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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – Y / CIUTAT 

Y) Ciència i Universitats 

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el 
projecte es desenvolupi a Barcelona, a excepció dels casos en què quedi suficientment acreditada la 
projecció i repercussió per a la ciutat. 
Els projectes presentats han de ser sense afany de lucre. 
En cas que siguin projectes a desenvolupar en un espai concret de la ciutat, s’haurà de tenir un acord previ 
amb el centre o equipament per a poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol·licitud.  
 
D’acord a l’art. 2.5. de la Normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovada per Acord del Plenari del Consell Municipal de data 17-12-2010, i tal com s’esmenta a la 
convocatòria general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del 
projecte. 

Ya) Organització de congressos i esdeveniment científics i acadèmics a la ciutat 
 (àmbit ciutat) 

L’import màxim de la subvenció és de 20.000 euros.  
Aquesta modalitat té per objectiu subvencionar congressos i altres esdeveniments científics i acadèmics 
(jornades, seminaris, presentacions,...) especialment rellevants per a la ciutat. Es tracta d’activitats 
enfocades majoritàriament a un públic acadèmic i recercaire per a donar a conèixer o debatre novetats i 
altres qüestions vinculades a la recerca o el coneixement acadèmic, més enllà de que puguin estar obertes 
al públic en general. 
Els projectes presentats a aquesta modalitat podran rebre fins a un màxim de 20.000 €. 

Requisits:  
Els projectes presentats han de complir els següents requisits:  

 El contingut científic o acadèmic ha de ser rellevant en relació a les polítiques de ciència i universitats 
de l’Ajuntament de Barcelona i als objectius del Pla Barcelona Ciència que es centra, tot i que no 
exclusivament, en promoure la recerca aplicada i que aplicada i que abordi qüestions rellevants per al 
dia a dia de la ciutat de Barcelona i la seva ciutadania. 

 El congrés o esdeveniment ha de respectar els valors i principis de l’Ajuntament de Barcelona, 
especialment pel que fa a igualtat de gènere, no discriminació, respecte i tolerància a la diversitat i 
sensibilitat a l’emergència climàtica. 

 
 
 
 
 
 

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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Criteris de Valoració:  
 Contingut ....................................................................................................................... 1 punt 

· El contingut científic o acadèmic és especialitzat de tal manera que l’esdeveniment és únic o 

molt rellevant a nivell internacional en el seu àmbit 

· El contingut científic o acadèmic és especialment rellevant per la ciutat perquè es vincula a 

reptes o circumstàncies pròpies de Barcelona, o bé que, tot i no ser úniques, són especialment 

importants a la ciutat. 

· El contingut inclou també un enfocament educatiu o divulgatiu i promou la formació i cultura 

científica amb inclusió d’accions obertes i/o adreçades a la ciutadania. 

 Institució o grup impulsor ............................................................................................................ 1 punt 
· La institució o grup impulsor és especialment rellevant per a la ciència i l’acadèmia de la ciutat. 

 Necessitat ................................................................................................................................... 1 punt 
· El finançament de l’Ajuntament de Barcelona és especialment necessari per a la realització de 

l’esdeveniment.  

 Internacionalització ....................................................................................................................  1 punt 
· L’esdeveniment té rellevància internacional i situa a Barcelona en el panorama internacional de 

les polítiques de Ciència i Universitats. 

· Tenir en compte la presència de ponents internacionals, d’assistents internacionals i la 

repercussió internacional especialment si hi ha impulsors/es o col·laboradors/es internacionals 

 Impacte ....................................................................................................................................... 1 punt 
L’impacte de l’esdeveniment és elevat. O bé el nombre d’assistents és elevat, o bé, en matèries 
més especialitzades, té una gran rellevància en el seu àmbit, tot i ser poc estès a nivell del 
conjunt de l'ecosistema científic i acadèmic. 

 Impacte comunicatiu ..................................................................................................................  1 punt 
· El congrés o esdeveniment planifica una estratègia de comunicació efectiva, que faci que es 

conegui entre la ciutadania, o entre el sector científic o acadèmic corresponent en cas que es 

tracti d'una matèria especialitzada de poc interès per la ciutadania en general.  

Yb) Educació científica, cultura científica i divulgació de la recerca ___(àmbit ciutat) 

L’import màxim de la subvenció és de 20.000 euros. 
Aquesta modalitat té per objectiu subvencionar propostes de projectes, accions i/o activitats innovadores 
d’educació científica, cultura científica i divulgació científica o de la recerca, que es duguin a terme en 
espais públics, equipaments culturals, científics i/o educatius (tenint en compte l’educació al llarg de la 
vida) i que incorporin els valors de la Recerca Socialment Responsable (RRI, segons les directrius 
europees https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-
innovation) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (segons l’Agenda 2030 de Desenvolupament 
sostenible de l’Assemblea de Nacions Unides https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/). Els 
projectes sol·licitants també podran consistir en publicacions periòdiques o puntuals per a promocionar 
l’educació, la cultura i la divulgació científiques. 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Requisits:  

 Que vinculin l’àmbit científic o de recerca, i el món cultural i/o educatiu (tenint en compte l’educació al 
llarg de la vida) amb el conjunt de la ciutadania o amb col·lectius específics però no especialitzats. 

