Dimarts, 15 de desembre de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
ANUNCI de 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 2016
En compliment de l'acord de la Comissió de Govern de data 3 de desembre de 2015, i d'acord amb el decret de
l'alcaldessa de data 18 de juny de 2015, es procedeix a publicar l'anunci de la convocatòria ordinària de subvencions
per a l'any 2016 per als àmbits temàtics i territorials que es detallen en aquesta publicació i d'acord amb el que
s'especifica a les bases reguladores d'aquesta convocatòria, aprovades per acord de Comissió de Govern de data 3 de
desembre de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 27 d'octubre de 2015.
1. Objecte
Convocatòria ordinària mitjançant concurrència competitiva per a la concessió de subvencions per dur a terme
projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de Cultura, Esports, Educació, Salut, Gent
gran, Dones, Joventut, Infància i adolescència, Participació ciutadana, Associacionisme, Immigració - Acollida, Civisme i
convivència, Drets dels animals, Foment d'activitats organitzatives, Comerç de proximitat i promoció econòmica,
Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, Acció comunitària, Temps i economia de les cures, Afers religiosos,
Ecologia, urbanisme i mobilitat, Consum responsable, Economia cooperativa, social i solidària, LGTBI, Drets de
ciutadania, Promoció de la convivència i interculturalitat i Inclusió per a l'any 2016.
2. Finalitats i règim jurídic
Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per
finalitat:
• Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.
• Promoure l'associacionisme i el voluntariat.
• Fomentar valors socials i culturals i formes de participació noves.
• Millorar els canals de participació ciutadana.
• Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.
• Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
• Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
• Fomentar valors de civisme i convivència.
• Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.

• Fomentar el desenvolupament del comerç de la ciutat.
• Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i
cooperatives.
• Promoure l'acció comunitària.
• Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió,
diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.
El règim jurídic es determina a la base tercera de les Bases reguladores d'aquesta convocatòria, publicades al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 27 d'octubre de 2015.
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• Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.
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3. Sol·licitants
Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i físiques
que hagin de fer l'activitat prevista per al seu atorgament, amb les particularitats que es concreten al punt 15 "Requisits i
criteris de valoració específics" d'aquesta convocatòria segons l'àmbit temàtic al que es concorri.
D'acord amb el que indica la base quarta de les Bases Reguladores, el sol·licitant haurà de tenir seu social o delegació
al terme municipal de Barcelona, excepte en els casos que s'especifiquen al punt 15 "Requisits i criteris de valoració
específics" d'aquesta convocatòria, per a ser beneficiari.
4. Condicions i requisits
Segons el previst a la base novena de les Bases reguladores, els projectes o activitats han de contemplar els següents
requisits:
• Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s'estableix en aquesta convocatòria.
• Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.
• Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona, des d'una dimensió de districte o de ciutat, o fora
d'aquesta en el cas que es considerin d'interès per a la projecció exterior de la ciutat.
• Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats
subvencionades.
• Que les activitats programades s'iniciïn i finalitzin dins de l'any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2016-2017,
si així s'especifica a l'àmbit temàtic al que es concorri.
• Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.
Al punt 15 "Requisits i criteris de valoració específics" d'aquesta convocatòria, alguns àmbits temàtics i programes
detallen altres requisits específics que han de complir els projectes presentats.
5. El termini i la forma
De presentació de les sol·licituds: el termini de presentació de sol·licituds serà del 28 de desembre de 2015 al 21 de
gener de 2016, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no serà admesa a tràmit.
Forma:

En cas de presentació presencial, la sol·licitud de subvenció es pot obtenir en format paper als punts de lliurament
indicats en el punt 16 "Punts de lliurament de sol·licituds de subvenció" d'aquesta convocatòria i també es poden
descarregar
de
la
seu
electrònica
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
a
l'adreça
http://governobert.bcn.cat/transparencia/subvencions. Sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquests
documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General dels districtes, gerències o instituts que
es relacionin en el mateix punt 16 d'aquesta convocatòria.
6. La sol·licitud
Els/Les sol·licitants han de presentar, durant el termini de presentació de les sol·licituds establert en el punt 5 "El termini
i la forma" d'aquesta convocatòria, els documents següents degudament complimentats i signats:
• Document bàsic 1: és la instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la
presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.
• Document bàsic 2: és el formulari descriptiu de projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1.
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La sol·licitud es podrà emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits),
seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.
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No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per
adjuntar-la a un procediment ja iniciat.
Cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte, assenyalant un únic codi de modalitat (àmbit temàtic,
programa específic i àmbit territorial) al qual es vol concórrer.
El fet de presentar la sol·licitud implica l'acceptació de la realització de les comunicacions, previstes en aquesta
convocatòria, per part de l'Administració, al correu electrònic que necessàriament ha d'indicar el sol·licitant.
7. Procediment de concessió
Admissió de sol·licitud: un cop presentats el document bàsic 1 i el document bàsic 2, es comprovarà que s'ajusten als
requisits respecte al sol·licitant i l'àmbit del projecte presentat. En el cas que l'interessat no hagi presentat els documents
com s'indica en aquesta convocatòria, se'l requerirà mitjançant correu electrònic per tal que els esmeni d'acord amb el
que preveu l'art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s'aprova el règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú.
En cap cas s'admetrà la substitució d'aquells projectes ja presentats.
Valoració del projecte o activitat presentada: un cop admesa la sol·licitud es valorarà el projecte d'acord amb els criteris
establerts, per tal que la comissió competent, emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de
l'òrgan instructor.
Resolució provisional: l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució provisional a la presidència de cada un dels
òrgans col·legiats detallats a l'apartat 12 d'aquest document.
El dia següent de la publicació de la resolució provisional al Butlletí Oficial de la Província s'obrirà un termini de deu dies
hàbils per presentar la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci, als punts de registre indicats al final
d'aquest document.
En el cas que no es presenti aquesta documentació acreditativa, que tot seguit es relaciona, es denegarà la subvenció:
• Documentació acreditativa de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona (excepte en les modalitats
que s'indica).
• Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb
l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com també amb la Seguretat Social
(TGSS), l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH) i la resta d'Administracions.
• Documentació acreditativa d'haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
• Estar legalment constituïdes i actives.

En el mateix termini s'obre un tràmit per presentar al·legacions. El fet que els sol·licitants interessats no presentin
al·legacions en aquest termini, suposa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva.
Aquest supòsit restarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació acreditativa que s'hagi indicat en la
publicació de la resolució provisional.
Aquelles subvencions que estiguin proposades per a atorgar i als seus sol·licitants no se'ls hagi requerit presentar
documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la, si així
ho decideix l'òrgan instructor. De la mateixa manera que les subvencions que estiguin proposades per a denegar per
requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que els seus sol·licitants hagin presentat al·legacions en
el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.
En cas que l'import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l'import sol·licitat a la
instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l'execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte d'acord
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• Comunicar a l'Ajuntament i de la forma i en el moment que es determini, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs
òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.
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amb la disminució d'aquest import. De no presentar-se aquesta reformulació, es tindrà en compte l'import informat a la
instància de sol·licitud a l'hora de valorar la justificació del projecte.
Durant el procediment d'atorgament de la subvenció, l'òrgan instructor podrà proposar la modificació de les condicions o
forma de realització de l'activitat proposada per el/la sol·licitant; en aquest cas haurà de sol·licitar l'acceptació de la
persona beneficiària. Aquesta acceptació s'entendrà atorgada si en la proposta de modificació s'exposen de forma clara
les variacions i la persona beneficiària no manifesta la seva oposició dins del termini de quinze dies hàbils, a comptar
des la notificació de la proposta i sempre que, en tot cas, no resultin danys a tercers.
Resolució definitiva: Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i
examinades les al·legacions presentades pels interessats, es procedirà a dictar la resolució definitiva. La competència
per a l'estimació i desestimació d'al·legacions, així com per a l'atorgament i denegació definitiu, correspon als Presidents
de les Comissions a proposta de l'òrgan instructor.
La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per defensar els seus interessos. Tanmateix, contra les resolucions de l'òrgan competent dels
organismes autònoms que no són definitius en via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant
l'Alcaldia en el termini d'un mes.
La notificació de la resolució definitiva s'efectuarà mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Un cop se'n
tingui constància, es publicarà en el tauler d'edictes electrònic i a la web de l'Ajuntament de Barcelona.
Termini del procediment: El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar
des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima els
interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.
8. La quantia de la subvenció i conceptes subvencionables
Aplicació pressupostària i quanties:
Per atendre les sol·licituds corresponents als àmbits i programes subvencionables, s'han autoritzat les despeses amb
càrrec a les partides pressupostàries i estats de previsions de despeses de l'exercici 2016 que es detallen a continuació.
No obstant, aquestes partides poden ser ampliades per l'òrgan gestor durant el procés d'atorgament i d'acord amb l'art.
58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.
Taula 1. Pressupost per programes d'àmbit de districte
Pressupost
493.105 EUR
390.000 EUR
503.065 EUR
179.327,50 EUR
247.000 EUR
249.000 EUR
380.000 EUR
546.000 EUR
310.000 EUR
553.666,34 EUR

Codi econòmic
48901 92412
48901 92412
48901 92412
48901 92412
48901 92412
48901 92412
48902 92412
48901 92412
48901 92412
48903 92416
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Districte
Ciutat Vella
l'Eixample
Sants-Montjuïc
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Gràcia
Horta-Guinardó
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Taula 2. Pressupost per programes d'àmbit de ciutat
Àmbit temàtic
Cultura
Esports
Salut
Gent gran
Dones
Joventut
Infància i adolescència

Pressupost
4.018.242 EUR
3.000.000 EUR
270.000 EUR
105.000 EUR
270.000 EUR
180.000 EUR
129.000 EUR

Codi econòmic
48000 33011
48901 34112
48901 31111
48901 23134-23231
48901 23171
48901 23221
48901 23111-23213
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Àmbit temàtic
Participació ciutadana
Associacionisme
Immigració - Acollida
Drets dels animals
Comerç de proximitat i promoció econòmica
Acció comunitària
P. amb discapacitat i/o diversitat funcional
Temps i economia de les cures
Afers religiosos
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Consum responsable
Economia Cooperativa, social i solidària
LGTBI
Drets de ciutadania
Promoció convivència i interculturalitat
Inclusió

Pressupost
230.000 EUR
180.000 EUR
210.000 EUR
80.000 EUR
1.300.000 EUR
80.000 EUR
1.230.000 EUR
100.000 EUR
65.000 EUR
300.000 EUR
300.000 EUR
330.000 EUR
100.000 EUR
190.000 EUR
400.000 EUR
228.000 EUR

Codi econòmic
48901 92417
48901 92418
48901 23161
48902 16911
48901 43141
48901 23182
48901 23411
48901 43352
48901 23251
48902 15143
48901 49312
48901 43351
48901 23254
48901 23252
48901 23261
48901 23142

Import màxim per sol·licitud per a programes d'àmbit de districte
Per àmbits temàtics i programes
Foment d'activitats organitzatives

Import màxim
1.000 EUR

Import màxim per sol·licitud per a programes d'àmbit de ciutat
Per àmbits temàtics i programes
Import màxim
Cultura
300.000 EUR
Salut
12.000 EUR
Gent gran – Promoció a la gent gran
9.000 EUR
Dones
12.000 EUR
Joventut
9.000 EUR
Infància i adolescència – Promoció infància, adolescència i famílies
9.000 EUR
Comerç de proximitat i promoció econòmica – accions dinamització, comunicació i promoció comercial d'àmbit intern i extern
25.000 EUR
Comerç de proximitat i promoció econòmica – activitats de dinamització, comunicació i promoció durant la Campanya de Nadal 20.000 EUR
Comerç de proximitat i promoció econòmica – accions formatives dirigides als comerciants o empleats
10.000 EUR
Comerç de proximitat i promoció econòmica – reforç de les estructures associatives comercials
15.000 EUR
Comerç de proximitat i promoció econòmica – projectes de millora de la sostenibilitat del comerç
10.000 EUR
Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional
80.000 EUR
Temps i economia de les cures
10.000 EUR
Afers religiosos
8.000 EUR
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
10.000 EUR
Consum responsable
12.000 EUR
Economia Cooperativa, social i solidària
12.000 EUR
LGTBI
11.000 EUR
Drets de ciutadania
11.000 EUR

Conceptes subvencionables:
Seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de
l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei, sempre que l'àmbit
temàtic al qual es concorre no indiqui el contrari al punt 15 "Requisits i criteris de valoració específics" d'aquesta
convocatòria:
• Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona jurídica o física.
• Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.
• Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
• Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
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Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte,
especificada al document bàsic 2 de descripció del projecte.
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• Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d'oficina.
• Assegurances.
• Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.
• Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al
desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació
d'aquesta subvenció).
• Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).
• Tributs, quan siguin abonats directament per la persona jurídica o física beneficiària.
Les despeses d'amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d'inversió en els immobles utilitzats durant l'execució
del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d'amortització estarà subjecte a les condicions
següents:
• Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.
• Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.
• Que el cost es refereixi al període subvencionable.
• Altres despeses que s'indiquin a la convocatòria.
Quan s'hagi de fer despeses de més de 18.000 EUR (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de
béns, i per aquelles despeses de més de 50.000 EUR (sense IVA) en el cas d'execució d'obres, tal com indica la base
18a., s'hauran d'incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l'adjudicació en cas de no ser la
proposta més avantatjosa econòmicament.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables:
• Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
• Les despeses d'inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.
• Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.
• Altres despeses, en funció de l'àmbit temàtic al que es es concorre i que, si escau, estaran detallades al punt 15
"Requisits i criteris de valoració específics" d'aquesta convocatòria.
Incompatibilitats en quant a la presentació de projectes per part d'un sol·licitant aplicables a tots els àmbits temàtics

No es podrà presentar més d'una sol·licitud del mateix projecte a un mateix districte.
Exemple: no es pot presentar el mateix projecte a Ca1 i Ha1.
• En l'àmbit territorial de CIUTAT (codi territorial 11):
No es podrà presentar més d'una sol·licitud del mateix projecte entre programes d'un mateix àmbit temàtic.
Exemple: no es pot presentar el mateix projecte a Fa11 i a Fb11.
Existeixen altres incompatibilitats en la presentació de projectes, en funció dels àmbits temàtics als quals es presenti la
sol·licitud. Es poden consultar a cada àmbit temàtic en el punt 15 "Requisits i criteris de valoració específics".
Si durant el moment de la valoració s'apreciés un error en l'àmbit escollit per part dels sol·licitants, la sol·licitud es podrà
incloure en l'àmbit al qual s'adeqüi millor.
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• En l'àmbit territorial de DISTRICTE (codi territorial del 01 al 10):
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9. Modalitats dels projectes
Àmbits territorials
Àmbit territorial
Districte de Ciutat Vella
Districte de l'Eixample
Districte de Sants-Montjuïc
Districte de les Corts
Districte de Sarrià – Sant Gervasi
Districte de Gràcia
Districte d'Horta-Guinardó
Districte de Nou Barris
Districte de Sant Andreu
Districte de Sant Martí
Ciutat

Codi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Àmbits temàtics i programes

