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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – P / CIUTAT 

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.. 

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 a 
l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica al Canòdrom, 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 d’Innovació Democràtica de l’Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i Comunitat.  

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). 

 

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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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 

Pb) Implantació de Decidim en associacions o federacions, comunitats o col·lectius, 
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. 
 
 

http://decidim.org/
http://decidim.org/
http://www.decidim.org/ca/contract/
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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 i defensa dels drets digitals
 (àmbit ciutat) 

Aquesta modalitat té dos objectius: el disseny i el desplegament d’accions formatives orientades a la 
capacitació digital i democràtica i el desplegament d’accions i projectes de defensa dels drets digitals.  Tots 
els projectes presentats en aquesta modalitat hauran de publicar els materials de formació, presentar una 
memòria de les accions realitzades 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 i les dades,  
- 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.  

Criteris de Valoració: 
 Ús de metodologies innovadores i experimentals per a la capacitació digital en participació 

i/o per a projectes de defensa dels drets digitals ...................................................... 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 
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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 aplicats 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 en la intersecció de la societat, la ciència i la tecnologia, 
des de perspectives noves i potencialment aplicables, per a millorar la vida a Barcelona i més enllà.  

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.  

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. 
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 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

