Criteris de Valoració: 
 Que siguin innovadores en relació a la promoció socioeconòmica del territori (no es consideren les fires comercials, 

festes majors o similars) ................................................................................................................................................................... 1 punt 
 En els tres districtes (Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí, es valorarà especialment els projectes que incorporin l’ús de 

la moneda REC (Recurs Econòmic Ciutadà) https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/neix-el-
rec-el-projecte-pilot-de-la-moneda-ciutadana-a-leix-besos_637046   (https://rec.barcelona) 

 Que fomentin l’eficiència dels recursos (l’economia d’escala, central de serveis o de compres, bases de dades de 
proveïdors/es, etcètera) o que augmentin l’impacte dels projectes ja consolidats ........................................................................... 1 punt 

 Que fomentin la comunicació entre les entitats, la promoció de xarxes col·laboratives, la generació de coneixement, la 
difusió d’iniciatives innovadores o de bones pràctiques ................................................................................................................. 2 punts 

O) Persones amb discapacitat 

Els/les sol·licitants dels programes de Persones amb discapacitat han de ser persones jurídiques sense afany de lucre que tinguin per 
missió l’atenció i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorns de salut mental. 

Of) Promoció de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional __________________  (àmbit districte) 

Requisits: 
 Els projectes i activitats aniran adreçats a persones: 

- Amb discapacitat de qualsevol de les següents tipologies: física, intel·lectual, sensorial, de trastorns de salut mental i 
pluridiscapacitat. 

- Menors de 65 anys. 
 Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat el nombre i perfil de persones beneficiàries. 
 Projectes de lleure socioeducatiu per a persones amb discapacitat. 
 Projectes d’activitats de sensibilització, informació i defensa de drets.  

Queden exclosos: 
· els projectes de serveis propis de la Cartera de Serveis Socials prevista en la normativa vigent. 
· els projectes de productes suport i noves tecnologies. 

Criteris de Valoració: 
 Promoció d’activitats organitzades en xarxa amb d’altres entitats i serveis ................................................................................ 1,5 punts 
 Contribució a la sensibilització i defensa de drets de la societat vers el col·lectiu de persones amb discapacitat ..................... 1,5 punts 
 Foment de la inclusió del col·lectiu en activitats normalitzades .................................................................................................. 0,5 punts 
 Potenciació d’activitats d’inserció i participació comunitària ........................................................................................................ 0,5 punts 

S) Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Poden ser sol·licitants de les subvencions de l'àmbit temàtic Ecologia, Urbanisme i Mobilitat les persones jurídiques sense ànim de lucre i 
col·legis professionals.  
En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel desenvolupament del 
projecte objecte de la subvenció. 
El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un projecte per a l’epígraf b). 

Sb) Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat _____________________________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits:  
No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit de ciutat (11) i districte. Ex.: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Sb11 i Sb1. 
Les activitats i iniciatives que es presentin a aquest programa han de disposar d'un pla de sostenibilitat que garanteixi la minimització dels 
seus impactes negatius sobre el medi. Igualment, serà necessari que tots aquells projectes presentats que treballin i/o impactin sobre el 
verd i/o l’agricultura en facin una gestió ecològica. 

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/neix-el-rec-el-projecte-pilot-de-la-moneda-ciutadana-a-leix-besos_637046
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/noticia/neix-el-rec-el-projecte-pilot-de-la-moneda-ciutadana-a-leix-besos_637046
https://rec.barcelona/
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L’objecte del projecte s’haurà d’adequar com a mínim a alguna de les temàtiques següents: 

 Promoure la reducció d’emissions a través de l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació d'energia de fons renovables. 
 Fomentar la reducció de la producció dels residus i impulsar la cultura de la reutilització, el reciclatge i el consum responsable, en les 

línies de l'Estratègia Residu Zero de Barcelona. 
 Fomentar la protecció, conservació i renaturalització dels espais lliures i la biodiversitat a la ciutat, d’acord amb el Pla Natura  

Barcelona 2021-2030. S’inclouen els projectes vinculats a l’augment i cura del verd i l’agricultura de la ciutat mitjançant la gestió 
ecològica. 

 Promoure la preservació dels recursos naturals i l’impuls dels renovables. 
 Impulsar cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació, la comunicació i la implicació ciutadana. 