B Esports

Programa
a Creació, producció i difusió d'iniciatives artístiques.
b Projectes artístics i culturals que fomentin la cohesió social o que
promoguin la relació i connectivitat educativa.
c Propostes singulars de caràcter extraordinari d'interès per a la ciutat.
d Foment de projectes d'espais de creació, assaig, recerca i
experimentació cultural.
e Sales de teatre.
f Sales de música en viu.
g Foment de la cultura popular i el patrimoni immaterial.
h Projectes de potenciació o divulgació de la cultura científica,
tecnològica i digital.
i Projectes de potenciació o divulgació de la creació i la difusió literària.
a Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona.
b Actes i competicions esportives i esdeveniments esportius d'interès
ciutadà.
c Projectes d'activitat física específics per a la gent gran.
d Projectes o activitats que promouen específicament la participació de
les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional en l'activitat física
o en l'esport.
e Projectes de creació o consolidació d'itineraris esportius per garantir la
continuïtat de la pràctica esportiva per a infants i joves.
f Suport a l'esport federat femení que competeixi en l'àmbit estatal.
g Projectes de consolidació de punts de pràctica esportiva per infants i
joves.
h Foment de l'activitat física per a altres col·lectius específics.
i Projectes de promoció de l'esport en edat escolar desenvolupats per
les entitats o els centres d'un determinat districte o barri de la ciutat.
j Suport a l'aprenentatge de la natació per a l'alumnat de primer de
primària de l'escola pública de la ciutat. Programa "Ja nedo".
k Suport a les activitats físiques a clubs o entitats esportives d'àmbit
territorial de districte o barri.
l Suport a les modalitats esportives federades de poca implantació a la
ciutat o l'oferta dels quals superi els límits territorials del districte on es
dugui a terme.
m Suport als grans esdeveniments internacionals del calendari esportiu
de la ciutat.
n Projectes o activitats específiques de promoció de la salut des de
l'activitat física o l'esport.
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Programa
a Suport al foment de l'activitat de les associacions de mares i pares
d'alumnes (AMPA) de les escoles bressol, primària, secundària i altres
centres educatius d'ensenyament obligatori.
D Salut
a Suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents.
b Promoció de la salut sexual i reproductiva.
c Les desigualtats en salut.
d Salut mental.
e Promoció de la salut, prevenció, atenció i reinserció en el camp de les
drogodependències.
f Promoció de la salut i prevenció en el camp de les malalties cròniques
i/o emergents.
E Gent Gran
a Atenció a la gent gran.
b Promoció a la gent gran.
F Dones
a Desigualtats interseccionals.
b Violència vers les dones.
c Participació política de les dones i dels moviments feministes.
G Joventut
a Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el
desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils.
b Projectes específics de rellevància especial en el camp de la promoció
social i cultural de la joventut.
H Infància i adolescència a Atenció a la infància, l'adolescència i llurs famílies.
b Promoció a la infància, l'adolescència i llurs famílies.
I Participació
a Projectes per afavorir la participació ciutadana en les polítiques
ciutadana
municipals.
b Projectes destinats a organitzar xarxes ciutadanes.
J Associacionisme
a Projectes de col·laboració associativa.
b Projectes que enforteixin la participació, la transparència i la
democràcia dins les entitats i col·lectius.
c Projectes que es proposin augmentar la base social de les entitats
(persones associades, voluntàries o col·laboradores).
K Immigració-Acollida
a Accions en l'àmbit de l'acollida i l'acompanyament.
L Civisme i convivència a Foment de la corresponsabilitat ciutadana en els usos socials i el
manteniment de l'espai urbà.
M Drets dels animals
a Promoció d'activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa
dels animals.
N Foment activitats
a Foment d'activitats organitzatives.
organitzatives
O Comerç de
a Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial d'àmbit
proximitat i promoció
intern i extern.
econòmica
b Activitats de dinamització, comunicació i promoció durant la Campanya
de Nadal.
c Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats.
d Reforç de les estructures associatives comercials.
e Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç.
f Promoció econòmica de proximitat.
P Persones amb
a Vida independent.
discapacitat i /o
b Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els
diversitat funcional
serveis públics.
c Inserció laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de
treball.
d Promoció de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional.
Q Acció comunitària
a Promoció d'accions comunitàries als barris per a projectes que donin
resposta i afrontin necessitats i noves problemàtiques col lectives.
b Promoció d'accions encaminades a crear i/o enfortir processos de
planificació comunitària als barris.
c Promoure la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença
al barri.
R Temps i economia de a Fomentar /facilitar la conciliació del temps de cura, familiar, laboral,
les cures
personal i social.
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Àmbit temàtic

S
T

U

V

W
X

Y
Z

Programa
b Promoure accions que posin en valor els temps de les persones (de
cura, familiar, personal i social).
c Promoure l'economia de les cures.
Afers religiosos
a Contribució al coneixement del fet religiós.
b Celebració de festes i actes religiosos.
Ecologia,
a Promoció d'activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del
Urbanisme i
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.
Mobilitat
b Foment de la implicació de la ciutadania en la gestió de l'espai públic i
en les transformacions urbanes.
c Promoció d'activitats i iniciatives per al desenvolupament del Pla de
Mobilitat Urbana (PMU).
Consum
a Accions d'informació i divulgació dels hàbits del consum responsable.
responsable
b Projectes comunitaris d'interès públic o social que executin pràctiques
de consum responsable.
c Actuacions derivades del funcionament de les associacions per la
defensa de les persones consumidores.
Economia cooperativa, a Accions de promoció de l'economia cooperativa, social i solidària.
social i solidària
b Accions de millora de la comunicació d'empreses i entitats de
l'economia social i solidària.
c Accions de promoció de les economies col·laboratives de producció de
pro-comú.
LGTBI
a Sensibilització ciutadana i visibilització.
b LGTBIfòbia.
c Drets sexuals i reproductius.
Drets de
a Promoció, foment i defensa dels drets humans. Coneixement i
ciutadania
sensibilització dels drets i deures de la ciutadania.
b Dret a no ser discriminat per cap motiu de gènere, raça, ètnia o origen,
pensament i consciència.
c Noves realitats socials: drets emergents.
Promoció de la
a Accions específiques en l'àmbit educatiu i de la formació.
convivència i
b Accions en l'àmbit de la participació.
interculturalitat
c Accions per promoure la interculturalitat.
Inclusió
a Inclusió social.
b Inclusió laboral.
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10. Obligacions dels beneficiaris/es
Les obligacions dels beneficiaris/es són les que determinen les bases quarta i setzena de les Bases reguladores.
11. Pagament
El lliurament dels fons públics corresponent a la subvenció es realitzarà amb caràcter previ a la justificació, com a
finançament necessari per a executar les actuacions o projectes inherents a la subvenció.

12. Òrgans col·legiats
Actuen com a òrgans col·legiats competents per a emetre l'informe per a la proposta de resolució provisional els
següents:
Membres de les 10 comissions d'àmbit de districte
• President/a del Consell de Districte (que la presideix).
• Regidor/a de districte.
• Gerent de districte.
• Director/a de Serveis a les Persones i Territori.
• Director/a de Serveis Generals.
• Secretari delegat / secretària delegada del districte (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot).
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En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant transferència bancària al
compte bancari de la persona jurídica o física sol·licitant i sota la seva responsabilitat.
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Membres de les comissions d'àmbit de ciutat
Institut de Cultura de Barcelona
• President/a de l'Institut de Cultura de Barcelona (que la presideix).
• Comissionat/da de Cultura.
• Gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona.
• Director/a de Recursos de l'Institut de Cultura de Barcelona.
• Director/a d'Infraestructures culturals, Patrimoni i Coordinació.
• Director/a de Sectors Culturals i Innovació.
• Sis persones designades per l'alcalde a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona.
• Secretari delegat/secretària delegada del Consell d'Administració (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu
i sense vot).
Institut Barcelona Esports
• President/a de l'Institut Barcelona Esports (Tercer tinent/a d'Alcaldia, que la presideix).
• Comissionat/da d'Esports.
• Gerent de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
• Gerent de l'Institut Barcelona Esports.
• Director/a de Promoció i Esdeveniments Esportius.
• Director/a de Planificació i Serveis Generals.
• Cap d'Administració.
• Secretari/ària del Consell Rector (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot).
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
• President/a de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
• Gerent de l'Àrea de Drets Socials.
• Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
• Coordinador/a de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
• Cap de recursos i Serveis Generals.
• Secretari/ària del Consell Rector (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot).
Drets Socials

CVE-Núm. de registre: 022015026856

• Segon tinent/a d'Alcaldia (que la presideix).
• Regidor/a de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI.
• Comissionat/da de Salut.
• Comissionat/da d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat.
• Gerent de l'Àrea de Drets Socials.
• Director/a d'Acció Social.
• Cap de departament de Salut.
• Director/a de serveis d'Intervenció Social.
• Director/a de serveis de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI.
• Director/a de serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants.
• Director/a de Planificació i Innovació.
• Secretari delegat/secretària delegada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot).
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
• 4ª Tinenta d'Alcaldessa d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (qui la presideix).
• Gerent d'Ecologia Urbana.
• Director/a de Serveis de Comunicació i Participació.
• Director/a de Serveis de Gestió de Coordinació Econòmica.
• Secretari delegat / secretària delegada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot).
Presidència i Economia
• Regidor d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme (que la presideix).
• Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.
• Gerent d'Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme.
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• Gerent de Presidència i Economia.
• Director/a de Comerç i Consum.
• Cap de Departament de programes de Temps i Economia de les Cures.
• Cap del Departament de Consum.
• Tècnic/a de la Direcció de Comerç i Consum.
• Tècnic/a del Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum.
• Lletrat/da de la Direcció de Comerç i Consum.
• Secretari delegat / secretària delegada (actuarà com a secretari de la comissió amb veu i sense vot).
Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
• Tercer tinent d'Alcaldia (que la presideix).
• Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
• Director/a Drets Ciutadania i Immigració.
• Director/a de Democràcia Activa i Descentralització.
• Director/a d'Acció Comunitària.
• Director/a de Planificació i Control.
• Secretari delegat / secretària delegada (actuarà com a secretari/ària de la comissió amb veu i sense vot).
13. Publicitat
Les propostes de resolucions provisionals, les resolucions definitives d'atorgament i denegació de subvencions es
publicaran a l'efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva
publicació al diari oficial, al tauler d'edictes electrònic i a la web.
Publicitat per part del beneficiari: utilització preferentment de la llengua catalana en tot el material gràfic i audiovisual
adreçat al públic (cartells, anuncis, comunicacions, etcètera) quan estiguin vinculats a l'objecte de la subvenció, de
conformitat amb el que estableix l'article 16 del Reglament d'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Barcelona.
Podeu consultar la normativa gràfica a la web de l'Ajuntament www.bcn.cat.
14. La justificació i el control
L'Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats
atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat
de l'entitat (llibres i registres comptables).
La justificació s'ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. El
perceptor de la subvenció haurà d'aportar la justificació mitjançant el compte justificatiu relacionat a la base divuitena de
les Bases reguladores i segons els models establerts, que es podran trobar a la web
http://governobert.bcn.cat/transparencia/subvencions. En cas que no es faci ús d'aquests models, és del tot
imprescindible presentar totes i cadascuna de les dades i declaracions incloses en ells, mitjançant qualsevol altre
document.

Per als projectes d'àmbit de districte, es permet justificar en tiquets:
• Per a subvencions fins a 500 EUR, com a màxim un 50% de l'import atorgat.
• Per a subvencions de 501 a 1.000 EUR, com a màxim un 25% de l'import atorgat.
Per els projectes de districte subvencionats amb més de 1.000 EUR, i els projectes subvencionats d'àmbit de ciutat, els
tiquets no poden superar el 10% de l'import atorgat i fins a un màxim de 300 EUR.
15. Valoració del projecte
El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts:
• Puntuació per adequació del projecte als criteris generals de valoració (base desena de les Bases reguladores): fins a
6 punts. Es tracta de criteris que avaluen les característiques dels sol·licitants i l'adequació tècnica del projecte
(fonaments, qualitat, impacte, solidesa, finançament i perspectiva de gènere).
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Posteriorment, l'òrgan de resolució demanarà les factures originals de les subvencions atorgades i, com a mínim, per la
totalitat de l'import subvencionat, siguin o no aquestes factures les imputades a la subvenció municipal per part de
l'entitat.
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• Puntuació per adequació del projecte als criteris específics de valoració de cada àmbit temàtic (base setena de les
Bases reguladores): fins a 4 punts. Per a cada àmbit es detallen els requisits i els criteris que ha de complir el projecte
presentat, atenent les especificitats de cada tema, que es prendran com a base per a valorar el projecte.
La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris i vindrà
acompanyada i explicitada amb elements qualitatius o comentaris tècnics que quedaran reflectits en l'informe tècnic de
valoració.
Els projectes, en tot cas, hauran d'assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre
subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.
Criteris generals de valoració (fins a 6 punts)
Cultura, àmbit de ciutat
Entitat (persona física o jurídica): 1.5 punts
1. Trajectòria.
2. Desenvolupament de projectes amb socis
o xarxes internacionals.
3. Nivell d'adaptació i ús de les noves
tecnologies.
4. Nivell d'autonomia financera i equilibri
entre fonts de finançament.
5. Capacitat per implicar entitats o
professionals d'àmbits diversos.

Districtes
Entitat (persona física o jurídica): 1.5 punts
1. Base social o trajectòria.
2. Nombre de projectes desenvolupats l'any
anterior.
3. Nombre de projectes desenvolupats l'any
anterior en col·laboració amb altres.
4. Nivell d'autonomia financera i equilibri entre
fonts de finançament.
5. Nombre de persones voluntàries.

Fonaments: 1 punt
1. Col·laboració o complementarietat amb
l'acció de l'Administració local considerant els
valors que conté, projecta i promou.
2. Ajustament a la realitat social i cultural i a
les necessitats del col·lectiu al qual s'adreça.
3. Tractament de nous fenòmens socials a la
ciutat i plantegi nous enfocaments.

Qualitat: 1 punt
1. Nivell de concreció, coherència interna i
viabilitat del projecte (qualitativa, econòmica i
permanència temporal).
2. Grau de participació del col·lectiu
beneficiari en el disseny del projecte.
3. Nivell de concreció dels indicadors de
seguiment del projecte i grau d'adequació
amb les activitats proposades.

Qualitat: 1 punt
1. Nivell de concreció, coherència interna i
viabilitat del projecte (qualitativa, econòmica i
permanència temporal).
2. Grau de participació del col·lectiu beneficiari
en el disseny del projecte.
3. Nivell de concreció dels indicadors de
seguiment del projecte i grau d'adequació amb
les activitats proposades.

Impacte: 1 punt
1. Rellevància del projecte (impacte esperat).
2. Augment de la capacitació de les persones
o dels col·lectius implicats.
3. Millora de la sensibilització de la població
en general respecte a l'objecte del projecte.
4. Grau de millora de l'accés a la informació
del projecte (es valorarà l'ús de noves
tecnologies).

Impacte: 1 punt
1. Rellevància del projecte (impacte esperat).
2. Augmentar la capacitació de les persones o
dels col·lectius implicats.
3. Millorar la sensibilització de la població en
general respecte a l'objecte del projecte.
4. Grau de millora de l'accés a la informació del
projecte (es valorarà l'ús de noves tecnologies).