 Han de ser propostes de nova creació que es puguin dur a terme en espais públics o equipaments 
culturals, científics i/o educatius, o bé publicacions, que contribueixin a generar noves 
propostes/accions de divulgació que incorporin llenguatges i formats innovadors i que explorin la 
intersecció d’àmbits i disciplines.  

 Ser propostes en formats tant digitals com no digitals o formats híbrids que combinin llenguatges o 
mitjans. 

 Que els continguts, els objectius o la finalitat de les propostes estiguin relacionats amb centres de 
recerca, institucions o equipaments científics, o grups i activitats de recerca o d’educació, cultura i 
divulgació científiques de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana. 

Criteris de Valoració:  

 Qualitat del projecte i interès cultural, educatiu científic i acadèmic ....................................   2,5 punts  
· Exposició i descripció clara i precisa del projecte: objectius, accions, activitats, calendari, 

continuïtat.  

· Risc i innovació: aposta per la innovació i l’experimentació en l’àmbit de l’educació, la cultura i 

la divulgació científiques. Impuls de la creativitat. Aposta per nous formats que vinculin l’àmbit 

científic i el món educatiu i/o cultural. Innovació en l’àmbit de l’educació i/o de la cultura en 

termes vinculats a la ciència i la recerca, amb incidència en la participació ciutadana.  

· Singularitat: perfil propi definit. Activitats inèdites i especialització.  

· Pla de comunicació, estratègies de comunicació i difusió de les activitats.  

 Impacte en el teixit científic, cultural i/o educatiu de la ciutat i en el conjunt de la ciutadania ... 2 punts  
· Repercussió i rellevància del temes abordats dins l’àmbit de la recerca.  

· Impacte en la ciutadania (activitats basades en la participació ciutadana activa).  

· Incorporació d’espais de reflexió i diàleg a l’entorn dels vincles entre ciència, educació i cultura.  

· Articulació i connexió entre el teixit acadèmic i de recerca i el teixit cultural i educatiu. Treball 

en xarxa. 

· Aposta per projectes locals. Treball de proximitat i implicació amb el territori. 

· Perspectiva metropolitana. 

· Internacionalització: col·laboració i/o vincles amb agents internacionals. 

 

 Accions d’inclusió i sensibilització ........................................................................................  1,5 punts  

· Accions d’inclusió: treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió. Oferta d’accés a la 

programació habitual a persones vulnerables. Incorporació de l’accessibilitat de tots els 

col·lectius. 

· Perspectiva de gènere, accions per a impulsar i visibilitzar vocacions científiques de dones, 

accions per a incloure dones de perfils diversos. 

· Accions de sensibilització i creació de públics. 
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Yc) Art i ciència ______________________________________________(àmbit ciutat) 

L’import màxim de la subvenció és de 10.000 euros. 

Aquesta modalitat té per objectiu subvencionar projectes que posin en valor la interrelació ciència/art, 
entenent la ciència en tots els àmbits possibles, des de les ciències experimentals i la tecnologia fins a les 
ciències socials i les humanitats. Els projectes hauran de tenir en compte els llenguatges artístics en 
interacció amb els llenguatges més científics i tecnològics amb la finalitat d’afrontar, discutir o 
problematitzar reptes comuns del nostre present. 

Requisits: 

Els projectes presentats han de tenir un clar vincle entre art i ciència i han d’incloure una acció o proposta 
final (debat o conversa, xerrada, acció de carrer, audiovisual en el sentit ampli de la paraula, performance, 
instal·lació, dansa, teatre, accions en xarxes socials, etc.). Els projectes hauran de complir els següents 
requisits:  

 Ser de nova creació. 
 Tenir en compte els llenguatges artístics i els més científics i tecnològics.  
 Tenir en compte els grans reptes de la ciutat. 
 Ha d’implicar persones de l’àmbit artístic i del científic. 
 Ser aplicables en l’àmbit educatiu al llarg de la vida, l’àmbit cultural o el científic. 
 Les propostes hauran de disposar, en cas que el projecte ho requereixi per a la seva difusió, tots els 

drets de propietat intel·lectual i d’imatge associats a l’acció i/o obra final del projecte, eximint a 
l’Ajuntament de Barcelona de qualsevol responsabilitat al respecte.   

