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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – Q / CIUTAT 
 

 

 

Q) Usos del Temps 

Una mateixa persona jurídica o associació no pot presentar més de dos projectes a l'àmbit temàtic «Q11. 
Usos del Temps».  
Els costos corresponents al funcionament ordinari de l’entitat (les despeses necessàries per dur a terme 
les activitats corrents) no podran superar el 30 % de l’import total del projecte, incloent-hi, si escau, els 
costos fixos del lloguer del local i dels subministraments generals pressupostats en el projecte, els quals 
no podran superar el 10 % de l’import total de la subvenció atorgada. 

Qa) Promoure accions per a una organització del temps més saludable, igualitària i 
eficient ____________________________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 La finalitat dels projectes presentats ha d’estar vinculada amb els objectius del Pacte del Temps: un 
compromís de ciutat per a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient 
http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps. 

 Les iniciatives han d’estar adreçades a facilitar l’elaboració de mesures, plans i estratègies 
d’organització del temps, així com a l’impuls de formacions, sensibilitzacions o reflexions per tal 
d’afavorir l’harmonització dels diferents temps de vida i la coresponsabilitat. 

Criteris de Valoració: 

 El projecte es complementa  amb les accions municipals per a l’ harmonització de la vida 
laboral, familiar i personal i la coresponsabilitat ...................................................... 1,5 punts. 

 El projecte incorpora iniciatives i metodologies innovadores i/o potencia el treball en 
xarxa ........................................................................................................................ 1,5 punts. 

 El projecte promou l’intercanvi de coneixements i de bones pràctiques per a la 
coresponsabilitat, i incideixen en la igualtat entre els homes i les dones ................ 1,5 punts. 

 El projecte implementa  metodologies de seguiment —com ara indicadors desagregats per 
sexe, una comissió de valoració o la realització d’enquestes— per avaluar l’impacte de les 
mesures ................................................................................................................... 1,5 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. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps
https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019