Solidesa i finançament: 1 punt
1. Capacitat i recursos per gestionar,
executar i avaluar el projecte.
2. Pla de finançament del projecte (aportació
pròpia, percentatge demanat, previsió i
capacitat per aconseguir altres fonts de
finançament i recursos).
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Ciutat (a excepció de Cultura)
Entitat (persona física o jurídica): 1.5
punts
1. Base social o trajectòria
2. Nombre de projectes desenvolupats
l'any anterior.
3. Nombre de projectes desenvolupats
l'any anterior en col·laboració amb
altres.
4. Nivell d'autonomia financera i equilibri
entre fonts de finançament.
5. Nombre de persones voluntàries.
Fonaments: 1 punt
1. Col·laboració o complementarietat
amb l'acció de l'Administració local
considerant els valors que conté,
projecta i promou.
2. Ajustament a la realitat social i
cultural i a les necessitats del col·lectiu
al qual s'adreça.
3. Que el projecte abordi nous
fenòmens socials a la ciutat i plantegi
nous enfocaments.
Qualitat: 1 punt
1. Nivell de concreció, coherència
interna
i
viabilitat
del
projecte
(qualitativa, econòmica i permanència
temporal).
2. Grau de participació del col·lectiu
beneficiari en el disseny del projecte.
3. Nivell de concreció dels indicadors de
seguiment del
projecte
i
grau
d'adequació
amb
les
activitats
proposades.
Impacte: 1 punt
1. Rellevància del projecte (impacte
esperat).
2. Augmentar la capacitació de les
persones o dels col·lectius implicats.
3. Millorar la sensibilització de la
població en general respecte a l'objecte
del projecte.
4. Grau de millora de l'accés a la
informació del projecte (es valorarà l'ús
de noves tecnologies).
Solidesa i finançament: 1 punt
1. Capacitat i recursos per gestionar,
executar i avaluar el projecte.
2. Pla de finançament del projecte
(aportació pròpia, percentatge demanat,
previsió i capacitat per aconseguir altres
fonts de finançament i recursos).
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Ciutat (a excepció de Cultura)
Incorporació de la perspectiva
gènere en el projecte: 0.5 punts

Cultura, àmbit de ciutat
Districtes
de Incorporació de la perspectiva de gènere en Incorporació de la perspectiva de gènere en el
el projecte: 0.5 punts
projecte: 0.5 punts
Vinculació al territori: 2 punts
1. Implicació de l'entitat en les dinàmiques
associatives i comunitàries del territori.
2. Participació en els òrgans formals i no
formals del districte (consells, taules, grups de
treball).
3. Ajustament a la realitat social i cultural i a les
necessitats del col·lectiu al qual s'adreça.

Requisits i criteris de valoració específics (fins a 4 punts).
A) Cultura.
a) Creació, producció i difusió d'iniciatives artístiques.
Àmbit ciutat i districte
Iniciatives per a l'enfortiment de Barcelona com a factoria de producció de continguts culturals.
Criteris:
• Grau d'implicació de públics i grups de participants diversos: 1,33 punts.
• Estabilitat de la programació proposada: 1,33 punts.
• Grau de coherència, risc i singularitat de la proposta i valor experimental i de recerca: 1,33 punts.
b) Projectes artístics i culturals que fomentin la cohesió social o que promoguin la relació i connectivitat educativa.
Àmbit ciutat i districte
Iniciatives que, utilitzant les diverses formes d'expressió cultural, donin resposta a noves realitats socials i generin un
entorn de convivència urbana que afavoreixi el benestar del conjunt de la ciutadania i/o promoguin la relació amb la
comunitat educativa.
Criteris:
• Valor pedagògic o cultural del projecte: 1 punt.
• Grau d'incidència en el territori i la participació i foment de la col·laboració entre entitats: 1 punt.
• Nivell d'interacció amb els diversos agents socioculturals i/o educatius implicats en el territori: 1 punt.
• Grau d'innovació i de recerca: 1 punt.
c) Propostes singulars de caràcter extraordinari d'interès per a la ciutat.
Àmbit ciutat

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
Criteris:
• Grau en què el projecte situa Barcelona com a plataforma de creació i innovació de relleu internacional: 1,33 punts.
• Grau d'implicació d'entitats i públics internacionals: 1,33 punts.
• Grau d'intercanvi de creadors, investigadors i continguts amb altres països: 1,33 punts.
d) Foment de projectes d'espais de creació, assaig, recerca i experimentació cultural.
Àmbit ciutat
Iniciatives que, mitjançant les formes d'expressió cultural, fomentin el desenvolupament de propostes culturals
innovadores.
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Iniciatives que, mitjançant les diverses formes d'expressió cultural, el reconeixement de la interculturalitat i la pluralitat
de memòries històriques de la ciutat, fomentin la consolidació de Barcelona com a plataforma de projecció internacional
i d'innovació ciutadana.
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Criteris:
• Grau de mediació amb el seu entorn més proper i el conjunt de la comunitat artística de la ciutat: 1,33 punts.
• Grau en què els espais destaquen la qualitat i innovació en la producció artística: 1,33 punts.
• Grau d'experimentació en les formes d'expressivitat artística: 1,33 punts.
e) Sales de teatre
Àmbit ciutat
Criteris:
Per a la valoració dels projectes de sales de teatre, s'aplicarà una fórmula en funció d'uns índexs calculats sobre la base
d'unes dades que es demanaran a les entitats sol·licitants:
• Índex qualitat de programació (35%). Índex de producció d'espectacles (28%).
• Índex de presència del català (20%). Índex ocupació (7%). Índex preu d'entrada (3%).
• Índex pes subvenció (3%). Nombre d'espectacles (4%).
f) Sales de música en viu.
Àmbit ciutat
Criteris:
Per als projectes de sales de música en viu, la fórmula que cal aplicar és en funció dels índexs següents i el percentatge
que representen del total de la puntuació màxima (4 punts):
• Programació pròpia de concerts (50%).
• Caixets (honoraris artístics) pagats (50%).
Les dades que s'empraran per valorar els projectes fan referència a l'exercici anterior a la present convocatòria.
g) Foment de la cultura popular i el patrimoni immaterial.
Àmbit ciutat i districte
Criteris:
• Promoció i difusió d'activitats i associacions de cultura popular i tradicional local i del Patrimoni immaterial: 1,33 punts.
• Elements d'innovació al funcionament de les entitats i a les mateixes activitats que duen a terme: 1,33 punts.
• Promoció de la interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars i tradicionals en el món associatiu, així
com la seva interrelació amb el món acadèmic: 1,33 punts.
h) Projectes de potenciació o divulgació de la cultura científica, tecnològica i digital.

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
Criteris:
• Grau d'innovació i creativitat del projecte: 1 punt.
• Grau en què el projecte, mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, incideix en la ciutadania i
la fa partícip del mateix projecte: 1 punt.
• Grau d'interdisciplinarietat (àmbits o agents) del projecte i de l'impacte local i internacional: 1 punt.
• Grau d'obertura del coneixement. Percentatge del contingut generat i alliberat amb llicències creative commons i
format accessible (Open Data): 1 punt.
i) Projectes de potenciació o divulgació de la creació i la difusió literària.
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Àmbit ciutat

Dimarts, 15 de desembre de 2015
Àmbit ciutat
Iniciatives que fomentin el desenvolupament de propostes de divulgació i potenciació de la literatura.
i.1) Foment d'activitats de divulgació de la creació i la difusió literària.
Criteris:
• Grau de coherència i innovació cultural de la proposta: 1 punt.
• Grau en què la proposta potencia o fomenta la participació ciutadana: 1 punt.
• Grau en què el projecte es vincula amb els diversos sectors professionals de la literatura a Barcelona: 1 punt.
• Grau d'impacte del projecte a nivell local i internacional: 1 punt.
i.2) Foment de projectes de divulgació de la literatura a les llibreries.
Criteris:
• Nivell d'accessibilitat o implicació dels públics: 1 punt.
• Grau de coherència de la proposta amb el projecte global de la pròpia llibreria: 1 punt.
• Nivell d'implicació dels diversos actors de l'àmbit literari: 1 punt.
• Grau en què el projecte situa la llibreria com a espai cultural de referència: 1 punt.
B) Esports.
a) Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona.
Àmbit ciutat
Requisits:
• Els Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona hauran de ser de modalitats esportives reconegudes federativament o
bé que estiguin sota el seu aixopluc, han de tenir caràcter internacional (al menys un dels esportistes, equips o
seleccions participants ha de ser de fora de l'estat espanyol). Aquests, a més, hauran de ser de la màxima categoria
d'edat (sèniors) i tenir continuïtat anual o bianual.
• No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
• Les activitats programades s'han de dur a terme dins l'any objecte de la convocatòria de la subvenció.
• Només són subvencionables els conceptes següents: viatges i desplaçaments, allotjament i alimentació, dietes del
personal que participa en el projecte, lloguer de les instal·lacions, transport de materials i d'equips, infraestructures i
serveis directament relacionats amb l'activitat.
• Cal garantir la difusió de la seva participació d'acord amb les quotes i els requisits d'imatge que s'hagin establert amb
l'Ajuntament.

• Acceptació del disseny i de la normativa específica i del manual gràfic d'imatge municipal, amb la denominació "Ciutat
de Barcelona".
• Difusió de l'acte a càrrec de l'organització.
• Emfatització d'elements d'imatge com ara: Trofeu internacional, nomenclatura Ciutat de Barcelona.
• Accions de difusió opcionals amb el vist-i-plau de l'Institut Barcelona Esports.
• Cal que tinguin com a premi un sol trofeu: l'àmfora, per als guanyadors de la disciplina (individual o d'equip); podrà ser
doble només en el cas que en la mateixa competició hi hagi les categories masculina i femenina. Això no exclou que
pugui ésser atorgat, conjuntament amb el Ciutat de Barcelona, un gran premi o trofeu amb el nom dels col·laboradors.
• Disposar d'un pla de sostenibilitat que minimitzi l'impacte ambiental de l'esdeveniment.
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• Cal respectar i garantir els criteris de l'Ajuntament pel que fa a la quantitat, tipologia i ubicació dels suports publicitaris
municipals en l'acte. En cap cas la visibilitat de l'Ajuntament podrà ser inferior a la de qualsevol altre patrocini.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Compromís de l'organitzador que, un cop finalitzat l'esdeveniment, i en un termini màxim d'un mes, presentarà una
memòria tècnica justificativa allotjada en un aplicació específica de l'IBE.
Criteris:
• El grau d'adequació al Pla estratègic de l'esport vigent a l'Ajuntament de Barcelona: 1 punt.
• Internacionalitat de la celebració esportiva, tant pel que fa al nombre de països participants com al nivell esportiu de la
competició: 1 punt.
• Es tindrà en compte la coherència i l'interès conjuntural de l'acte, així com el valor social del projecte, que reculli
objectius com ara el foment de la pràctica esportiva, la cohesió social, l'esportivitat i els hàbits de vida saludables: 1,5
punts.
• Es valorarà l'adopció de mesures preventives basades en les bones pràctiques de gestió ambiental, especialment les
relatives al foment del reciclatge, la minimització de tots els residus generats i la reducció de les emissions contaminants
a l'atmosfera i els sorolls, fomentant les bones pràctiques: 0,5 punts.
b) Actes i competicions esportives i esdeveniments esportius d'interès ciutadà.
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
• No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona quan es tracti de federacions o
agrupacions esportives, o d'empreses promotores de celebracions i activitats esportives.
• Només són subvencionables les categories esportives per sobre dels 18 anys, és a dir, a partir de sèniors i veterans.
• Cal garantir la presència de la imatge municipal tant al cartell com a qualsevol altre suport publicitari imprès i a l'espai
web on s'anunciï l'acte amb el logotip municipal, així com al lloc on es dugui a terme l'acte.
• Les activitats programades s'han de dur a terme dins l'any objecte de la convocatòria de la subvenció.
• Disposar d'un pla de sostenibilitat que minimitzi l'impacte ambiental de l'esdeveniment.
• Compromís de l'organitzador que un cop finalitzat l'esdeveniment, i en un termini màxim d'un mes, presentarà una
memòria tècnica justificativa allotjada en un aplicació específica de l'IBE.
Criteris:
• El grau d'adequació al Pla estratègic de l'esport de Barcelona: 1 punt.

• Es valorarà l'adopció de mesures preventives basades en les bones pràctiques de gestió ambiental, especialment les
relatives al foment del reciclatge, la minimització de tots els residus generats i la reducció de les emissions contaminants
a l'atmosfera i els sorolls, fomentant les bones pràctiques: 0,5 punts.
• L'acte ha de ser d'àmbit de ciutat i es valorarà la coherència i l'originalitat del projecte: 0,5 punts.
c) Projectes d'activitat física específics per a la gent gran.
Àmbit ciutat i districte
Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:
• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
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• Es tindrà en compte el valor social del projecte que reculli objectius com ara el foment de la pràctica esportiva, el
foment de la cohesió social, el foment de l'esportivitat, el foment d'hàbits de vida saludables i altres, així com la facilitat
que es disposi per a la participació oberta de la ciutadania: 2 punts.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
Requisits específics del programa:
• Els usuaris han de ser majors de 60 anys o majors de 55 anys amb necessitats específiques.
• Les activitats o projectes han de ser específics per a la gent gran.
• Les activitats o projectes s'han de desenvolupar de manera continuada al llarg de l'any.
Criteris:
• Les característiques dels sol·licitants i del seu projecte esportiu: 1 punt.
• La freqüència setmanal de les activitats: 1 punt.
• La promoció específica de la participació de la població femenina: 1 punt.
• El número de participants en el projecte: 1 punt.
d) Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb discapacitat i/o diversitat
funcional en l'activitat física o en l'esport.
Àmbit ciutat i districte
Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:
• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
• En la sol·licitud cal indicar el nombre de participants amb discapacitat i/o diversitat funcional i detallar el sobrecost
econòmic que origina la diversitat funcional.
• S'exclouen els projectes dels centres educatius en horari lectiu i els projectes de l'àmbit de la fisioteràpia.
Criteris:
• El nombre de participants amb discapacitat: 1 punt.
• El sobrecost econòmic del projecte o de l'activitat originat per la discapacitat: 2 punts.
• La promoció de la participació de la població femenina de manera específica: 0,5 punts.
• La participació en competició: 0,5 punts.
e) Projectes de creació o consolidació d'itineraris esportius per garantir la continuïtat de la pràctica esportiva per a
infants I joves.
Àmbit ciutat

• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• No és obligatori tenir la seu social o una delegació al terme municipal de Barcelona.
• Les persones a les que s'adrecin aquests projectes han de ser infants, adolescents o joves entre 3 i 25 anys.
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Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Els projectes s'han de desenvolupar de manera continuada al llarg de tot el curs escolar i en quedaran directament
excloses les propostes d'activitats en qualsevol període de vacances.
• Caldrà acreditar la relació entre les entitats involucrades en el projecte mitjançant la presentació del conveni de
col·laboració signat i segellat per aquestes mateixes.
Criteris:
• Les característiques de les entitats i del projecte esportiu: 2 punts.
• La regularitat de les activitats: 1 punt.
• La disponibilitat de mesures específiques que afavoreixin la inclusió de persones amb diversitat funcional: 1 punt.
f) Suport a l'esport federat femení que competeixi en l'àmbit estatal.
Àmbit ciutat
Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:
• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• La persona física o jurídica sol·licitant ha d'estar adscrita a una federació esportiva.
• La seu social dels sol·licitants s'ha de trobar a la ciutat de Barcelona.
• Acreditar al document de projecte el nombre d'esportistes que competiran a nivell estatal, així com facilitar el seu
calendari de competicions en aquest nivell territorial.
Criteris:
• Nombre d'esportistes que competeixin en l'àmbit estatal: 1 punt.
• Nombre de desplaçaments i dies de competició en l'àmbit estatal: 1 punt.
• Que el projecte incorpori accions de comunicació que potenciïn la visibilitat de les esportistes: 1 punt.
• L'ús d'un llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades de les dones en les comunicacions internes i externes: 0,5
punts.
• Comptar amb un protocol de prevenció i actuació davant els casos d'assetjament sexual i/o per raó de sexe, així com
l'abús sexual: 0,5 punts.

