
 

Nota informativa: Convocatòria de les subvencions a 
projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència 
 

L’Ajuntament de Barcelona, a través del seu Institut de Cultura i amb la participació de “la 
Caixa”, amb qui ha subscrit un conveni de col·laboració Núm. Exp.2018/699, ha obert la 
convocatòria de les subvencions a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència, 
amb la qual es compromet a impulsar la investigació de qualitat que abordi reptes presents a 
la realitat actual de la ciutat.  

L’objectiu és promoure projectes de recerca que en aquesta convocatoria giren entorn sobre 
dos àmbits temàtics: (1) l’envelliment i la qualitat de vida, i (2) la mobilitat i el respecte i 
protecció del medi ambient. Aquests projectes s’han d’elaborar mitjançant un treball 
col·laboratiu entre diverses entitats de l’àmbit de la recerca i incorporant així mateix la veu 
d’actors socials. La convocatòria, dotada amb 900.000 euros, cerca generar un impacte positiu 
per la ciutat en el seu conjunt ja que aportarà evidències científiques i contrast social per 
informar futures decisions polítiques, potenciarà el teixit investigador de la ciutat, amb 
l’establiment de sinergies entre equips investigadors i amb la participació d’actors socials, i 
afavorirà l'accés obert als resultats de les recerques per part de tota la ciutadania. 

Es dinamitzarà, per tant, l’ecosistema investigador i ciutadà de manera que s’afavoreixi el 
contacte amb les necessitats de la ciutat i la cohesió amb diferents actors a l’hora d’abordar 
temàtiques cabdals per al futur de Barcelona. Amb el finançament a la recerca, es pretén que 
els projectes tinguin en compte punts de vista amplis i s’investiguin des de camps científics 
diversos i complementaris, per tal de fomentar la interdisciplinarietat i el diàleg amb la 
ciutadania. 

La convocatòria s’emmarca en el Pla Barcelona Ciència, que té per objectiu impulsar la ciutat 
com a capital europea en recerca i innovació. Basat en la col·laboració i el consens entre centres 
de recerca i empreses, universitats, administracions i la ciutadania, el pla s'articula mitjançant 
tres eixos fonamentals: el suport municipal a la investigació i la innovació, la consolidació de la 
capitalitat científica de Barcelona i l’impuls d'un laboratori urbà d'innovació. 

S’aposta, per tant, per la ciència com a font de coneixement i rigor per fer front als grans reptes 
de la sostenibilitat social i mediambiental del futur. 

TAULA DE CONTINGUTS 

Quines són les 
temàtiques de 
la 
convocatòria? 

La convocatòria té dos eixos temàtics principals: 
- L’envelliment i la qualitat de vida. 
- La mobilitat i el respecte i protecció del medi ambient. 

Quins 
objectius han 
de perseguir 
els projectes? 

Generar evidències científiques per a inspirar decisions polítiques futures a 
la ciutat de Barcelona 

Fomentar la col·laboració entre entitats de recerca, i entre aquestes i 
entitats socials, en l’abordatge de les temàtiques, i la interdisciplinarietat 

Quin és Cada projecte es pot finançar amb un màxim de 150.000€ 



 
l’import 
finançable per 
a cada 
projecte? 

Qui pot ser 
beneficiari 
d’aquest ajut? 

Agrupacions d’un mínim de tres institucions sol·licitants, dues de les quals 
han de ser de l’àmbit de la recerca. Es valorarà que una entitat sigui del 
tercer sector o empreses.  

Les entitats  sol·licitants han de presentar un projecte nou que s’emmarqui 
en les temàtiques descrites i, en cas de ser adjudicatàries, desenvolupar-lo 
de manera cooperativa.  

Al menys una de les entitats ha de tenir el domicili fiscal o la seu social al 
municipide Barcelona.  

 

Quin és el 
període 
d’execució dels 
projectes, una 
vegada 
adjudicats? 

18 mesos, a partir de l’adjudicació del projecte (el 50% de l'import de l’ajut 
s’abona a l’inici d’execució del projecte i el 50% restant a la meitat de la 
seva realització) 

Quina 
documentació 
bàsica cal 
presentar per a 
concórrer a la 
convocatòria?  

