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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – O / CIUTAT 

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 un projecte diferent en cada programa i per tant un 
màxim de 3 projectes en total.  
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) i c): 

 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, de trastorns de salut mental 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. 

 Les activitats dels projectes hauran de ser realitzables tenint en compte les recomanacions marcades 
per les autoritats sanitàries i PROCICAT amb motiu de la pandèmia. 

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://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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Queden exclosos: 

 Els projectes d’activitats pròpies de serveis residencials i diürns de la cartera de serveis, exceptuant 
les activitats complementàries externes 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. Els projectes de serveis d’atenció 

domiciliària i els serveis de tuteles propis de la cartera de serveis. 

Oa) Vida independent i inclusió a la comunitat ___________________  (àmbit ciutat) 

Requisits específics del programa a): 

 Projectes de vida i/o d’habitatge alternatius a la institucionalització en serveis residencials, que tinguin 
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. 

 Projectes que desenvolupin metodologies innovadores per a la presa de decisions 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 incorpora mecanismes de suport i acompanyament 
a la presa de decisions. 

Criteris de Valoració: 

 Nivell de foment de la presa de decisions de la persona amb discapacitat en la definició del 
seu projecte de vida i en la presa de les seves decisions en l’àmbit personal i/o 
patrimonial ................................................................................................................... 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 i accions dirigides al foment de la inclusió en l’entorn veïnal i comunitari des de la 

presa de decisions autònoma i no substitutiva ......................................................... 1,5 punts 

Ob) Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els serveis 
públics ____________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits específics per del programa b): 

 Projectes de respir per a persones amb discapacitat que viuen en el domicili (no per a persones que 
viuen en àmbit residencial)Activitats de suport a les famílies cuidadores amb estades temporals de les 
persones amb discapacitat (amb un mínim d’una pernoctació i un màxim de 30 dies totals /any per 
persona beneficiària). 

 Projectes d’acompanyaments individuals i/o en petits grups “bombolla” per a sortides presencials a 
l’aire lliure de l’entorn immediat. 

 Projectes de capacitació i formació en la gestió virtual de les activitats diàries i de les relacions on-line, 
tant per a persones amb discapacitat com per els seus tutors/es i/o familiars. 
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 Projectes de suport emocional i acompanyament per a persones amb discapacitat i/o trastorn de la 

salut mental i les seves famílies (no atenció terapèutica clínica de tractament). 
 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 i la inclusió en l’entorn: 

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. 

Criteris de Valoració: 

 Implicació i participació de les persones beneficiàries en el projecte ....................... 1,5 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 ................................................................ 1,25 punts 
 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 ................................................................................................... 0,75 punts 
 Objectius i accions dirigides específicament a les famílies i/o cuidadors/es de les persones 

beneficiàries orientades al foment de l’autonomia i drets dels seus/seves familiars amb 
discapacitat  .................................................................................................................. 1 punt 

 
 

Oc) Oci inclusiu per a persones amb discapacitat  _____________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits específics per al programa c): 
 Projectes de lleure inclusiu en tant que són: 

- 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 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 