Criteris de Valoració: 

 Beneficis socioambientals que el projecte aporti a la ciutat. Aquest criteri fa referència a la finalitat del projecte, l'impacte i 
resultats esperats. Es valorarà especialment la contribució a una reactivació ecològica, social i econòmica justa. En els 
projectes agrícoles es valorarà l'ús comunitari .......................................................................................................................... 0,75 punts 

 Innovació: valoració del caràcter innovador del projecte ja sigui en relació al seu contingut (abordatge de noves 
temàtiques), a l’enfocament adoptat (a l’hora de treballar problemes socials i ambientals existents) i/o al format de 
desenvolupament triat (incloent activitats en format híbrid o virtual) ......................................................................................... 0,75 punts 

 Participació: es valorarà la governança democràtica del projecte en les diferents fases (ideació, planificació, execució, 
avaluació). Es tindrà en compte tant la intervenció en la presa de decisions de les persones beneficiàries i d'altres 
col·lectius implicats, com la participació interna dins l'entitat o les entitats que l'organitzen ....................................................... 0,5 punts 

 Foment del treball en xarxa: projecte desenvolupat en xarxa, que demostri la capacitat de cooperació i suma d'esforços 
de diferents sectors ciutadans, cohesioni iniciatives i coordini actuacions ................................................................................ 0,25 punts 

 Cultura de sostenibilitat: el projecte incorpora l’educació, la comunicació i l’acció ciutadana en matèria socioambiental ........ 0,75 punts 

 Incorporació de l’ambientalització i el consum responsable en les activitats i esdeveniments vinculats al projecte, així com 
en la gestió quotidiana de l'organització que es presenta a la convocatòria. Aquest criteri fa referència a com es gestiona 
el projecte; la coherència en termes socials i ambientals en la manera de treballar de l'entitat i en com es gestionen les 
activitats (ús de productes de baix impacte ambiental, prevenció de residus, reducció del consum d'energia i d'emissions, 
contractació d’empreses d’economia social). En els projectes de cura del verd i agricultura es valorarà especialment la 
suma de criteris de gestió ecològica com compostatge, ús de planter ecològic, producció de llavors, no utilitzar 
fitosanitaris de síntesis química, estalvi d'aigua, etc. ....................................................................................................................... 1 punt 

U) Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada 

Definim les persones sense llar en base a  les categories ETHOS (European typology of homelessness and housing exclusion), és a dir, 
totes aquelles persones que es troben en situació d’exclusió residencial o amb habitatge insegur. 
Un mateix projecte només es pot presentar a un dels subàmbits d’atenció a persones sense llar.  

Es prioritzaran els projectes d´atenció directa a les persones en situació de sense llar. 

S’admetran exclusivament els projectes orientats als àmbits descrits i als requisits detallats.  

Es prioritzarà aquells projectes d’entitats que no tinguin altres fonts de subvenció de la mateixa àrea o d’altres àrees municipals. 

Uc) Atenció a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat social  ________________ (àmbit districte) 

Requisits: 
 Projectes destinats a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social. 
 Iniciatives orientades a l’atenció i cobertura de necessitats bàsiques des d’una perspectiva no assistencialista i d’empoderament de 

les persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social. 
 Prioritàriament projectes de donin atenció a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social d’un districte de la ciutat de 

Barcelona i amb perspectiva comunitària (vinculats als serveis de la ciutat i/o territori de salut, serveis socials, culturals, ...) 
 Iniciatives que promoguin accions complementàries a l’acció municipal adreçades a prevenir riscos d’exclusió social així com a 

promoure la inclusió social. 
 Projectes que s’hagin desenvolupat un mínim d’any abans de sol·licitar la subvenció. 
 El projecte no serà igual o similar a d’altres de la mateixa entitat amb el qual l’Ajuntament de Barcelona col·labora mitjançant 

convenis, subvencions o algun tipus de contractació i/o concert. 
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Criteris de Valoració: 

 Grau de coordinació i treball conjunt de la xarxa de Serveis socials públics i del Tercer Sector de cada cas en tractament ..... 0,5 punts 
 Concreció i temporalitat de les accions de treball en xarxa i abordatge comunitari .................................................................... 0,5 punts 
 Impacte sobre la població destinatària. Número de persones beneficiàries del projecte i nivell d’intensitat en l’atenció................. 1 punt 
 Viabilitat adequació del projecte a les necessitats del col·lectiu a qui s’adreça ............................................................................... 1 punt 
 Eficàcia i innovació de la metodologia del projecte .......................................................................................................................... 1 punt 

V) LGTBI 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de D-Salut i Cures, 
E-Gent gran, F-Dones, G-Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat, U-Atenció 
persones sense llar i Dret a una alimentació adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania.  
Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Wa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 
Una mateixa entitat només pot presentar, un màxim de dos projectes a l’àmbit LGTBI de ciutat.. 