Àmbit ciutat
Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:
• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• No és obligatori tenir la seu social o una delegació al terme municipal de Barcelona.
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g) Projectes de consolidació de punts de pràctica esportiva per infants i joves.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Les persones a les que s'adrecin aquests projectes han de ser infants, adolescents o joves, entre 3 i 25 anys.
• Els projectes s'han de desenvolupar de manera continuada al llarg de tot el curs escolar i en quedaran directament
excloses les propostes d'activitats en qualsevol període de vacances.
Criteris:
• Les característiques de les entitats i del projecte esportiu: 1 punt.
• La regularitat de l'activitat: 1 punt.
• La promoció específica de la participació de la població femenina: 0,5 punts.
• La disponibilitat de mesures específiques que afavoreixin la inclusió de persones amb diversitat funcional: 0,5 punts.
• Que el projecte es desenvolupi en un territori desfavorit segons els indicadors socioeconòmics de la població: 0,5
punts.
• Que l'entitat o club sol·licitant estigui homologat per l'Institut Barcelona Esports: 0,5 punts.
h) Foment de l'activitat física per a altres col·lectius específics.
Àmbit ciutat i districte
Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:
• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• Suport als projectes de promoció d'activitat física regular o de l'esport adreçats a col·lectius específics (a excepció de
la gent gran i de les persones amb discapacitat).
• Suport a projectes de promoció puntual de l'activitat física o l'esport.
• El projecte ha d'explicitar a quin col·lectiu específic s'adreça.
Criteris:
• Les característiques dels sol·licitants i del seu projecte esportiu: 1 punt.
• La regularitat de l'activitat: 1 punt.

• Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la inclusió de persones amb discapacitat: 0,5 punts.
• Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació de risc d'exclusió social:
0,5 punts.
• La manca de disponibilitat d'instal·lacions esportives pròpies on es pugui desenvolupar l'activitat del projecte: 0,5
punts.
i) Projectes de promoció de l'esport en edat escolar desenvolupats per les entitats o els centres d'un determinat districte
o barri de la ciutat.
Àmbit districte
Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:
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• La promoció de la participació de la població femenina de manera específica: 0,5 punts.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
• Les persones que participin en aquests projectes han de ser alumnat de 3 a 18 anys.
• Els projectes s'han de desenvolupar principalment en espais esportius de centres educatius o instal·lacions esportives.
• Els projectes s'han de desenvolupar de manera continuada al llarg del curs escolar.
Criteris:
• Les característiques dels sol·licitants i del seu projecte esportiu: 1 punt.
• La regularitat de l'activitat: 1 punt.
• La promoció de la participació de la població femenina de manera específica: 0,5 punts.
• Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la inclusió de persones amb discapacitat: 0,5 punts.
• Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació de risc d'exclusió social:
0,5 punts.
• La manca de disponibilitat d'instal·lacions esportives pròpies on es pugui desenvolupar l'activitat del projecte: 0,5
punts.
j) Suport a l'aprenentatge de la natació per a l'alumnat de primer de primària de l'escola pública de la ciutat. Programa
"Ja nedo".
Àmbit ciutat
A qui s'adreça:
• Alumnat de primer curs de primària dels centres públics.
• Cal que se'n dugui a terme una sessió setmanal dins la franja d'horari lectiu, de setembre a juny (a excepció de
l'alumnat de segon curs del cicle superior de primària, que només ho farà durant un trimestre escolar).
• Un mínim del 70% de l'alumnat beneficiari hi ha de participar.
• Cal tenir l'aprovació del Consell Escolar de cada centre inscrit.
• Els projectes s'han de desenvolupar de manera continuada al llarg del curs escolar.

• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona quan es tracti de gestors d'instal·lacions
esportives municipals.
Criteris:
• Les característiques dels sol·licitants i del seu projecte esportiu: 1 punt.
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Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• La regularitat de l'activitat: 1 punt.
• La promoció de la participació de la població femenina de manera específica: 0,5 punts.
• Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la inclusió de persones amb discapacitat: 0,5 punts.
• Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació de risc d'exclusió social:
0,5 punts.
• La manca de disponibilitat d'instal·lacions esportives pròpies on es pugui desenvolupar l'activitat del projecte: 0,5
punts.
k) Suport a les activitats físiques a clubs o entitats esportives d'àmbit territorial de districte o barri
Àmbit districte
Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:
• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• La seu social dels sol·licitants s'ha de trobar a la ciutat de Barcelona.
• Els sol·licitants han de disposar de grups o equips de competició de més d'una categoria o franja d'edat, o bé el
projecte presentat ha de proposar assumir un creixement pel que fa al nombre de participants que permeti assolir-ho.
Criteris:
• Les característiques dels sol·licitants i del seu projecte esportiu: 1 punt.
• La participació en competició i les seves característiques: 1 punt.
• La regularitat de l'activitat: 0,5 punts.
• La promoció de la participació de la població femenina de manera específica: 0,5 punts.
• Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació de risc d'exclusió social:
0,5 punts.
• La manca de disponibilitat d'instal·lacions esportives pròpies on es pugui desenvolupar l'activitat del projecte: 0,5
punts.

Àmbit ciutat
Els requisits següents són d'aplicació a tots els programes de foment de la pràctica esportiva:
• Si escau, les activitats les ha de dirigir personal amb la qualificació adequada segons els criteris que estableix la Llei
catalana 3/2008 d'exercici de les professions de l'esport.
• Excepte quan s'indiqui el contrari en els requisits específics del programa, les activitats han de tenir un caràcter obert i
quedaran exclosos els projectes restringits exclusivament a membres associats a la persona física o jurídica o a l'agent
que ho organitzi o gestioni.
Requisits específics del programa:
• La seu social dels sol·licitants s'ha de trobar a la ciutat de Barcelona.
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I) Suport a les modalitats esportives federades de poca implantació a la ciutat o l'oferta de les quals superi els límits
territorials del districte on es dugui a terme.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Els sol·licitants han de disposar de grups o equips de competició de més d'una categoria o franja d'edat, o bé el
projecte presentat ha de proposar assumir un creixement pel que fa al nombre de participants que permeti assolir-ho.
Criteris:
• Les característiques dels sol·licitants i del seu projecte esportiu: 1 punt.
• La participació en competició i les seves característiques: 0,5 punts.
• La freqüència setmanal de l'activitat: 0,5 punts.
• La promoció de la participació de la població femenina de manera específica: 0,5 punts.
• Que incloguin mesures específiques que afavoreixin la participació de persones en situació de risc d'exclusió social:
0,5 punts.
• Que tinguin participants com a mínim de dues franges d'edat o categories diferents (o, si més no, que es proposin en el
curt termini aconseguir-ho): 0,5 punts.
• Que l'entitat o club sol·licitant estigui homologat per l'Institut Barcelona Esports: 0,5 punts.
m) Suport als grans esdeveniments internacionals del calendari esportiu de la ciutat.
Àmbit ciutat
Requisits generals:
• No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona quan es tracti de federacions o
agrupacions esportives, o d'empreses promotores de grans esdeveniments esportius internacionals.
• Només són subvencionables les grans competicions on prenen part esportistes d'edat superior als 18 anys.
• Cal garantir la presència de la imatge municipal tant al cartell com a qualsevol altre suport publicitari imprès i a l'espai
web on s'anunciï l'esdeveniment amb el logotip municipal, així com al lloc on es dugui a terme l'esdeveniment.
• Les activitats programades s'han de dur a terme dins de l'any objecte de la convocatòria de la subvenció.
Requisits específics:
Aquest programa s'adreça als grans esdeveniments internacionals del calendari internacional de la ciutat que
prioritàriament incideixin en:
• La promoció de modalitats esportives de reconegut prestigi internacional i amb projecció mediàtica, que estiguin
arrelades a la nostra ciutat, o que hagin estat prioritzades per a la seva promoció ciutadana.
• Potenciar l'ús dels equipaments esportius municipals, quan sigui necessari la seva utilització.
• Contribuir en la difusió dels valors educatius associats a la pràctica de l'activitat física i l'esport.

• Disposar d'un pla de sostenibilitat que minimitzi l'impacte ambiental de l'esdeveniment.
• Compromís de l'organitzador que un cop finalitzat l'esdeveniment, i en un termini màxim d'un mes, presentarà una
memòria tècnica justificativa allotjada en un aplicació específica de l'IBE.
Criteris:
• El grau d'adequació al Pla Estratègic de l'esport Barcelona: 1 punt.
• Es tindrà en compte la incidència en que la modalitat/s esportives de l'esdeveniment estiguin arrelades a la nostra
ciutat, o que hagin estat prioritzades per a la seva promoció ciutadana, així com la utilització d'equipaments esportius
municipals, també la contribució de l'esdeveniment en la difusió dels valors educatius associats a la pràctica de l'activitat
física i l'esport, i finalment que es realitzi un adient tractament de la igualtat de gènere i de la imatge de la dona
associada a la pràctica esportiva d'alt nivell: 1,5 punts.

22

CVE-Núm. de registre: 022015026856

• L'adient tractament de la igualtat de gènere i de la imatge de la dona associada a la pràctica esportiva d'alt nivell.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Internacionalitat de la celebració esportiva pel que fa al nombre de països participants: 1 punt.
• Es valorarà l'adopció de mesures preventives basades en les bones pràctiques de gestió ambiental, especialment les
relatives al foment del reciclatge, la minimització de tots els residus generats i la reducció de les emissions contaminants
a l'atmosfera i els sorolls, fomentant les bones pràctiques: 0,5 punts.
n) Projectes o activitats especifiques de promoció de la salut des de l'activitat física o l'esport.
Àmbit ciutat
Requisits generals:
• Les activitats o projectes s'han de dur a terme en coordinació entre els equipaments o entitats esportives de la ciutat i
els agents sanitaris.
• Les activitats o projectes s'han de desenvolupar de manera continuada.
• Les activitats o projectes s'han de dur a terme en equipaments o entitats esportives de la ciutat de Barcelona.
Criteris:
• Les característiques dels agents que participen en el projecte esportiu: 1 punt.
• La freqüència setmanal de l'activitat: 1 punt.
• La previsió de fer una valoració a posterior del projecte per part de l'equip de salut: 1 punt.
• La previsió de continuïtat de l'activitat física o de la pràctica esportiva promoguda: 1 punt.
C) Educació
a) Suport al foment de l'activitat de les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) de les escoles bressol,
primària, secundària i altres centres educatius d'ensenyament obligatori.
Àmbit districte
Requisits:
Les activitats i els projectes que hagin de desenvolupar les associacions s'han d'ajustar a alguna de les iniciatives
següents:
• Iniciatives que ajudin a desenvolupar activitats dirigides a les famílies: formació i assessorament.
• Iniciatives que reforcin els projectes adreçats a integrar famílies de nouvinguts.
• Iniciatives que facilitin l'organització i el desenvolupament de les activitats extraescolars.
• Iniciatives que possibilitin actuacions en pro de la conciliació familiar i laboral.

• Iniciatives que fomentin intervencions relacionades amb el medi ambient i projectes de sostenibilitat.
• Iniciatives que proposin projectes innovadors o puntuals que introdueixin elements de qualitat o identificació singular
del centre.
• Iniciatives que promoguin la creació i producció artisticocultural als IES.
Criteris:
• Iniciatives d'activitats extraescolar amb un caràcter educatiu, com a reforç al programa escolar: 1 punt.
• Projectes que incloguin propostes de formació per a pares i mares: 1 punt.
• Iniciatives socials de reforç: socialització de material educatiu i altres: 1 punt.
• Propostes d'activitats socials i culturals amb col·laboració amb altres entitats del territori: 1 punt.
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• Iniciatives que promoguin l'organització d'activitats extraescolars conjuntes entre els diversos agents d'educació no
formal del territori.

Dimarts, 15 de desembre de 2015

D) Salut.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos projectes (diferents) per sol·licitant en l'àmbit temàtic de
D11-Salut.
Només podrà presentar-ne dos (a Da11 i Db11, per exemple).
Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i
físiques. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel
desenvolupament del projecte objecte de subvenció.
Queden excloses les propostes de tipus assistencial en tots els programes de l'àmbit temàtic de D-Salut.
a) Suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents.
Àmbit ciutat
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Iniciatives que contribueixin a donar visibilitat i fer emergir la situació de les persones que cuiden a un familiar malalt i/o
dependent tenint en compte les seves necessitats de suport.
• Projectes orientats a promoure el suport i l'acompanyament a les persones que cuiden als seus familiars malalts i/o
dependents per tal de millorar la seva salut física, mental i social.
Criteris:
• Projectes que plantegin quines són les característiques generals dels grups de suport familiar com el nombre
d'integrants, la periodicitat de les reunions, els objectius del grup i quins seran els temes d'interès: 1 punt.
• Projectes que ajudin les persones cuidadores a fer front a les necessitats i problemàtiques físiques, emocionals i
socials que les tasques de cura comporten: 1 punt.
• Que el projecte inclogui adequadament en el seu plantejament la perspectiva de gènere i maximitzi la seva capacitat
d'arribar a les persones cuidadores de nivell socioeconòmic més desafavorit: 1 punt.

b) Promoció de la salut sexual i reproductiva.
Àmbit ciutat
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Iniciatives i accions destinades a la promoció dels drets sexuals i d'una sexualitat saludable en totes les etapes de la
vida sense estigma ni discriminació.
• Projectes orientats a la prevenció, la detecció precoç, la informació i/o l'atenció individual i/o grupal en relació a les ITS
i VIH/Sida per tal de facilitar l'accés als mètodes preventius i contraceptius.
• Iniciatives i accions destinades a la promoció de l'abordatge integral de les situacions complexes en relació a la salut
sexual i reproductiva.
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• Grau d'adequació del projecte a metodologies contrastades i referenciades i a les necessitats del col·lectiu al qual
s'adreça: 1 punt.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Iniciatives i accions destinades a la prevenció de l'embaràs adolescent que tinguin una orientació
• comunitària i que es realitzin en territoris amb desigualtats en salut.
Criteris:
• Adequació del projecte vers els col·lectius i/o àrees de la ciutat en situació de desavantatge social i vers els grups
d'edat que presenten una major vulnerabilitat: 1,5 punt.
• Incorporació en el disseny de les accions o projectes de representació dels col·lectius objecte d'intervenció,
especialment de les persones LGTBI: 1 punt.
• Sensibilització de la ciutadania des d'una perspectiva no estigmatitzadora ni patologitzant: 0,5 punt.
• Grau d'adequació del projecte a metodologies contrastades i referenciades i de coordinació amb altres entitats: 1 punt.
c) Les desigualtats en salut.
Àmbit ciutat
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Iniciatives de qualsevol àmbit que fomentin la reducció de les desigualtats socials en salut a la ciutat.
Criteris:
• Incidència de la iniciativa en els barris de la ciutat amb pitjor situació socioeconòmica i de salut: 1 punt.
• Incidència de la iniciativa en els grups socials afectats per desigualtats socials en salut, per raó de classe social,
gènere, origen o orientació sexual: 1 punt.
• Projectes que actuïn sobre els determinants socials de les desigualtats en salut: 1 punt.
• Grau d'adequació del projecte a metodologies contrastades i referenciades i inclusió adequada de la perspectiva de
gènere i de coordinació amb altres entitats: 1 punt.
d) Salut mental.
Àmbit ciutat
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes que s'esmenten a continuació:

• Projectes orientats a la promoció de la salut mental i benestar emocional de la ciutadania al llarg del seu cicle vital.
Criteris:
• Projectes que incloguin accions per enfortir la resiliència, la salut mental i el benestar emocional de les persones, al
llarg de tot el seu cicle vital en especial consideració als col·lectius de major risc: 1 punt.
• Projectes que incloguin accions per facilitar la participació activa de les persones amb problemes de salut mental
enfortint la dimensió social i comunitària: 1 punt.
• Actuació en barris i col·lectius en situació socioeconòmica més desafavorida i inclusió adequada de la perspectiva de
gènere: 1 punt.
• Grau d'adequació del projecte a metodologies contrastades i referenciades i de coordinació amb altres entitats: 1 punt.
e) Promoció de la salut, prevenció, atenció i reinserció en el camp de les drogodependències.
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• Iniciatives que afavoreixin una millor resposta a les necessitats de les persones amb problemes de salut mental i a les
seves famílies, per afrontar les situacions quotidianes i per enfortir-les davant els factors de risc (aïllament social,
discriminació...).

