
 

 

CRITERIS ESPECÍFICS VALORACIÓ – S / CIUTAT 

 
 

 
 
 
 

CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – S/ CIUTAT 
 

 

S) Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Els/les sol·licitants han de ser persones jurídiques sense ànim de lucre i col·legis professionals. Els costos 
fixes d'estructura de lloguer de local i subministraments generals pressupostats en el projecte, si és el cas, 
no podran superar el 10% del total de l'import de la subvenció atorgada. 
El número de sol·licituds per entitat es limita a 1 projecte per a l’epígraf b) i 3 projectes per a cada un dels 
epígrafs a), c) i d). 
No es fixa un import màxim a sol·licitar per als programes d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

Sa) Promoció d’activitats i iniciatives pel coneixement i difusió de l’arquitectura i la 
protecció del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat ___  (àmbit ciutat) 

Requisits 
L’objecte del projecte s’haurà d’adequar com a mínim a alguna de les temàtiques següents: 
 Fomentar el reconeixement de la qualitat arquitectònica mitjançant la promoció dels seus valors entre 

la ciutadania. 
 Promoure el paper de l’arquitectura com a bé d’interès públic i dels seus valors en relació a la qualitat 

de vida, la cultura i la sostenibilitat.  
 Promoure el coneixement, ampliació i difusió del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat 

de Barcelona. 
 Fomentar la protecció i preservació de l'arquitectura urbana impulsant el coneixement, la recerca i la 

reutilització de la preexistència. 

Criteris de Valoració: 

 Promoció del coneixement, sensibilització i difusió en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme 
i/o el patrimoni arquitectònic, històric i artístic ............................................................. 2 punts 

 Foment la participació territorial o sectorial ................................................................... 1 punt 
 Incorporació d’elements innovadors i creatius en la recerca i la divulgació ................... 1 punt 
 Promoció de diversitat de participants, tant pel que fa a entitats, com a ciutadania i obertura 

a col·lectius no especialitzats ........................................................................................ 1 punt 
 Vinculació d’activitats amb la Setmana de l’Arquitectura de Barcelona ......................... 1 punt 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

CRITERIS ESPECÍFICS VALORACIÓ – S / CIUTAT 

 
 

Sb) Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 _________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits:  

No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit de ciutat (11) i districte. Exemple: un/a sol·licitant no pot 
presentar el mateix projecte a Sb11 i 

Sb1. 
La limitació màxima de l’import a subvencionar a la modalitat Sb és de 10.000 € (Veure Taula 2 d’aquestes 
bases). 

Les activitats i iniciatives que es presentin a aquest programa han de disposar d'un pla de sostenibilitat que 
garanteixi la minimització dels seus impactes negatius sobre el medi.  

 

L’objecte del projecte s’haurà d’adequar com a mínim a alguna de les temàtiques següents: 
 Promoure la reducció d’emissions a través de l’estalvi, l’eficiència energètica i la generació d'energia 

de fons renovables. 
 Fomentar la reducció de la producció dels residus i impulsar la cultura de la reutilització, el reciclatge i 

el consum responsable, en les línies de l'Estratègia Residu Zero de Barcelona. 
 Fomentar la protecció, conservació i renaturalització dels espais lliures i la biodiversitat a la ciutat, 

d’acord amb el Pla Natura Barcelona 2021-2030. 
 Promoure la preservació dels recursos naturals i l’impuls dels renovables. 
 Impulsar la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació, la comunicació i la implicació ciutadana. 

Nota: els projectes ciutadans de gestió d'horts i verd urbà de caràcter comunitari cal presentar-los al 
programa Sc.  

Criteris de Valoració: 
 Beneficis socioambientals que el projecte aporti a la ciutat. Es valorarà especialment la 

contribució a una reactivació ecològica, social i econòmica justa ................................. 1 punt 
Nota: l’ambientalització d’activitats i esdeveniments no puntuarà en aquest ítem, ja que 
s’inclou com un altre criteri de valoració.  

 Innovació: valoració del caràcter innovador del projecte ja sigui en relació al seu contingut 
(abordatge de noves temàtiques), a l’enfocament adoptat (a l’hora de treballar problemes 
socials i ambientals existents) i/o al format de desenvolupament triat (incloent activitats en 
format híbrid o virtual) .................................................................................................... 1 punt 

 Participació: es valorarà la governança democràtica del projecte en les diferents fases 
(ideació, planificació, execució, avaluació). Es tindrà en compte tant la intervenció de les 
persones beneficiàries i d'altres col·lectius implicats, com la participació interna dins l'entitat 
o les entitats que l'organitzen ........................................................................................ 1 punt 

 Foment del treball en xarxa: projecte desenvolupat en xarxa, que demostri la capacitat de 
cooperació i suma d'esforços de diferents sectors ciutadans, cohesioni iniciatives i coordini 
actuacions  ............................................................................................................... 0,5 punts 

