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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – D / CIUTAT 

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,...) 
- Projectes orientats a la realització d’estudis, investigacions,... 

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 gestioni. 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. 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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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 amb malaltia i/o dependent tenint en compte les seves necessitats de suport. 

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

 Projectes orientats a la sensibilització. 

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 ............................................................................................................................ 2 punts 

 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 cuiden 
familiars malalts o dependents ...................................................................................... 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 que es desenvolupin d’acord als objectius principals de la Mesura de Govern per una 
Democratització de la Cura 2017-2020: 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 tant la 
provisió com la recepció de les cures. 

 Projectes que tinguin impacte sobre el benestar de les persones cuidadores i el de les persones 
cuidades, que permetin fer front a les necessitats que aquestes persones tenen all llarg del seu cicle 
vital i que contribueixin a millorar la conciliació del temps personal, familiar i social. 

Criteris de Valoració: 

 Que fomenti la socialització de les cures per tal d’evitar la solitud de les persones que cuiden 
i de les cuidades ............................................................................................................ 1 punt 

 Que contribueixi a la coresponsabilitat de gènere i/o que promogui l’assumpció del rol 
cuidador per part dels homes ........................................................................................ 1 punt 

 Projectes que prioritzin l’actuació en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més 
desfavorida .................................................................................................................... 1 punt 

 Que sigui innovador en relació al model de previsió de cures a la ciutat i alt impacte en 
l’entorn que es desenvolupen ........................................................................................ 1 punt 

 Que plantegi 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 
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 Accions adreçades al reconeixement professional de les persones treballadores de la llar per 

tal de millorar les condicions en què es proveeix la cura i promoguin el seu empoderament 
com a col·lectiu.............................................................................................................. 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 per tal de facilitar l’accés als mètodes preventius i contraceptius. 

 Iniciatives i accions destinades a la promoció de l’abordatge integral de les situacions complexes en 
relació a la salut sexual i reproductiva. 

 Iniciatives i accions destinades a la prevenció de l’embaràs adolescent que tinguin una orientació 
comunitària i que es realitzin en territoris amb desigualtats socials. 

 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. 

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 a l’any 2022 .......................... 1 punt 

 Grau d’innovació de la iniciativa .................................................................................... 1 punt 
 Projectes que prioritzin l’actuació en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més 

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

 Grau d’impacte 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 
 Grau de coordinació amb altres entitats i/o institucions que intervinguin en el mateix àmbit o 

territori per assegurar la sostenibilitat en el temps del projecte. .................................... 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 2016-
2022. 

Criteris de Valoració: 

 Projectes que donin resposta a les línies d’actuació de la Mesura de govern del Pla de xoc en salut 
mental de Barcelona 
(Maig 2021) ............................................................................................................................. 1 punt  
 
 
 



 

 

CRITERIS ESPECÍFICS VALORACIÓ – D / CIUTAT 

 
 

 Projectes que incloguin accions per enfortir la resiliència, la salut mental i el benestar emocional de 
les persones, al llarg de tot el seu cicle vital en especial consideració als col·lectius de major risc 1 
punt 

 Iniciatives que afavoreixin una millor resposta a les necessitats de les persones amb problemes de 
salut mental i a les seves famílies, per afrontar les situacions quotidianes i per enfortir-les davant 
els factors de risc (aïllament social, discriminació, etc.)  ......................................................... 1 punt 

 Projectes que incloguin accions que fomentin la inclusió de les persones amb problemes de salut 
mental en activitats adreçades a la ciutadania en general, i orientats a la sensibilització de la 
població sobre aquest tema .................................................................................................... 1 punt 

 Projectes que prioritzin l’actuació en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més 
desfavorida .............................................................................................................................. 1 punt 

 Grau de coordinació amb altres entitats i/o institucions i vinculació amb les taules de salut mental 
del districte corresponent, si s’escau ....................................................................................... 1 punt 

 

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 i sensibilització en el camp de les malalties 
cròniques i/o emergents _____________________________________  (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 cròniques i emergents, en el foment de la 

salut, en la participació activa del les persones usuàries i en el voluntariat. 
 Iniciatives que promoguin la informació, l’atenció i el suport mutu entre persones afectades per malalties 

cròniques i/o emergents. 
 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 i/o assessorament en el camp de les malalties cròniques 

i/o emergents. 
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 Projectes orientats a reduir les barreres socioeconòmiques de col·lectius vulnerables en l'accés a una 

bona salut. 
 Projectes orientats a la sensibilització, a la promoció de la salut i/o a la reducció de les desigualtats 

socials en salut. 
 Els projectes han d’incloure una mirada de tota la ciutat. 

Criteris de Valoració: 

 Projectes que promoguin la millora de la qualitat de vida i el suport a persones afectades de 
malalties cròniques i/o emergents, s’adeqüin a les seves necessitats i incorporin la seva 
representació en el disseny de les accions ................................................................... 1 punt 

 Grau d’innovació de la iniciativa .................................................................................... 1 punt 
 Projectes que incloguin accions de difusió i/o sensibilització a la ciutadania sobre les 

malalties cròniques i/o emergents ................................................................................. 1 punt 
 Projectes que prioritzin l’actuació en barris i/o grups socials en situació socioeconòmica més 

desfavorida i/o es coordinin amb agents del sistema de salut i social per facilitar l’accés a les 
persones amb més vulnerabilitats ............................................................................ 1,5 punts 

 Grau de coordinació amb altres entitats que intervinguin en el mateix àmbit o territori per 
assegurar la sostenibilitat en el temps del projecte .................................................. 1,5 punts 

 