Criteris de Valoració:  

La valoració dels projectes es farà d'acord amb els criteris següents: 

 Qualitat del projecte i interès cultural, científic, educatiu i/o artístic ....................................... 2,5 punts 
· Exposició i descripció clara i precisa del projecte: objectius, accions, activitats, calendari, 

continuïtat. Qualitat del desenvolupament del projecte així com de l’acció o obra final del 

projecte  

· Risc i innovació: aposta per la innovació i l’experimentació en la interrelació art i ciència i la 

barreja de llenguatges artístics i científics o tecnològics. Impuls de la creativitat. Aposta per 

nous formats que vinculin l’àmbit artístic i el científic, amb incidència de la participació 

ciutadana.  

· Singularitat: perfil propi definit. Activitats inèdites i especialització  

· Col·laboració entre persones artistes i persones investigadores o dedicades a la comunicació 

que treballin en un centre de recerca o institució científica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  

· Pla de comunicació, estratègies de comunicació i difusió del projecte  

 Impacte en el teixit científic, cultural i/o educatiu de la ciutat .................................................... 2 punts 
· Repercussió i rellevància dins l’àmbit de la recerca i l’experimentació en el vincle art/ciència.  i 

la barreja de llenguatges artístics i científics o tecnològics 

· Impacte en la ciutadania (activitats basades en la participació ciutadana activa).  
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· Incorporació d’espais de reflexió i diàleg a l’entorn del vincle art i ciència.  

· Articulació i connexió amb el teixit cultural i educatiu. Treball en xarxa, treball de proximitat i 

implicació amb el territori.  

· Aposta per projectes locals i nou talent emergent 

· Internacionalització: col·laboració i/o vincles amb agents internacionals 

· Perspectives d’accés i circulació del resultat del projecte (creative commons, difusió públics, 

etc.) 

 

 Accions d’inclusió i sensibilització ........................................................................................  1,5 punts 
· Accions d’inclusió: treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió. Oferta d’accés a la 

programació habitual a persones vulnerables. Incorporació de l’accessibilitat de tots els 

col·lectius.  

· Accions de sensibilització i creació de públics que a partir d’aquestes pràctiques art/ciència es 

poden apropar d’una manera diferent al coneixement.  

Yd) Suport a activitats de recerca sobre reptes urbans de la ciutat  ___(àmbit ciutat) 

L’import màxim de la subvenció és de 10.000 euros. 

Aquesta modalitat té per objectiu donar suport, mitjançant la subvenció d’activitats o necessitats puntuals, 

a projectes i grups de recerca rellevants que abordin, especialment des de la recerca aplicada, reptes 

urbans que tenen impacte rellevant en la metròpolis de Barcelona i la seva ciutadania. 

Requisits: 

Els projectes presentats han de complir els següents requisits:  

 La recerca científica a la qual es vincula la sol·licitud ha de contribuir a la reflexió, ampliació del 
coneixement i proposta de respostes innovadores als reptes que té plantejats Barcelona com a ciutat i 
com a conurbació metropolitana. No es tracta de problemàtiques que afectin exclusivament a la ciutat 
i la seva àrea metropolitana però sí que tinguin una especial rellevància en el dia a dia de la ciutat i la 
ciutadania. 

 El contingut de recerca al qual es vincula la sol·licitud ha de ser rellevant en relació a les polítiques de 
ciència i universitats de l’Ajuntament de Barcelona i als objectius del Pla Barcelona Ciència 2020-2023 
que es centra, tot i que no exclusivament, en promoure la recerca aplicada i que abordi qüestions 
rellevants per al dia a dia de la ciutat de Barcelona i la seva ciutadania. 

 No es requereix presentar un projecte de recerca original, però sí explicar en quin projecte o objectiu 
de recerca s’emmarca l’activitat o necessitat que es sol·licita cobrir i de quina manera la seva subvenció 
repercuteix positivament en la continuació d’activitats de recerca rellevants en el sentit dels requisits 
anteriors.  
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Criteris de Valoració: 

 Trajectòria d’investigació .......................................................................................................... 2 punts 
· Currículum Vitae i publicacions científiques de la o les persones vinculades a la sol·licitud. 

 Qualitat i impacte científic de la investigació ............................................................................ 2 punts 
· Claredat i rellevància dels objectius de la recerca en la qual s’emmarca la sol·licitud. 

· Consideració de les implicacions mediambientals, socials i de gènere de la recerca vinculada 

a la sol·licitud. 

 Aplicacions i repercussió de la recerca a la ciutat .................................................................... 2 punts 
· Descripció dels mecanismes, activitats i implicació social a través de les quals la recerca 

vinculada a la sol·licitud pot impulsar una millora de la qualitat de vida a la ciutat. 

· Inclusió en les activitats del grup o del projecte de recerca de col·laboracions amb agents 

socials de rellevància per la ciutat i de mecanismes de participació ciutadana. 

 