Dimarts, 15 de desembre de 2015
Àmbit ciutat
Requisits:
• Iniciatives centrades en les estratègies de prevenció i promoció, així com de reinserció que facilitin la inclusió de les
persones que pateixen un procés d'addicció a drogues.
Criteris:
• Adequació del projecte al Pla d'acció de drogues de Barcelona vigent: 1,5 punts.
• Avaluació de la metodologia del projecte per a la prevenció o reinserció que facilitin la inclusió de les persones que
pateixen processos addictius: 1 punt.
• Actuació en barris en situació socioeconòmica més desfavorida i inclusió adequada de la perspectiva de gènere: 1
punt.
• Grau d'innovació de la iniciativa: 0,5 punts.
f) Promoció de la salut i prevenció en el camp de les malalties cròniques i/o emergents.
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Iniciatives centrades en el suport a persones amb malalties cròniques i emergents, en el foment de la salut, en la
participació activa dels usuaris i en el voluntariat.
• Serveis d'acompanyament per a persones amb dificultats per utilitzar els serveis i recursos existents.
• Iniciatives que promoguin la informació, l'atenció i el suport mutu entre afectats per malalties cròniques i/o emergents.
• Iniciatives que promoguin la participació activa i social de persones voluntàries.
• Iniciatives que incorporin accions de difusió i/o assessorament en el camp de les malalties cròniques i/o emergents.
Criteris:
• Projectes que promoguin la millora de la qualitat de vida i el suport a persones afectades de malalties cròniques i/o
emergents: 1 punt.
• Projectes que incloguin la transversalitat entre diferents aspectes com ara la salut i l'activitat física, l'alimentació
saludable: 0,5 punts.

• Actuació en barris i col·lectius en situació socioeconòmica més desfavorida i inclusió adequada de la perspectiva de
gènere: 1 punt.
• Grau d'adequació del projecte a metodologies contrastades i referenciades i de coordinació amb altres entitats: 1 punt.
E) Gent gran.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
a) Atenció a la gent gran.
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• Projectes que incloguin accions de difusió i/o sensibilització a la ciutadania sobre les malalties cròniques i/o emergents:
0,5 punts.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar, a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Projectes socials i comunitaris de suport al manteniment de les persones grans en el seu entorn domiciliari i per reduir
l'aïllament.
• Actuacions adreçades a la prevenció i atenció de persones grans en risc i/o situació d'exclusió social.
• Projectes socials de suport a persones soles, sense xarxa social i/o familiar que requereixen un acompanyament fins al
final de la vida.
Criteris
• Que el projecte es basi en experiències i metodologies innovadores: 1,5 punts.
• Que complementi l'actuació dels serveis socials municipals: 1 punt.
• Qualitat de la metodologia i de l'avaluació de resultats: 1,5 punts.
b) Promoció a la gent gran.
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'han d'ajustar a algun/s dels temes que s'esmenten:
• Accions de promoció de l'envelliment actiu.
• Accions que promoguin la formació a partir dels 65 anys.
• Sensibilització a la ciutadania per un tracte respectuós cap a la gent gran.
• Que la majoria de les actuacions proposades arribin a la població major de 65 anys.
Criteris:
• Que el projecte es basi en experiències i metodologies innovadores: 1 punt.
• Que promocioni la participació i el voluntariat de la gent gran en els àmbits social, esportiu, lleure,
• tecnològic, polític i cultural de la ciutat: 1 punt.
• Que les accions s'adrecin a la transmissió del saber i l'experiència de la gent gran a nivell intergeneracional, i que
principalment estiguin adreçades a altres persones que busquin inserir-se en el mercat laboral: 1 punt.
• Que les accions afavoreixin activitats de suport a les xarxes d'intercanvi entre les persones grans: 1 punt.

En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
a) Desigualtats interseccionals.
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar, a algun dels temes que s'esmenten:
• Accions de reconeixement de la diversitat entre les dones i per la defensa dels seus drets.
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F) Dones.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Actuacions en favor de l'atenció i abordatge de les desigualtats interseccionals i múltiples per raó de gènere, classe,
edat, religió, diversitat funcional, origen nacional i/o ètnic, entre altres.
• Accions comunitàries que promoguin la participació i auto-organització política de les dones pertanyents a minories
ètniques i d'orígens nacionals diversos.
Criteris:
• Incorporació en els projectes accions envers les persones que viuen desigualtats múltiples: 1 punt.
• Que en els seus resultats obtingui la comprensió i/o generació de relacions interculturals: 1 punt.
• Complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i plans municipals: 2 punts.
b) Violència vers les dones.
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'han d'ajustar a algun dels termes que s'esmenten:
• Accions d'acompanyament i suport a les dones en els processos judicials.
• Actuacions per l'empoderament de les dones en situació de violència.
• Iniciatives dirigides a la detecció i atenció de matrimonis forçats, mutilació genital femenina, i el tràfic de dones i nenes.
• Lluita contra el sexisme i la violència masclista.
Criteris:
• Desenvolupament d'accions a través del treball comunitari i en xarxa entre entitats: 1 punt.
• Que en el seus resultats obtingui la comprensió de relacions interculturals: 1 punt.
• Experiències i/o metodologies innovadores. 2 punts.
c) Participació política de les dones i dels moviments feministes.
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'han d'ajustar, a algun dels temes que s'esmenten:
• Accions de participació política i suport a dones i/o col·lectius de dones migrades.
• Accions de promoció de les TIC en la participació política de les dones.
• Accions de promoció i suport de grups feministes auto-organitzats.
Criteris:
• Desenvolupament d'accions a través del treball comunitari i en xarxa entre entitats: 2 punts.
• Experiències i/o metodologies innovadores: 2 punts.

En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ga11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
En l'àmbit CIUTAT (11), només es podrà presentar un projecte a l'àmbit temàtic G-Joventut, a escollir entre els seus
programes a) o b).
Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques i
físiques. En cas de persones físiques sempre i quan la mateixa beneficiària de la subvenció no percebi remuneració pel
desenvolupament del projecte objecte de subvenció.
a) Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les activitats de les entitats juvenils.
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G) Joventut.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
Àmbit ciutat i districte
b) Projectes específics de rellevància especial en el camp de la promoció social i cultural de la joventut.
Àmbit ciutat i districte
Requisits aplicables a ambdós programes de l'àmbit de joventut:
La finalitat dels projectes presentats es pot ajustar a algun/s dels temes que s'esmenten (aplicables a ambdós
programes de l'àmbit de joventut) i que centrin el seu objecte en un dels camps d'actuació següents:
• Projectes que fomentin la participació directa de joves en experiències col·lectives basades en la diversitat,
l'autoorganització, l'autogestió, la democràcia interna, els comportaments igualitaris, la transparència, la implicació social
i/o la promoció de l'associacionisme juvenil de base voluntària.
• Accions que afavoreixin la formació i sensibilització de joves pel foment d'una economia social, cooperativa i solidària.
• Accions de suport a les xarxes d'intercanvi entre persones joves.
• Projectes culturals artístics o tecnològics liderats per joves i que promoguin una oferta àmplia.
• Actuacions que empoderin als i les joves en l'exercici actius dels seus drets com a ciutadans i ciutadanes i que
promoguin la seva participació en els processos de decisió i construcció de la ciutat i el territori.
Criteris aplicables a ambdós programes de l'àmbit de joventut:
• Desenvolupament d'accions a través del treball comunitari i en xarxa entre entitats: 0,25 punts.
• Accions i estratègies per a la participació activa de joves a la ciutat: 0,75 punts.
• Que es desenvolupi principalment a partir de treball voluntari i gratuït: 0,50 punts.
• Que el projecte estigui gestionat i liderat en les seves diferents fases (creació, preparació, execució i avaluació) per la
mateixa gent jove: 0,75 punts.
• Capacitat per arribar a un col·lectiu ampli de la població juvenil i/o que siguin activitats sostingudes en el temps: 0,50
punts.
• Projectes que desenvolupin accions que capacitin als i les joves en els seu desenvolupament personal: 0,50 punts.
• Accions que fomentin el reconeixement de la diversitat juvenil per raó de classe social, origen nacional i/o ètnic,
orientació sexual o identitat de gènere, etc. i que s'orientin a la consecució de la igualtat i equitat: 0,50 punts.
• Projectes que afavoreixin el coneixement de la realitat juvenil i la seva visualització a la resta de la població: 0,25
punts.

En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Ha11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
a) Atenció a la infància, l'adolescència i llurs famílies.
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar, a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Iniciatives d'atenció a la infància, adolescència i llurs famílies fora de l'horari escolar obligatori.
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• Actuacions de suport a l'atenció social diària a la infància, adolescència i llurs famílies, complementin la cartera de
serveis socials públics.
• Actuacions dirigides a l'atenció psicoterapèutica i l'apoderament d'infants i adolescents en situació d'alt risc social.
• Actuacions dirigides a la detecció i atenció de situacions específiques de maltractament infantil: abusos sexuals,
violència domèstica-masclista, greu negligència, etc.
• Per ser valorats com a àmbit de ciutat, els projectes hauran de tenir alguns dels anteriors requisits i estar dirigits com a
mínim a tres districtes, exceptuant els casos en els quals representen actuacions territorials d'una política de ciutat
(plans comunitaris, xarxa de centres oberts…).
Criteris:
• Complementació de la xarxa de serveis socials públics i del tercer sector: 1 punt.
• Incidències en les problemàtiques que causen situacions de risc greu, maltractament o possible desemparament: 1,5
punts.
• Treball integral amb l'entorn familiar i comunitari de l'infant: 1 punt.
• Projecció de futur amb activitats sostingudes en el temps que millorin l'impacte del projecte: 0,5 punts.
b) Promoció a la infància, l'adolescència i llurs famílies.
Àmbit ciutat i districte
Requisits:
Es valoraran només les iniciatives de promoció a la infància i adolescència que es realitzin fora de l'horari escolar
obligatori.
La finalitat dels projectes presentats s'han d'ajustar a alguns dels temes que s'esmenten:
• Actuacions de suport per la millora de la qualitat de vida d'infants i adolescents, amb especial atenció als que estan en
situació o risc d'exclusió social.
• Promoció d'activitats culturals, esportives, d'educació en el lleure i/o de caràcter artístic pels infants i adolescents.
• Actuacions dirigides a la promoció, sensibilització i defensa dels drets dels infants i adolescents a la ciutat.
• Accions dirigides al foment de la participació dels infants i adolescents en la definició de serveis públics i comunitaris, i
en els processos de consulta i decisió claus de la ciutat.
• Actuacions adreçades a infants i les seves famílies.

• Desenvolupament d'accions a través del treball comunitari i en xarxa entre entitats: 1,5 punts.
• Projecció de futur amb accions sostingudes en el temps que millorin l'impacte del projecte: 1,5 punts.
• Participació del col·lectiu beneficiari (infants i adolescents) en el disseny i implementació de les propostes: 1 punt.
I) Participació ciutadana.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d'un mateix sol·licitant entre els àmbits
temàtics de I11-Participació ciutadana, J11-Associacionisme, Q11-Acció comunitària, S11-Afers religiosos, X11-Drets de
ciutadania i Y11-Promoció de la convivència i interculturalitat.
Els sol·licitants han de ser entitats sense ànim de lucre, i en cap cas s'admetran gremis o col·legis professionals.
a) Projectes per afavorir la participació ciutadana en les polítiques municipals.
Àmbit districte i ciutat
Els projectes presentats han de complir els següents requisits:
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• Que incideixin en l'àmbit de qualsevol política municipal.
• Que defineixin clarament objectius i públic al qual s'adrecen.
Criteris:
• Utilització de mitjans específics per afavorir la participació de persones i/o col·lectius que per les seves circumstàncies
personals o socials tenen més dificultats per participar en afers col·lectius: 1,25 punts.
• Utilització d'eines digitals per afavorir la participació: 1,25 punts.
• Metodologia per a la realització dels espais de debat: 0,75 punts.
• Que proposi metodologies innovadores i específiques, d'acord amb la naturalesa del projecte o acció: 0,75 punts.
b) Projectes destinats a organitzar xarxes ciutadanes.
Àmbit districte i ciutat
Els projectes presentats han de complir els següents requisits:
• Que promoguin o millorin xarxes o vincles de col·laboració entre el veïnatge per a la defensa dels drets socials i de
ciutadania.
• Que responguin a interessos col·lectius.
Criteris:
• Nivell de responsabilitat de la ciutadania en el projecte: 1 punt.
• Existència de coordinació o vinculació amb experiències similars a la ciutat: 0,75 punts.
• Utilització d'eines digitals per a la realització i/o difusió del projecte: 1 punt.
• Utilització de mesures que afavoreixin l'elaboració o el desenvolupament d'actuacions públiques: 1,25 punts.
J) Associacionisme.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d'un mateix sol·licitant entre els àmbits
temàtics de I11-Participació ciutadana, J11-Associacionisme, Q11-Acció comunitària, S11-Afers religiosos, X11-Drets de
ciutadania i Y11-Promoció de la convivència i interculturalitat.
Els sol·licitants han de ser entitats sense ànim de lucre, i en cap cas s'admetran gremis o col·legis professionals.
a) Projectes de col·laboració associativa.
Àmbit districte i ciutat
Els projectes presentats han de complir els següents requisits:
• Que promoguin la col·laboració entre entitats per fomentar l'aprofitament de recursos i l'enfortiment del teixit associatiu.
• Que es proposin millorar la coordinació entre les entitats.
CVE-Núm. de registre: 022015026856

Criteris:
• Que inclogui iniciatives per compartir i optimitzar recursos materials: 1,25 punts.
• Que contempli activitats d'intercanvi, reflexió i planificació, conjuntes entre entitats: 0,75 punts.
• Que promogui la innovació i la creativitat en la metodologia emprada en l'execució del projecte: 0,75 punts.
• Que el projecte sigui executat per més de 2 entitats d'àmbit de ciutat o pertanyents a diferents districtes: 1,25 punts.
b) Projectes que enforteixin la participació, la transparència i la democràcia dins les entitats i col·lectius.
Àmbit districte i ciutat
Els projectes presentats han de complir els següents requisits:
• Que plantegin una millora de la qualitat democràtica dels seus òrgans o espais de govern.
• Que promoguin la comunicació als seus membres i la seva participació en els afers de l'entitat o col·lectiu.
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• Que impulsin la transparència econòmica i del funcionament de l'entitat o col·lectiu.
Criteris:
• Que plantegi la formació en participació dels membres de l'entitat o col·lectiu: 0,50 punts.
• Que es proposi la renovació en els seus càrrecs: 0,75 punts.
• Que incorpori un pla de comunicació de resultats: 0,50 punts.
• Que millori l‘organització interna i defineixi canals i mitjans per tal de facilitar la participació del màxim nombre possible
de persones de l'entitat o col·lectiu: 0,75 punts.
• Que l'entitat o col·lectiu segueixi un codi ètic que protegeixi i apliqui els valors democràtics en el seu funcionament,
especialment el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona: 0,75 punts.
• Que contempli els mitjans perquè les persones amb càrrecs representatius comparteixin la informació amb la resta de
membres de l'entitat o col·lectiu: 0,75 punts.
c) Projectes que es proposin augmentar la base social de les entitats (persones associades, voluntàries o
col·laboradores).
Àmbit districte i ciutat
Els projectes presentats han de complir els següents requisits:
• Que es plantegin augmentar el coneixement de l'entitat entre la ciutadania.
• Que el projecte doni a conèixer els valors de l'associacionisme i del voluntariat.
• Que promogui accions voluntàries de servei de la ciutat.
Criteris:
• Que es proposi un pla de gestió del voluntariat: 1 punt.
• Que es tracti d'un nou projecte d'envergadura que requereixi la dedicació de persones voluntàries: 1 punt.
• Que promogui un augment del nombre de membres de l'entitat o col·lectiu: 1 punt.
• Que contingui un pla de divulgació sobre el funcionament i les activitats de l'entitat destinat a la ciutadania: 1 punt.
K) Immigració-Acollida.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Ka11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
a) Accions específiques en l'àmbit educatiu i l'acompanyament.