Va) Sensibilització ciutadana i visibilització _________________________________________  (àmbit districte) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a alguns dels temes que s’esmenten: 

 Iniciatives de promoció i reconeixement de la diversitat de la identitat, l’orientació i l’expressió de gènere. 
 Accions de sensibilització, formació, i acompanyament als agents educatius, socials i laborals per fomentar els drets de les 

persones LGTBI.  
 Projectes i accions per la inclusió de la perspectiva LGTBI en la memòria històrica i que donin visibilitat al col·lectiu LGTBI: 

divulgació de persones referents, d’espais referents. 

Criteris de Valoració: 

 Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o projectes ...................................................................... 1,5 punts 
 Experiències i metodologies innovadores ................................................................................................................................... 0,5 punts 
 Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats diferenciades de les persones LGTBI atenent a més a les 

especificitats dels diferents subcol·lectius ...................................................................................................................................... 2 punts 
 

W) Drets de ciutadania 

Excepte quan s’indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i quedaran exclosos 
els projectes restringits exclusivament a membres associats/ades a la persona jurídica o a  l’agent que ho organitzi o gestioni. La 
subvenció atorgada serà per la realització d’un projecte concret i no pel finançament general de l’entitat. 

Wa) Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de ciutadania___ (àmbit districte) 

Iniciatives adreçades a promoure el coneixement i la defensa dels drets humans per evitar situacions de vulneració dels drets mitjançant 
la participació ciutadana, així com la promoció dels drets i deures de la ciutadania. 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar a algun dels temes o objectius que s’esmenten a continuació: 

 Foment d’espais de debat i reflexió que afavoreixin l’anàlisi, el debat i la recerca de solucions cap a l’accés real i efectiu i, en 
condicions d’igualtat, a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat per a tothom. 

 Accions o iniciatives que permetin avançar cap a la plena ciutadania de totes les persones residents a la ciutat, independentment de 
la seva situació administrativa (persones estrangeres, persones en situació irregular). 

 Accions o iniciatives de defensa dels drets civils i les llibertats públiques en l’ús de l’espai públic, com són els drets de manifestació, 
d’associació, la llibertat d’expressió i altres drets instrumentals que, generalment, s’exerceixen a l’espai públic. 

 Foment de l’extensió i la protecció efectiva de les noves realitats socials dels drets humans que emergeixen com a conseqüència de 
les transformacions socials, polítiques i econòmiques (bioètica, drets lingüístics, disminució de l’escletxa digital, protecció de dades, 
lluita contra la violència institucional i la impunitat.). 
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Criteris de Valoració: 
 Promoció, foment i defensa dels drets humans. Adequació a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 

Ciutat i la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania. Ús d’estàndards internacionals de drets humans .......................................... 1 punt 
 Adequació i innovació del projecte, amb esperit de transformació social i d’impacte pel que fa a l’accés als drets i a la 

prevenció de la vulneració dels drets ............................................................................................................................................... 1 punt 
 Projectes que fomentin el treball comunitari i en xarxa amb les entitats, grups informals, comerços, serveis i equipaments 

dels barris ......................................................................................................................................................................................... 1 punt 
 Contribueixen a aterrar els drets humans a la ciutadania, facilitant la participació de persones a qui se'ls ha vulnerat els 

seus drets .................................................................................................................................................................................... 0,5 punts 
 Divulgació del productes i/o accions resultants del projecte a la societat, mitjançant xerrades, publicació en xarxes 

socials, web, o altres mitjans de divulgació ................................................................................................................................. 0,5 punts 

Wb) Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi  _______________________________ (àmbit districte) 

Iniciatives que potenciïn la convivència i la cohesió social basada en el respecte mutu, les responsabilitats compartides, la igualtat 
d’oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, raça, edat, ètnia o origen, pensament i consciència. L’eradicació i la prevenció del 
discurs de l’odi, entès com a la manifestació d’actituds intolerants, racistes o xenòfobes, ha de ser una de les bases de la construcció 
d’aquesta convivència i cohesió social. 

