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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – G / DISTRICTE 

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. 

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 

 
 
 
 

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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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.  

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. 
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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 
 