Requisits:
La finalitat dels projectes presentats es poden ajustar a algun/s dels temes que s'esmenten:
• Accions d'acollida i acompanyament de persones, famílies, organitzacions i entitats d'origen immigrant pel que fa a
l'accés a la informació bàsica i als recursos que els capacitin per exercir els seus drets i deures personals de ciutadania.
Criteris:
• Promoure el coneixement dels recursos municipals en cada barri o territori de manera que les persones d'origen
cultural divers les utilitzin de manera normalitzada. Provisió de serveis d'acollida, acompanyament i coneixement de la
ciutat: 1 punt.
• Facilitar l'assessorament jurídic: 1 punt.
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• Facilitar l'accés a coneixement, alfabetització i pràctica del català (grups de conversa, parelles als barris, etc.): 1 punt.
• Promoure la inserció laboral: 1 punt.
L) Civisme i convivència.
a) Foment de la corresponsabilitat ciutadana en els usos socials i el manteniment de l'espai urbà.
Àmbit districte
• Iniciatives que fomentin la convivència a l'espai públic i el treball en xarxa per millorar els usos dels equipaments i
espais públics.
• Iniciatives que fomentin el diàleg i debat entre el veïnat I el consens en les intervencions comunitàries o que
promocioni eines i mecanismes de corresponsabilitat i gestió dels propis conflictes.
Requisits:
• Participació dels beneficiaris potencials de la iniciativa en el desenvolupament de l'activitat.
Criteris:
• Grau en què la iniciativa dóna resposta als problemes actuals relatius a usos socials i al manteniment de l'espai urbà: 1
punt.
• Incidència del projecte en àrees del territori en què l'incivisme es manifesta de forma més palesa: 1 punt.
• Perdurabilitat en el temps de la iniciativa: 0,5 punts.
• Capacitat de la iniciativa per fomentar la participació i el treball en xarxa dels grups d'interès: 0,5 punts.
• Singularitat i coherència de la metodologia emprada per dur a terme el projecte: 0,5 punts.
• Promoció de l'activitat de la xarxa comunitària com a valor preventiu: 0,5 punts.
M) Drets dels animals.
a) Promoció d'activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals.
Àmbit ciutat
Col·laborar en els programes, els projectes i les activitats que tinguin com a eix vertebrador la protecció i defensa dels
animals de la ciutat.
Requisits:
• Els objectius del projecte han d'estar orientats explícitament a la promoció i defensa dels valors relatius a la protecció i
defensa dels animals de la ciutat.
Criteris:
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• Foment de la protecció i la defensa dels animals: 0,5 punts.
• Difusió del món animal: 0,5 punts.
• Foment de la participació i l'associacionisme entorn del món animal: 0,5 punts.
• Promoció i difusió de les actituds i els valors relacionats amb la tinença responsable d'animals: 1 punt.
• Foment i promoció de l'adopció d'animals: 1 punt.
• Foment de la protecció dels espais lliures i la biodiversitat relativa als animals: 0,5 punts.
N) Foment d'activitats organitzatives.
a) Foment d'activitats organitzatives.
Àmbit districte
L'import màxim a sol·licitar és de 1.000,00 EUR.
Requisits:
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• Projectes presentats per entitats d'àmbit de barri o districte amb una programació continuada, centrada en activitats de
temps lliure o d'educació en el lleure.
• Les subvencions no poden tenir un import superior a 1.000 EUR.
Criteris:
• Gestió d'espais i infraestructures per dur a terme les activitats: 1 punt.
• Realització d'activitats de manera continuada durant tot l'any o curs escolar: 1 punt.
• Implicació en dinàmiques comunitàries locals (actes de calendari festiu, cooperació entre entitats i altres): 1 punt.
• Promoció d'estratègies per augmentar la participació de persones no associades a les activitats: 1 punt.
O) Comerç de proximitat i promoció econòmica.
Els sol·licitants dels programes de l'àmbit temàtic "Comerç de proximitat i promoció econòmica": O.a), O.b), O.c), O.d) i
O.e) han de ser associacions de comerciants territorials o sectorials i entitats de comerç sense ànim de lucre. En cap
cas poden ser beneficiaris de cap d'aquests programes els mercats municipals, associacions de mercats i els col·legis
professionals.
Els sol·licitants del programa O.f) no han de ser necessàriament entitats de comerç.
a) Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial d'àmbit intern i extern.
Àmbit ciutat
Aquestes accions hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que dinamitzin el comerç urbà de proximitat,
promoguin l'associacionisme comercial, ja sigui territorial o sectorial, impulsant la millora competitiva del comerç de la
ciutat.
• S'entén per àmbit intern les accions adreçades als comerciants de la zona d'influència o sector comercial.
• S'entén per àmbit extern les adreçades als visitants i públic en general.
• No són subvencionables els conceptes següents:
• Enllumenat nadalenc.
• Accions de dinamització comunicació i promoció relacionades amb la campanya de nadal.
• Dinars, sopars, serveis d'àpats o similars de l'entitat
• Lloguer del local o seu de l'entitat.
Criteris:
• Activitats de dinamització i promoció comercial de proximitat: 2 punts.
• Fidelització del client: 0,5 punts.
• Capacitat de comunicació i difusió del projecte al consumidor: 0,5 punts.
• Utilització o promoció de noves tecnologies (incorporació de les TIC): 1 punt.
b) Activitats de dinamització, comunicació i promoció durant la Campanya de Nadal.

Aquestes accions han d'estar directament relacionades i integrades en el període de la Campanya de Nadal amb la
finalitat de promoure l'activitat comercial i econòmica de la ciutat.
No són subvencionables els conceptes següents:
• Enllumenat nadalenc.
• Dinars, sopars, serveis d'àpats o similars de l'entitat.
• Lloguer del local o seu de l'entitat.
Criteris:
• Activitats de dinamització i promoció comercial de proximitat: 2 punts.
• Fidelització del client: 1 punt.
• Capacitat de comunicació i difusió del projecte al consumidor: 1 punt.
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c) Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats.
Àmbit ciutat
Cursos formatius, congressos sectorials, conferències o tallers que promoguin la formació contínua de professionals
vinculats al món del comerç.
Seran únicament subvencionables aquelles accions formatives que no siguin impartides per l'Ajuntament de Barcelona o
altre ens municipal.
Criteris:
• Es valorarà el grau d'eficàcia i d'utilitat de l'acció formativa dirigida als comerciants: 2 punts.
• Qualitat del projecte (professorat, participació dels associats, duració, metodologia i difusió del programa formatiu): 2
punts.
d) Reforç de les estructures associatives comercials.
Àmbit ciutat
S'entén per reforç de l'estructura associativa comercial el suport administratiu i de dinamització comercial al projecte de
l'entitat.
A més d'aquesta línia habitual de subvenció, les associacions de comerciants territorials de primer nivell o base poden
presentar projectes conjunts en el reforç de l'estructura associativa (mínim 2 associacions). Solament una de les
associacions comercials territorials presentarà el projecte per l'import total, juntament amb un document de compromís
signat pels Presidents/es de les entitats participants, pel qual manifesten i acorden les obligacions i col·laboracions
oportunes. Aquest document el podeu descarregar com a annex a la documentació de la convocatòria.
Criteris:
• Grau d'adequació del reforç administratiu a les tasques de dinamització comercial: 1 punt.
• Grau d'adequació de les tasques administratives dirigides a promoure la sostenibilitat econòmica de l'entitat mitjançant
el manteniment i l'increment del nombre d'afiliats i la recerca de patrocinadors: 2 punts.
• Grau d'adequació de les tasques administratives al reforç de la comunicació, la difusió de les activitats de l'entitat i la
promoció del comerç urbà de proximitat: 1 punt.
e) Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç.
Àmbit ciutat
Promoció de bones pràctiques ambientals i de responsabilitat social dels comerços.

• Per estendre el comerç de productes de proximitat o quilòmetre zero, productes locals i ecològics o de comerç just, i
per allargar la vida útil dels productes.
• Per ambientalitzar els establiments i la gestió dels comerços: estalvi d'energia, eficiència energètica, prevenció de
residus, millora de la recollida selectiva, reducció del consum d'aigua, reducció de la contaminació, mobilitat sostenible
(de mercaderies, treballadors i clients), ampliació de verd urbà.
• Per posar en valor el compromís amb la comunitat: implicació del comerç en projectes socials, atenció a les persones
amb necessitats especials, contractació responsable.
Criteris:
• Impacte en termes de beneficis socials i ambientals: 1 punt.
• Implicació dels associats en la implementació de la iniciativa al seu mateix comerç: 1 punt.
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• Informació al consumidor sobre les característiques ambientals i socials dels productes i els valors de sostenibilitat del
comerç: 1 punt.
• Establiment de vincles, col·laboració i treball en xarxa amb altres organitzacions que promoguin la sostenibilitat: 0,5
punts.
• Caràcter innovador i/o exemplificador: 0,5 punts.
f) Promoció econòmica de proximitat.
Àmbit districte
Els projectes s'han d'ajustar, com a mínim, a algunes de les iniciatives que s'esmenten a continuació.
Requisits:
• Iniciatives que fomentin la dinamització socioeconòmica del barri o districte.
• Accions que suposin la promoció de xarxes col·laboratives entre les entitats i amb diferents agents econòmics del
districte.
• Iniciatives que fomentin accions de responsabilitat social corporativa en l'àmbit del barri o districte (activitat d'impacte
social, territorial i comunitari).
Criteris:
• Que siguin innovadores en relació a la promoció socioeconòmica del territori (no es consideren les fires comercials,
festes majors o similars): 1 punt.
• Que fomentin l'eficiència dels recursos (l'economia d'escala, central de serveis o de compres, bases de dades de
proveïdors, etcètera) o que augmentin l'impacte dels projectes ja consolidats: 1 punt.
• Que fomentin la comunicació entre les entitats, la promoció de xarxes col·laboratives, la generació de coneixement, la
difusió d'iniciatives innovadores o de bones pràctiques: 2 punts.
P) Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Pa11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
Els/Les sol·licitants dels programes de Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional han de ser persones jurídiques
sense afany de lucre que tinguin per missió l'atenció i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Àmbit ciutat
Requisits comuns per als programes a), b) i c):
• Els projectes i activitats aniran adreçats a persones:
• Amb discapacitat i/o diversitat funcional de qualsevol de les següents tipologies: física, intel·lectual, sensorial, de
trastorn mental i pluridiscapacitat.
• Menors de 65 anys.
• Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat el nombre i perfil de persones beneficiàries.
• Les activitats del projecte han de tenir continuïtat durant el període d'execució, no es subvencionaran activitats
puntuals.
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Requisits específics del programa a):
• Projectes orientats a prevenir la institucionalització en serveis residencials.
• Projectes destinats a facilitar la desinstitucionalització de persones que viuen en serveis residencials.
• Projectes de foment i suport per a la vida independent de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional.
Queden exclosos:
• els projectes d'activitats pròpies de serveis concertats.
• els projectes de productes de suport i noves tecnologies.
• els projectes d'activitats terapèutiques i de rehabilitació que formen part de l'atenció mèdica i/o sanitària.
Criteris:
• Grau de concreció en projectes individuals de vida independent: 1,50 punts.
• Qualitat del seguiment i avaluació del projecte i la seva concreció amb indicadors de resultats esperats i assolits: 1,50
punts.
• Implicació i participació dels usuaris en l'elaboració del Pla individual: 0,75 punts.
• Foment de la vida independent de dones amb discapacitat: 0,25 punts.
b) Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els serveis públics.
Àmbit ciutat
Requisits comuns per als programes a), b) i c):
• Els projectes i activitats aniran adreçats a persones:
• Amb discapacitat i/o diversitat funcional de qualsevol de les següents tipologies: física, intel·lectual, sensorial, de
trastorn mental i pluridiscapacitat.
• Menors de 65 anys.
• Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat el nombre i perfil de persones beneficiàries.
• Les activitats del projecte han de tenir continuïtat durant el període d'execució, no es subvencionaran activitats
puntuals.
Requisits específics per del programa b):
• Projectes de respir:
• Activitats de suport a les famílies cuidadores amb estades temporals de les persones amb discapacitat en règim
residencial o vacacional (amb un mínim d'una pernoctació i un màxim de 30 dies).

• Projectes d'atenció social, suport i ajuda mútua per a familiars de les persones amb discapacitat, orientats a la millora
de l'autonomia personal i la inclusió en l'entorn.
Queden exclosos:
• els projectes d'activitats pròpies de serveis concertats.
• els projectes de productes de suport i noves tecnologies.
• els projectes d'activitats terapèutiques i de rehabilitació que formen part de l'atenció mèdica i/o sanitària.
Criteris:
• Implicació i participació de les persones beneficiàries en el disseny i implementació del projecte: 1 punt.
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• Respir per a les famílies cuidadores, sense pernoctació, orientat a la millora de l'autonomia, les habilitats relacionals i
la inclusió social de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
• Grau de col·laboració i/o de treball en xarxa entre entitats i altres agents, públics o privats, del sector social i/o de salut:
1,25 punts.
• Qualitat en la metodologia de treball per a la millora de l'autonomia, empoderament i la inclusió social: 1 punt.
• Qualitat del seguiment i avaluació del projecte i la seva concreció amb indicadors de resultats esperats i assolits: 0,75
punts.
c) Inserció laboral de persones amb discapacitat i/o diversitat funcional en el mercat ordinari de treball.
Àmbit ciutat
Requisits comuns per als programes a), b) i c):
• Els projectes i activitats aniran adreçats a persones:
• Amb discapacitat i/o diversitat funcional de qualsevol de les següents tipologies: física, intel·lectual, sensorial, de
trastorn mental i pluridiscapacitat.
• Menors de 65 anys.
• Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat el nombre i perfil de persones beneficiàries.
• Les activitats del projecte han de tenir continuïtat durant el període d'execució, no es subvencionaran activitats
puntuals.
Requisits específics per al programa c):
• Projectes d'inserció laboral que incorporin prospecció de llocs de treball i garanteixin plans individuals d'inserció.
• Projectes de seguiment i suport pel manteniment del lloc de treball.
Queden exclosos:
• els projectes de productes de suport i noves tecnologies.
• els projectes d'activitats terapèutiques i de rehabilitació que formen part de l'atenció mèdica i/o sanitària.
Criteris:
• Grau d'aplicació del protocol marc "El treball amb suport a Catalunya" (Generalitat de Catalunya 2009): 1 punt.
• Grau d'inserció laboral segons nombre de contractes laborals en l'empresa ordinària: 1 punt.
• Grau de descripció i qualitat tècnica del programa d'activitats de l'itinerari d'inserció laboral: 1 punt.
• Qualitat del seguiment i avaluació del projecte i la seva concreció amb indicadors de resultats esperats i assolits: 0,50
punts.
• Grau de coordinació amb la xarxa d'atenció a l'usuari (Serveis socials, salut, habitatge i educació): 0,50 punts.