Requisits: 
 Promoció d’actuacions que avancin cap a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com la no-discriminació de les persones. 
 Lluita contra qualsevol forma de discriminació i de discurs d’odi: el racisme, la xenofòbia,  l’aporofòbia, l’LGTBIfòbia per raó de 

gènere, d’edat, de salut, d’ideologia, de llengua, de religió i de discapacitat. 
 Promoció de l’ús responsable de les noves tecnologies i la lluita contra la discriminació a internet, en particular accions adreçades al 

públic juvenil. 

Criteris de Valoració 
 Implicació i participació, apoderament i visibilització del col·lectiu susceptible de la discriminació ................................................. 1 punt 
 Promoció del treball en xarxa entre entitats, en el disseny i la implementació del projecte i ús de noves tecnologies .................... 1 punt 
 Projectes que abordin les discriminacions des d’una perspectiva interseccional ............................................................................. 1 punt 
 Que sigui un projecte innovador o es basi en experiències i metodologies innovadores. Projectes que facin anàlisis de 

l'avaluació d'impacte del projecte (indicadors).................. ............................................................................................................... 1 punt 

X) Promoció de la perspectiva intercultural 

En l’àmbit DISTRICTES , no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant entre els àmbits temàtics de Ic 

Democràcia activa i Participació ciutadana, Jc Acció Comunitària i Associacionisme, , Wa i Wb Drets de ciutadania i Xc Promoció de la 

perspectiva intercultural i suport a la diversitat. 

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal del districte. Sí que es obligatori que el projecte es desenvolupi al districte 
presentat. 
Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre. 
En cas que siguin projectes a desenvolupar a centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar el 
projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud. 
Caldrà que els projectes incorporin la perspectiva intercultural, a través de la promoció de la interacció positiva, el coneixement mutu i el 
reconeixement de la diversitat, sobre la base de l’equitat i la lluita per la igualtat efectiva de drets i oportunitats, i contra la discriminació.  

Xc) Accions per promoure la perspectiva intercultural ________________________________ (àmbit districte) 

Accions i projectes que promoguin la perspectiva intercultural, ja sigui a través de la transversalització en diferents àmbits d’actuació , la 
lluita contra els rumors i prejudicis, contra els estereotips i la discriminació,  i que promoguin la diversitat lingüística , la creació d’espais 
comuns d’interès entre persones d’orígens i contextos culturals diversos  que generin sentit de pertinença al barri, a la ciutat i vincles amb 
l’entorn immediat. Les accions  en tant  que des de la perspectiva intercultural, hauran de fomentar la relació entre persones diverses en 
un mateix pla d’equitat i respectant la diversitat. 

Requisits: 
 Promoure la transversalització de la perspectiva intercultural en diferents àmbits d’actuació: salut, gènere, educació, participació, etc. i 

generar noves metodologies evitant propostes assimilacionistes, dins la seva acció i/o projecte. 
 Combatre els rumors, els estereotips i les actituds discriminatòries i/o racistes. 
 Divulgar i sensibilitzar respecte la realitat  de la població de contextos d’origen culturals diversos presents a la ciutat, promovent la 

recuperació de la memòria històrica.   
 Promoure la diversitat lingüística: prioritzant el foment i l’aprenentatge de les llengües minoritzades parlades a la ciutat. 
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Criteris de Valoració 

 Que incorporin mesures i estratègies per fomentar la interacció positiva, de forma transversal entesa com l’establiment de 
relacions actives i de col·laboració entre persones o grups que habitualment no tenen relació, treballant sobre interessos 
comuns ...................................................................................................................................................................................... 0,75 punts 

 Que el projecte incorpori mesures i estratègies per assegurar l’equitat i la igualtat de drets i oportunitats, tot treballant 
activament per a una participació representativa de la realitat del territori a totes les etapes del projecte. (disseny, gestió, 
execució i avaluació) ................................................................................................................................................................... 1,5 punts 

 Que fomentin el coneixement i la visibilització de la diversitat cultural dins el projecte i al seu entorn evitant propostes 
assimilacionistes ........................................................................................................................................................................ 0,75 punts 

 Que incorporin mecanismes i estratègies per fomentar el sentiment de pertinença: entès com la creació de xarxes i 
vincles amb l’entorn (comunitat, entitat, escola, barri, ciutat, etc.) .............................................................................................. 0,5 punts 

 Que siguin projectes impulsats per grups de dones i / o de joves de contextos culturals diversos ............................................ 0,5 punts 