Documentació bàsica obligatòria: 
 

a.Sol·licitud per concórrer a la convocatòria (Instància de sol·licitud - Annex 
1*)  
b. Memòria científica-tècnica del Projecte, que haurà de ser en anglès i tenir 
una extensió màxima de 15 pàgines , en lletra Times Roman de mida mínima 
11 punts i espaiat senzill. Per a la presentació de la Memòria científica-
tècnica del projecte cal fer servir el Guió detallat en: (Descripció del 
projecte-Annex 2*) 
Aquest document haurà de contenir:  

- Un resum del projecte, de 300 paraules com a màxim (en català o 
castellà). 

- Els objectius del projecte (generals i específics) i les preguntes 
d’investigació. 

- La metodologia prevista. 
- Resultats esperats de la investigació i detall del que aquests poden 

aportar a la ciutat de Barcelona, tant pel que fa a la presa de 
decisions polítiques com per a la ciutadania i el coneixement. 

- Cronograma de realització del projecte en relació al pla de treball i a 
les tasques assignades a cada entitat.  

- Justificació dels avantatges de la cooperació dels sol·licitants per a 
l’execució del projecte així com de la generació de sinergies amb la 
ciutadania en general. 



 
- . 
- Accions de divulgació previstes. 

 
c. Formulari de l’acord entre les diverses entitats, que especifiqui els 

termes de l’acord entre les entitats agrupades que impulsen el 
projecte en el marc dels ajuts a projectes de recerca i innovació del 
Pla Barcelona Ciència 2019-2020 (Acord entre les entitats - Annex 
3*) 

d. Pla de viabilitat econòmica del projecte, en què s’indiqui el 
pressupost general per a la seva realització, i s’inclogui un 
pressupost per cada entitat sol·licitant i un de comú sumatori de la 
totalitat del projecte (Pla de viabilitat - Annex 4*) 

e. Currículum vitae del coordinador del projecte (Annex 5*) 
f. Document nacional d’identitat dels representants legals i 

documentació acreditativa de la representació. 

g. Documentació que acredita la personalitat jurídica de totes les 
entitats, així com la seva inscripció en el registre corresponent.  

h. NIF dels sol·licitants. 

 
En el cas de ser beneficiàries, cadascuna de les entitats sol·licitants haurà de 
presentar també: 
 

i. Declaració responsable de transparència conforme el model previst, 
d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a 
subvencions de 10.000 euros (Declaració de transparència - Annex 
6*) 
 

j. Full de dades del creditor: (Dades del creditor - Annex 7*) Cada 
sol·licitant haurà de certificar les seves dades bancaries.  

No caldrà aportar els documents de les lletres f. g. i h. quan ja constin en 
poder de l’Institut de Cultura, sempre que no hagin transcorregut més de 5 
anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En 
aquest cas, el sol·licitant  ha d’indicar el procediment en el que es van 
adjuntar aquests documents. 

*Els documents en asterisc es posaran a disposició dels sol·licitants una 
vegada s’obri la convocatòria 

Com 
s’escolliran els 
projectes? 

Es valorarà la qualitat científico-tècnica, la capacitat d’implementació, 
l’adequació de l’equip sol·licitant i l’impacte social dels projectes. 
El procés de selecció el durà a terme una Comissió de valoració basant-se en 
els informes d’s experts externs, nacionals i internacionals, en els àmbits 
temàtics contemplats en aquesta convocatòria que avaluaran remotament 
els projectes segons els criteris de valoració i el protocol de puntuació 



 
detallats en la convocatòria. Cada projecte serà avaluat per tres experts 
assignats aleatòriament segons l'àmbit temàtic.  

Quina 
documentació 
caldrà entregar 
una vegada 
concedit 
l’ajut? 

Un informe de seguiment i una auditoria econòmica intermitja, que caldrà 
lliurar al cap de 9 mesos de l’adjudicació de l’ajut. 

Un informe científic-tècnic final i una auditoria econòmica final, que caldrà 
presentar en un termini de 3 mesos des de la finalització del projecte. 

Un article de divulgació i un resum de les accions de divulgació derivades del 
projecte, que caldrà lliurar en un termini de 4 mesos des de la finalització 
del projecte 

Quina serà la 
política de 
dades, per als 
projectes 
adjudicats? 

Les dades resultants de la investigació es faran públiques utiltizant canals de 
ciència oberta  i/o mitjançant el web de l’Ajuntament. 
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