Àmbit districte
Requisits:
• Els projectes i activitats aniran adreçats a persones:
• Amb discapacitat i/o diversitat funcional de qualsevol de les següents tipologies: física, intel·lectual, sensorial, de
trastorn mental i pluridiscapacitat.
• Menors de 65 anys.
• Els projectes i activitats hauran de definir amb claredat el nombre i perfil de persones beneficiàries.
• Projectes de lleure socio-educatiu per a persones amb discapacitat.
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d) Promoció de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional.
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• Projectes d'activitats de sensibilització, informació i defensa de drets.
Queden exclosos:
• els projectes de serveis propis de la Cartera de Serveis Socials prevista en la normativa vigent.
• els projectes de productes suport i noves tecnologies.
Criteris:
• Promoció d'activitats organitzades en xarxa amb d'altres entitats i serveis: 1,5 punts.
• Contribució a la sensibilització i defensa de drets de la societat vers el col·lectiu de persones amb discapacitat: 1,5
punts.
• Foment de la inclusió del col·lectiu en activitats normalitzades: 0,50 punts.
• Potenciació d'activitats d'inserció i participació comunitària: 0,50 punts.
Q) Acció Comunitària.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d'un mateix sol·licitant entre els àmbits
temàtics de I11-Participació ciutadana, J11-Associacionisme, Q11-Acció comunitària, S11-Afers religiosos, X11-Drets de
ciutadania i Y11-Promoció de la convivència i interculturalitat.
Desenvolupar l'acció comunitària a partir d'iniciatives encaminades a la millora de la qualitat de vida als barris, la
transformació social i la construcció de ciutadania.
a) Promoció d'accions comunitàries als barris per a projectes que donin resposta i afrontin necessitats i noves
problemàtiques col·lectives.
Àmbit ciutat
Requisits:
Es valoraran projectes on l'àmbit d'intervenció es produeix a la ciutat de Barcelona i presentats per un col·lectiu, no a
títol individual.
Les intervencions hauran de tenir una finalitat més enllà que la de tipus purament assistencial.
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Que promoguin intervencions en barris on no hi ha cap projecte d'acció cap a la comunitat, amb la voluntat d'incidir en
millora de l'equilibri territorial de la ciutat.
Criteris:

• Que incorpori la comunicació i la difusió de la promoció de la intervenció comunitària, com a eina d'enfortiment de la
ciutadania: 1 punt.
• Que fomentin accions comunitàries que generin corresponsabilitats entre ciutadania i administració pública en la gestió
del territori: 1 punt.
• Que incorporin elements de protecció de futur i perdurabilitat dels impactes en el temps de les accions previstes en el
projecte: 1 punt.
b) Promoció d'accions encaminades a crear i/o enfortir processos de planificació comunitària als barris, que serveixin
per algun dels requisits següents:
Àmbit ciutat
Requisits:
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• Per la qualitat metodològica, promoció de la intervenció transversal en la definició de les accions i per introduir eines
d'avaluació per analitzar el procés i l'impacte de la intervenció comunitària: 1 punt.

Dimarts, 15 de desembre de 2015
Es valoraran projectes on l'àmbit d'intervenció es produeix a la ciutat de Barcelona i presentats per un col·lectiu, no a
títol individual.
Les intervencions hauran de tenir una finalitat més enllà que la de tipus purament assistencial.
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Que plantegi anàlisi de les necessitats d'un barri i de definició de les accions.
• Que complementin intervencions en barris on hi ha desenvolupada algun tipus d'acció comunitària.
• Que plantegi aportació de millores substancials a la qualitat de vida de les persones d'un territori, en les diferents
dimensions (socials, educatives, culturals) que augmentin el caràcter inclusiu dels barris.
• Enfortiment de les capacitats i habilitats per al treball comunitari de tots els agents i que les dinàmiques generals de
cooperació i articulació de xarxes siguin sostenibles en el temps.
Criteris:
• Per la qualitat metodològica, promoció de la intervenció transversal en la definició de les accions i per introduir eines
d'avaluació per analitzar el procés i l'impacte de la intervenció comunitària: 1 punt.
• Que incorpori la comunicació i la difusió de la promoció de la intervenció comunitària, com a eina d'enfortiment de la
ciutadania: 1 punt.
• Que fomentin accions comunitàries que generin corresponsabilitats entre ciutadania i administració pública en la gestió
del territori: 1 punt.
• Que incorporin elements de projecció de futur i perdurabilitat dels impactes en el temps de les accions previstes en el
projecte: 1 punt.
c) Promoure la cohesió social I la construcció de relacions de pertinença al barri.
Àmbit ciutat i districte
Es valoraran projectes on l'àmbit d'intervenció es produeix a la ciutat de Barcelona i presentats per un col·lectiu, no a
títol individual.
Les intervencions hauran de tenir una finalitat més enllà que la de tipus purament assistencial.
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Impuls d'estratègies d'informació i sensibilització de la societat per tal d'afavorir la cohesió social de la comunitat.
• Potenciació de la participació activa de les persones de manera individual i dels diversos grups de població de la
comunitat en els diferents àmbits de la vida del territori.
• Potenciar el teixit social i l'associatiu com a element de promoció social i comunitària.

• Per la qualitat metodològica, promoció de la intervenció transversal en la definició de les accions i per introduir eines
d'avaluació per analitzar el procés i l'impacte de la intervenció comunitària: 1 punt.
• Que s'adreci i alhora promogui la participació activa de col·lectius amb especial vulnerabilitat: 1 punt.
• Que incorpori la metodologia pedagògica de l'aprenentatge i servei a la comunitat: 1 punt.
• Que promogui la implicació d'agents socioeconòmics del barri: 1 punt.
R) Temps i economia de les cures.
a) Fomentar la conciliació del temps de cura, familiar, laboral, personal i social.
Àmbit ciutat
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Criteris:

Dimarts, 15 de desembre de 2015
Requisits:
• Iniciatives centrades en facilitar la conciliació dels diferents temps, el de cura, familiar, laboral, personal i social de les
persones, amb la creació i suport a activitats i serveis que donin aquest suport al llarg del seu cicle de vida. Les
activitats i accions previstes seran sense pernoctació.
Criteris:
• Que fomenti accions de conciliació que generin corresponsabilitat entre ciutadania i administració: 1 punt.
• Accions adreçades a persones cuidadores amb especials dificultats de conciliació dels seus temps: 1 punt.
• Que el projecte integri iniciatives de diferents entitats del territori I potenciï el treball en xarxa: 1 punt.
• Que els projectes incorporin les propostes i necessitats dels col·lectius a qui va dirigit: 1 punt.
b) Promoure accions que posin en valor els temps de les persones (de cura, familiar, personal i social) per la millora de
la qualitat de vida.
Àmbit ciutat
Requisits:
• Iniciatives centrades en l'impuls d'estratègies d'informació, formació, sensibilització i reflexió per tal d'afavorir la
conciliació dels diferents temps de vida, amb especial atenció a la cura dins el marc del Pacte del Temps.
Criteris:
• Que promogui l'intercanvi de temps, coneixements i serveis: 1 punt.
• Que el projecte integri iniciatives de diferents entitats del territori i potenciï el treball en Xarxa: 1 punt.
• Que facin visible la necessitat de fer compatible els diferents temps de vida per tal de millorar la qualitat de vida, la
sostenibilitat i la cohesió: 1 punt.
• Potenciació d'activitats de sensibilització, informació i defensa del dret de l'organització del temps: 1 punt.
c) Promoure l'economia de les cures.
Àmbit ciutat
La finalitat dels projectes presentats s'haurà d'ajustar a algun dels temes o objectius que s'esmenten a continuació:
Requisits:
• Que ajudin a diversificar l'imaginari de la persona cuidadora.
• Que promoguin l'assumpció d'aquest rol per part dels homes.
• Que dignifiquin els treballs de cura i contribueixin a trencar els estereotips de gènere sobre la cura.
• Que fomentin la col·lectivització de les cures.

• Que els projecte integri iniciatives de diferents entitats del territori i potencií el treball en xarxa: 1 punt.
• Que faci visible el rol de persona cuidadora en les diferents etapes vitals, des de la perspectiva de la interdependència:
1 punt.
• Que abordi l'assumpció de les cures per part dels homes al llarg de tot el cicle de vida: 1 punt.
• Que es duguin a terme en els barris amb una Renda Familiar Disponible inferior a la mitjana de la ciutat
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2013/rfbarris.htm): 1 punt.
S) Afers religiosos.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d'un mateix sol·licitant entre els àmbits
temàtics de I11-Participació ciutadana, J11-Associacionisme, Q11-Acció comunitària, S11-Afers religiosos, X11-Drets de
ciutadania i Y11-Promoció de la convivència i interculturalitat.
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Criteris:
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a) Contribució al coneixement del fet religiós.
Àmbit ciutat
Iniciatives que facilitin el coneixement de la diversitat religiosa a la ciutat i que promoguin el respecte a la llibertat
religiosa.
Requisits:
• Accions que promoguin el coneixement, la reflexió i el diàleg, tant des de les confessions religioses, com en l'àmbit
interreligiós i de les relacions entre societat i religió, sense oblidar les postures laïcistes.
Criteris:
• Que visibilitzin la diversitat religiosa present a la ciutat: 1 punt.
• Que combatin els rumors, estereotips i actituds discriminatòries respecte a diferents col·lectius relacionats amb les
pràctiques o les creences religioses i/o culturals: 1 punt.
• Que incorporin elements d'obertura a la ciutadania en general: 1 punt.
• Que afavoreixin el coneixement mutu i la cooperació entre comunitats religioses i el teixit social del barri, districte o
ciutat: 1 punt.
b) Celebració de festes i actes religiosos.
Àmbit ciutat
Iniciatives adreçades a la normalització de la pràctica religiosa de les diverses comunitats i a la col·laboració entre
comunitats religioses.
Requisits:
Actes i festes religioses de les diverses confessions o celebracions interreligioses que es celebrin amb caràcter anual o
de forma extraordinària.
Criteris:
• Que normalitzin la presència i la participació de les comunitats religioses minoritàries a l'espai públic: 1 punt.
• Que incorporin elements d'obertura a la ciutadania en general: 1 punt.
• Que afavoreixin el coneixement mutu i la cooperació entre comunitats religioses i el teixit social del barri, districte o
ciutat: 1 punt.
• Que l'activitat requereixi d'un espai diferent al lloc habitual de trobada de l'entitat: 1 punt.

a) Promoció d'activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022
Àmbit districte i ciutat
Requisits:
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.
• Fomentar la reducció de la producció dels residus i impulsar la cultura de la reutilització, el reciclatge i el consum
responsable.
• Fomentar la protecció, conservació i renaturalització dels espais lliures i la biodiversitat a la ciutat.
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T) Ecologia, urbanisme i mobilitat.
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• Promoure la preservació dels recursos naturals i l'impuls dels renovables.
• Impulsar la cultura de la corresponsabilització ciutadana per la millora ambiental mitjançant l'educació, la comunicació i
l'acció ciutadana.
Criteris:
• Educació i comunicació ambiental: incorporació de l'educació, la comunicació i l'acció ciutadana en matèria ambiental
en el disseny del projecte: 1 punt.
• Innovació: caràcter innovador de la iniciativa, orientat a resoldre problemes socials i ambientals existents: 1 punt.
• Ambientalització: incorporació de criteris d'ambientalització en les activitats i esdeveniments vinculats al projecte, així
com en la gestió quotidiana de l'organització que es presenta a la convocatòria: 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. Participació: projecte que contempli la participació en les
diferents fases, tant internament en les entitats organitzadores com per part de les persones beneficiàries de la
iniciativa: 0,5 punts.
b) Foment de la implicació de la ciutadania en la gestió de l'espai públic i en les transformacions urbanes.
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:
• Dinamitzar espais d'implicació ciutadana per incorporar propostes en la definició dels projectes urbanístics de la ciutat.
• Promoure el desenvolupament d'usos o activitats d'interès públic, de caràcter transitori, en terrenys públics o privats en
desús, amb la finalitat de regenerar el teixit urbà i induir dinamisme social a l'entorn, mitjançant la seva recuperació,
adequació i potenciació a través de la participació activa de la ciutadania.
Criteris:
• Que es relacionin transversalment amb els espais de participació existents de caràcter territorial o sectorial: 1 punt.
• Que promoguin la diversitat dels participants: 1 punt.
• Que incorporin criteris d'innovació i creativitat a través de l'ús de noves metodologies: 1 punt.
• Que millorin la gestió dels afers públics a través de la participació corresponsable de la ciutadania amb la
administració: 1 punt.
c) Promoció d'activitats i iniciatives per al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU).

Requisits:
L'objecte del projecte s'haurà d'adequar als temes o objectius següents:
• Promoció dels modes de desplaçament més sostenibles: 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.
Criteris:
• 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: 0,5 punts.
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Àmbit ciutat
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• Que el disseny de la proposta incorpori elements de treball en xarxa i cooperació/coordinació amb altres agents de la
comunitat: 0,5 punts.
• 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 en les activitats i esdeveniments vinculats al projecte: 1 punt.
U) Consum responsable.
Només es podrà presentar un projecte per a cada programa de l'àmbit temàtic U11-Consum responsable.
Exemple: un sol·licitant NO pot presentar dos projectes, encara que siguin diferents, a la modalitat Ua11. Només en
poden presentar un.
a) Accions d'informació i divulgació dels hàbits del consum responsable.
Àmbit ciutat
Els sol·licitants dels programes de l'àmbit temàtic U.a) han de ser persones jurídiques sense afany de lucre
(associacions, fundacions o societats cooperatives).
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 subvenció atorgada.
Requisits:
L'objecte del projecte s'haurà d'adequar com a mínim a algunes de les temàtiques següents:
• Consum responsable àmbit alimentari.
• Consum responsable àmbit de l'economia domèstica.
• Consum responsable àmbit de la Banca i Finances ètiques.
• Consum responsable en l'àmbit de l'actuació de les associacions de comerciants.
• Consum responsable de productes locals o de mercat social.
• Reutilització, reparació i intercanvi de productes.
Criteris:
• Capacitat de continuïtat del projecte en el temps: 0,5 punts.
• Si pertany a una associació de consumidors: 0,5 punts.
• Capacitat de comunicació i difusió del projecte al destinatari: 1 punt.
• Canvi d'hàbits a un consum responsable dels destinataris: 2 punts.
b) Projectes comunitaris d'interès públic o social que executin pràctiques de consum responsable.
Àmbit ciutat