 Cultura de sostenibilitat: el projecte incorpora l’educació, la comunicació i l’acció ciutadana 
en matèria socioambiental ............................................................................................. 1 punt 

 Eficiència en l'ús dels recursos econòmics destinats, en relació a l'impacte del projecte (bona 
adequació cost-resultat) ........................................................................................... 0,5 punts 

 
 



 

 

CRITERIS ESPECÍFICS VALORACIÓ – S / CIUTAT 

 
 Incorporació de l’ambientalització i el consum responsable en les activitats i esdeveniments 

vinculats al projecte, així com en la gestió quotidiana de l'organització que es presenta a la 
convocatòria (ús de productes de baix impacte ambiental, prevenció de residus, reducció del 
consum d'energia i d'emissions, contractació d’empreses d’economia social) .............. 1 punt 
 

Sc) Promoció d’estudis, activitats i iniciatives per afavorir un urbanisme amb 
perspectiva de gènere que contribueixi a construir una ciutat equitativa, sostenible, 
segura, saludable i sense barreres _____________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits:  
La finalitat dels projectes presentats s’ha d’ajustar, com a mínim, a algun dels temes o objectius que 
s’esmenten a continuació: 

 Estratègies de participació innovadores en els processos de transformació urbana.  
 Propostes per contribuir a un espai públic al servei de les persones i de la seva vida quotidiana, 

accessible, segur i saludable per a tothom.    
 Propostes per donar resposta a les necessitats actuals en l’urbanisme. 
 Promoure la inclusió dels paràmetres ambientals i de salut en els processos de regeneració urbana i 

grans rehabilitacions. 
 Les accions relacionades amb la implicació ciutadana en el verd de caràcter comunitari, per ex. horts 

comunitaris. 

Criteris de Valoració: 

 Que la proposta inclogui una mirada de tota la ciutat .................................................... 1 punt 
 Que la proposta fomenti la participació territorial, sectorial o el treball en xarxa ........... 1 punt 
 Que la proposta sigui inclusiva i estigui pensada per a una ciutadania diversa.  
 Que tingui en compte els col·lectius més vulnerables .............................................. 0,5 punts 
 Que la proposta incorpori criteris de sostenibilitat ambiental i social i de consum responsable 

en les activitats i esdeveniments vinculats al projecte ................................................... 1 punt 
 Que el projecte s’enfoqui en l’atenció a les cures, a l’esfera reproductiva i en la millora de la 

vida quotidiana .............................................................................................................. 1 punt 
 Que la proposta inclogui criteris d’innovació, per resoldre tant reptes tècnics com socials 

existents ................................................................................................................... 0,5 punts 
 Que es corresponguin amb polítiques i iniciatives municipals (Obrim carrers, dinamització i 

usos dels espais públics, integració de la perspectiva de gènere en l’urbanisme...) ..... 1 punt 

Sd) Promoció d’activitats i iniciatives per al desenvolupament del Pla de Mobilitat 
Urbana de Barcelona (PMU) __________________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 
L’objecte del projecte s’haurà d’adequar als temes o objectius següents:  

 Promoció dels modes de desplaçament més sostenibles i saludables: mobilitat a peu i en bicicleta. 
 Promoció d’estratègies a favor del transport públic. 
 Promoció d’iniciatives d’optimització de la distribució urbana de mercaderies. 
 Promoció de mesures per a la reducció dels desplaçaments a la ciutat amb vehicle privat. 
 Promoció de mesures per la millora de la seguretat viària. 
 
 
 
 



 

 

CRITERIS ESPECÍFICS VALORACIÓ – S / CIUTAT 

 

Criteris de Valoració: 
 Que la proposta promogui la sensibilització, l’educació i la comunicació en l’àmbit de la 

mobilitat seguretat, sostenible, equitativa i eficient (línies estratègiques del Pla de Mobilitat 
Urbana) ......................................................................................................................... 1 punt 

 Que la proposta fomenti la participació territorial o sectorial ......................................... 1 punt 
 Que el disseny de la proposta incorpori elements de treball en xarxa i cooperació/coordinació 

amb altres agents de la comunitat ................................................................................. 1 punt 
 Que la proposta tingui un caràcter innovador i de creativitat orientat a resoldre problemes de 

mobilitat existents .......................................................................................................... 1 punt 
 Que la proposta incorpori criteris d'ambientalització i de consum responsable en les activitats 

i esdeveniments vinculats al projecte (ús de productes de baix impacte ambiental, prevenció 
de residus, reducció del consum d'energia i d'emissions, contractació d'empreses de 
l'economia social...) ....................................................................................................... 1 punt 

 Que es corresponguin amb polítiques i iniciatives municipals (Obrim carrers, dinamització i 
usos dels espais públics...) ............................................................................................ 1 punt 

 


