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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – S / DISTRICTE 

S) Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

Poden ser sol·licitants de les subvencions de l'àmbit temàtic Ecologia, Urbanisme i Mobilitat les persones 
jurídiques sense ànim de lucre i col·legis professionals.  
En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració 
pel desenvolupament del projecte objecte de la subvenció. 
El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un projecte per a l’epígraf b). 

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

Requisits:  
No es podrà presentar el mateix projecte en l’àmbit de ciutat (11) i districte. Ex.: un/a sol·licitant no pot 
presentar el mateix projecte a Sb11 i Sb1. 
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 cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació, la comunicació i la implicació ciutadana. 

Criteris de Valoració: 
 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 ................................................................................... 0,5 punts 

 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 .............................................................................................................. 0,25 punts 

 Cultura de sostenibilitat: el projecte incorpora l’educació, la comunicació i l’acció ciutadana 
en matèria socioambiental ...................................................................................... 0,75 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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 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) ............................................................................................. 0,75 punts 

 Beneficis socioambientals que el projecte aporti a la ciutat. Es valorarà especialment la 
contribució a una reactivació ecològica, social i econòmica justa .......................... 0,75 punts 

 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 

 


