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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – U / DISTRICTE 

U) Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació adequada 

Definim les persones sense llar en base a  les categories ETHOS (European typology of homelessness 
and housing exclusion), és a dir, totes aquelles persones que es troben en situació d’exclusió residencial 
o amb habitatge insegur. 

Un mateix projecte només es pot presentar a un dels subàmbits d’atenció a persones sense llar.  

Es prioritzaran els projectes d´atenció directa a les persones en situació de sense llar. 

S’admetran exclusivament els projectes orientats als àmbits descrits i als requisits detallats.  

Es prioritzarà aquells projectes d’entitats que no tinguin altres fonts de subvenció de la mateixa àrea o 
d’altres àrees municipals. 

Uc) Atenció a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat social  __ (àmbit 
districte) 

Requisits: 

 Projectes destinats a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social. 
 Iniciatives orientades a l’atenció i cobertura de necessitats bàsiques des d’una perspectiva no 

assistencialista i d’empoderament de les persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social. 
 Prioritàriament projectes de donin atenció a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social 

d’un districte de la ciutat de Barcelona i amb perspectiva comunitària (vinculats als serveis de la ciutat 
i/o territori de salut, serveis socials, culturals, ...) 

 Iniciatives que promoguin accions complementàries a l’acció municipal adreçades a prevenir riscos 
d’exclusió social així com a promoure la inclusió social. 

 Projectes que s’hagin desenvolupat un mínim d’any abans de sol·licitar la subvenció. 
 El projecte no serà igual o similar a d’altres de la mateixa entitat amb el qual l’Ajuntament de Barcelona 

col·labora mitjançant convenis, subvencions o algun tipus de contractació i/o concert. 

Criteris de Valoració: 

 Grau de coordinació i treball conjunt de la xarxa de Serveis socials públics i del Tercer Sector 
de cada cas en tractament ....................................................................................... 0,5 punts 

 Concreció i temporalitat de les accions de treball en xarxa i abordatge comunitari .. 0,5 punts 
 Impacte sobre la població destinatària. Número de persones beneficiàries del projecte i nivell 

d’intensitat en l’atenció .................................................................................................. 1 punt 
 Viabilitat adequació del projecte a les necessitats del col·lectiu a qui s’adreça ............. 1 punt 
 Eficàcia i innovació de la metodologia del projecte ....................................................... 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