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 subvenció atorgada.
Requisits:
La finalitat dels projectes s'ha d'ajustar, a algun dels temes o objectius que s'esmenten a continuació:
• Que el destinatari del projecte sigui un col·lectiu o una comunitat organitzada.
• Que promogui un desenvolupament més sostenible de la ciutat a traves de pràctiques i activitats de consum
responsable.
Criteris:
• Que posi en pràctica les potencialitats de satisfer de manera col·lectiva les necessitats de les persones: 2 punts.
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Els sol·licitants dels programes de l'àmbit temàtic U.b) han de ser persones jurídiques sense afany de lucre
(associacions, fundacions o societats cooperatives).
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• Es valorarà que el projecte integri iniciatives de diferents entitats del territori i potenciï el treball en xarxa i la participació
dels destinataris: 1 punt.
• Que es duguin a terme en els barris amb una Renda Familiar Disponible inferior a la mitjana de la ciutat segons les
dades de (http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2013/rfbarris.htm): 0,50 punts.
• Es valorarà que el projecte sigui replicable a d'altres comunitats: 0,50 punts.
c) Actuacions derivades del funcionament de les associacions per la defensa de les persones consumidores.
Àmbit ciutat
Els sol·licitants dels programes U.c) han de ser necessàriament organitzacions de persones consumidores actives que
estiguin inscrites a la secció general del Registre d'organitzacions de persones consumidores de Catalunya.
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 subvenció atorgada.
Requisits:
• Que en el seu objecte i activitat principal inclogui la gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies
relatives a relacions de consum.
• Que l'atenció a les persones consumidores sigui de forma presencial o per qualsevol altre canal d'atenció.
• Que la finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a l'objectiu de reforç de la base social i associativa.
Criteris:
• Es valorarà el grau d'especialització en els diferents àmbits de consum: 1 punt.
• Es valorarà la eficiència en el temps d'atenció i en els canals d'accessibilitat: 1 punt.
• Es valorarà el caràcter innovador de la iniciativa, orientat a resoldre problemes socials i ambientals existents: 2 punts.
V) Economia cooperativa, social i solidària.
Només es podrà presentar un projecte per a cada programa de l'àmbit temàtic V11-Economia cooperativa, social i
solidària.
Exemple: un sol·licitant NO pot presentar dos projectes, encara que siguin diferents, a la modalitat Va11. Només en
poden presentar un.
a) Accions de promoció de l'economia cooperativa, social i solidària.
Àmbit ciutat
Requisits:

La finalitat dels projectes presentats s'haurà d'ajustar a algun dels temes o objectius que s'esmenten a continuació:
• Accions de difusió, recerca, articulació i conscienciació sobre l'economia cooperativa, social i solidària i la seva
rellevància en la transformació social.
• Accions educatives en l'àmbit no reglat de promoció dels valors cooperatius i de l'economia cooperativa, social i
solidària.
• Accions formatives per a l'apoderament en la posada en marxa de projectes d'economia cooperativa, social i solidària.
Criteris:
• Que es contempli la intercooperació entre agents de l'Economia cooperativa, social i solidària: 1 punt.
• Que es contempli la intercooperació entre administració pública i/o ciutadania: 1 punt.
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Es valoraran projectes presentats per cooperatives, societats laborals, entitats, fundacions, associacions i entitats
universitàries i educatives de caràcter públic.
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• Capacitat de comunicació del projecte i qualitat de la informació: 1 punt.
• Que les accions educatives i formatives es duguin a terme en els barris amb una Renda Familiar Disponible inferior a
la mitjana de la ciutat (http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2013/rfbarris.htm): 1 punt.
b) Accions de millora de la comunicació d'empreses i entitats de l'economia social i solidària.
Àmbit ciutat
Requisits:
Es valoraran projectes presentats per empreses i entitats de l'economia social i solidària que afavoreixen la inserció dels
col·lectius amb risc d'exclusió.
La finalitat dels projectes presentats s'haurà d'ajustar a algun dels temes o objectius que s'esmenten a continuació:
• Accions de millora de les estratègies de comunicació a través de tecnologia de la informació i comunicació en diferents
mitjans i recursos (pagines web, eines col·laboratives, butlletins digitals).
Criteris:
• Que es contempli la intercooperació entre agents de l'economia social i solidària: 1 punt.
• Que també incorporin recursos útils per al col·lectiu amb qui treballen: 2 punts.
• Que s'incorporin aquest tipus d'eines per primera vegada: 1 punt.
c) Accions de promoció de les economies col·laboratives de producció de pro-comú.
Àmbit ciutat
Requisits:
S'entén per economies col·laboratives de producció pro-comú la producció mitjançant la col·laboració entre iguals on les
jerarquies i les formes contractuals tenen poc pes i els recursos produïts acaben essent béns públics accessibles a
tothom amb llicències obertes.
La finalitat dels projectes presentats s'haurà d'ajustar a alguns dels temes o objectius que s'esmenten a continuació:
• Accions de difusió, articulació i conscienciació sobre la economia col·laborativa de producció pro-comú i la seva
rellevància en la transformació social.
• Accions educatives i formatives en l'àmbit no reglat de promoció i apoderament en la producció col·laborativa de procomú.

• Que es contempli la intercooperació entre agents de diferents economies transformadores: 1 punt.
• Que es contempli la intercooperació entre administració pública i/o ciutadania: 1 punt.
• Capacitat de comunicació i difusió del projecte i qualitat de la informació: 1 punt.
• Que les accions educatives i formatives es duguin a terme en els barris amb una Renda Familiar Disponible inferior a
la mitjana de la ciutat (http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2013/rfbarris.htm): 1 punt.
W) LGTBI.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Ea11, Fa11 i Wa11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
a) Sensibilització ciutadana i visibilització.
Àmbit ciutat
Requisits:
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Criteris:
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La finalitat dels projectes presentats s'han d'ajustar a alguns dels temes que s'esmenten:
• Accions de sensibilització, formació, i acompanyament als agents educatius, socials i laborals per fomentar els drets de
les persones LGTBI.
• Projectes i accions per la inclusió de la perspectiva LGTBI en la memòria històrica i que donin visibilitat al col·lectiu
LGTBI: divulgació de persones referents, d'espais referents.
Criteris:
• Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o projectes: 1 punt.
• Experiències i metodologies innovadores: 1 punt.
• Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats diferenciades de les persones LGTBI atenent a més a les
especificitats dels diferents subcol·lectius: 2 punts.
b) LGTBIfòbia.
Àmbit ciutat
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'han d'ajustar a alguns dels temes que s'esmenten:
• Projectes i actuacions contra les situacions de discriminació per orientació sexual i identitat de gènere dels i les joves.
• Accions comunitàries de recolzament a les persones LGTBI que han patit violència.
• Projectes i accions que treballin des d'una perspectiva interseccional la LGTBIfòbia en funció del origen nacional i/o
ètnic, de l'edat, la diversitat funcional, la raça, o la religió entre altres.
Criteris:
• Experiències i metodologies innovadores: 1 punt.
• Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats diferenciades de les persones LGTBI atenent a més a les
especificitats dels diferents subcol·lectius: 2 punts.
• Desenvolupament d'accions a través del treball comunitari i en xarxa entre entitats: 1 punt.
c) Drets sexuals i reproductius.
Àmbit ciutat
Requisits:

• Accions de informació, divulgació i formació sobre drets sexuals.
• Accions de promoció dels drets de les dones lesbianes i bisexuals en matèria de reproducció assistida.
• Projectes i accions per la promoció de la salut trans des de una perspectiva no patologitzant.
Criteris:
• Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o projectes: 1 punt.
• Grau d'incidència en el projecte de la prevenció i atenció: 1 punt.
• Que contribueixin a sensibilitzar a la ciutadania: 1 punt.
• Experiències i metodologies innovadores: 1 punt.
X) Drets de ciutadania.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d'un mateix sol·licitant entre els àmbits
temàtics de I11-Participació ciutadana, J11-Associacionisme, Q11-Acció comunitària, S11-Afers religiosos, X11-Drets de
ciutadania i Y11-Promoció de la convivència i interculturalitat.
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La finalitat dels projectes presentats s'han d'ajustar a alguns dels temes que s'esmenten:
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a) Promoció, foment i defensa dels drets humans. Coneixement i sensibilització dels drets i deures de la ciutadania
Àmbit ciutat i districte.
Iniciatives adreçades a promoure el coneixement i la defensa dels drets humans per evitar situacions de vulneració dels
drets mitjançant la participació ciutadana, així com la promoció dels drets i deures de la ciutadania.
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes o objectius que s'esmenten a continuació:
• Foment d'espais de participació ciutadana i acció comunitària que afavoreixin l'anàlisi, el debat i la recerca de
solucions en situacions de vulnerabilitat o vulneració de drets que permetin avançar en l'efectivitat dels drets humans a
la ciutat per a tothom.
• Accions o iniciatives de defensa dels drets humans, amb especial èmfasi en els drets de col·lectius vulnerables o
vulnerabilitzats.
• Accions o iniciatives de sensibilització, formació, mobilització i incidència que facilitin el coneixement dels drets i
deures de la ciutadania.
Criteris:
• Promoció, foment i defensa dels drets humans. Adequació a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat i la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania: 1,5 punts.
• Posada en marxa d'accions educatives adreçades al coneixement i la conscienciació dels drets i deures de la
ciutadania: 1 punt.
• Concreció de la proposta en relació a la seva contribució pel que fa a l'accés als drets i a la prevenció de la vulneració
de drets: 0,5 punts.
• Nivell de complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis municipals: 1 punt.
b) Dret a no ser discriminat per cap motiu de gènere, raça, ètnia o origen, pensament i consciència.
Àmbit ciutat i districte
Iniciatives que potenciïn la convivència basada en el respecte mutu, les responsabilitats compartides, la igualtat
d'oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, raça, edat, ètnia o origen, pensament i consciència.
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar a algun dels temes o objectius que s'esmenten a continuació:

• Lluita contra qualsevol forma de discriminació per raó de gènere, raça, edat, ètnia o origen, pensament i consciència.
Criteris:
• Implicació, apoderament i visibilització del col·lectiu susceptible de la discriminació: 1 punt.
• Concreció de la proposta amb relació a la seva contribució en l'accés als drets i en la prevenció de les possibles
vulneracions: 1 punt.
• Desenvolupament de les accions a través del treball comunitari i promoció del treball en xarxa entre entitats, en el
disseny i la implementació del projecte presentat: 1 punt.
• Nivell de complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i plans municipals: 1
punt.

48

CVE-Núm. de registre: 022015026856

• Promoció d'actuacions que avancin cap a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com la no-discriminació de les
persones.
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c) Noves realitats socials: drets emergents.
Àmbit ciutat
Iniciatives adreçades a promoure el coneixement i la defensa de noves realitats i continguts de drets humans.
Requisits:
La finalitat dels projectes presentats s'hauran d'ajustar, a algun dels temes o objectius que s'esmenten a continuació:
• Foment de l'extensió i la protecció efectiva de les noves realitats dels drets humans que emergeixen com a
conseqüència de les transformacions socials, polítiques i econòmiques.
• Defensa dels drets lingüístics com a eina d'igualtat d'oportunitats.
• Recuperació de la memòria democràtica: homenatge i desgreuge a totes les víctimes de la lluita per la democràcia;
proclamació dels valors que fonamenten la democràcia i preservació de la memòria de la lluita contra el franquisme.
Criteris:
• Innovació en matèria de drets emergents: 1 punt.
• Comunicatiu (campanya, publicitació, etc.) per difondre/donar a conèixer el projecte: 1 punt.
• Participació dels col·lectius afectats per a dissenyar i dur a terme la iniciativa: 1 punt.
• Nivell de complementarietat dels objectius del projecte amb els objectius dels serveis, programes i plans municipals: 1
punt.
Y) Promoció de la convivència i interculturalitat.
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d'un mateix sol·licitant entre els àmbits
temàtics de I11-Participació ciutadana, J11-Associacionisme, Q11-Acció comunitària, S11-Afers religiosos, X11-Drets de
ciutadania i Y11-Promoció de la convivència i interculturalitat.
Iniciatives que promoguin la interculturalitat, la participació, la formació o l'acollida mitjançant:
• Accions per promocionar la participació activa de joves d'orígens diversos als espais ciutadans en diferents nivells
organitzatius.
• Tallers i altres formats participatius de creació (artístics, musicals, teatrals, esportius, etcètera) que promoguin la
interculturalitat, la participació, la formació o l'acollida.
• Formació, cursos, sessions de grup o altres formats per a l'aprenentatge o relació.
• Edició de materials (en paper, audiovisuals, etcètera).

• Campanyes de sensibilització amb l'ús d'eines comunicatives i noves tecnologies.
• Creació d'espais de reflexió i sensibilització sobre immigració, diversitat cultural i convivència, en forma d'actes,
esdeveniments o altres activitats puntuals.
• Creació d'espais de trobada, parelles d'intercanvi per al coneixement mutu i la interacció en la diversitat cultural, espais
de reflexió i sensibilització sobre immigració, diversitat cultural i convivència, en forma d'actes, celebracions o altres
activitats puntuals.
• Accions de treball en xarxa en àmbits territorials de proximitat i amb les associacions de barri.
a) Accions específiques en l'àmbit educatiu i de la formació.
Àmbit ciutat
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• Punts d'informació o divulgació.
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Requisits:
• Accions que incorporin les aportacions positives de la diversitat cultural present a la ciutat en els currículums
d'educació no formal.
• Accions encaminades a informar, orientar i acompanyar persones immigrants per accedir al sistema educatiu català i
millorar-ne els itineraris formatius i educatius.
Criteris:
• Incorporació de persones immigrants a les diverses ofertes educatives existents i assessorament i orientació per a
l'èxit educatiu: 1 punt.
• Capacitació de la població adulta immigrant: 1 punt.
• Incorporació de pares i mares immigrants a les AMPA: 1 punt.
• Vinculació dels infants o joves a activitats escolars i extraescolars: 1 punt.
b) Accions en l'àmbit de la participació.
Àmbit ciutat
Requisits:
• Accions que vagin encaminades a fomentar la participació de persones d'origen immigrant en les entitats i
associacions de Barcelona com a agents actius i protagonistes.
Criteris:
• Promoció del voluntariat de persones immigrants: 1 punt.
• Incorporació de persones immigrants a l'associacionisme: 1 punt.
• Participació de dones immigrants: 1 punt.
• Incorporació de joves d'orígens diversos en les estructures organitzatives dels projectes. Participació activa de joves
immigrats en activitats de lleure i voluntariat amb criteris de diversitat: 1 punt.
c) Accions per promoure la interculturalitat.
Àmbit ciutat
Requisits:

• Projectes i accions que fomentin la participació de persones d'orígens diversos activament en les diferents fases de
l'activitat, no només com a destinataris de la mateixa.
• Projectes destinats a enfortir la cohesió social en una ciutat intercultural.
Criteris:
• Reconeixement de la diversitat cultural, l'aprenentatge de les llengües d'origen i les aportacions de la població d'origen
divers a la societat: 1 punt.
• Promoure la Interacció positiva entre els col·lectius de tots els orígens, també la població autòctona, així com les
accions específiques vers grups de joves i de dones: 1 punt.
• Combatre els rumors, els estereotips i les actituds discriminatòries respecte a col·lectius de qualsevol origen: 1 punt.
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• Accions que potenciïn la convivència intercultural a la ciutat a través de la promoció de la interacció positiva i el
coneixement mutu fent èmfasi en els aspectes comuns, l'enfortiment dels vincles i el reconeixement de la diversitat entre
els ciutadans sobre la base de la igualtat de drets, deures i oportunitats.
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• Divulgació i sensibilització respecte a la realitat migratòria i la convivència intercultural: 1 punt.
Z) Inclusió
En l'àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits temàtics de
D-Salut, E-Gent gran, F-Dones, G-Joventut, H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida, P-Persones amb
discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI i Z-Inclusió.
Exemple: un sol·licitant no pot presentar el mateix projecte a Da11, Ea11 i Za11; sí que podria presentar-lo a dues
d'aquestes modalitats.
a) Inclusió social.
Àmbit ciutat i districte
Iniciatives que promoguin accions complementàries a l'acció municipal adreçades a prevenir riscos d'exclusió social així
com a promoure la inclusió social.
Requisits:
Projectes d'inclusió social vinculats a les accions que cal dur a terme des dels Serveis Socials, prioritàriament, per a la
cobertura de necessitats bàsiques.
La finalitat dels projectes presentats s'ha d'ajustar, com a mínim, a algun dels temes que s'esmenten a continuació:
• Noves iniciatives per intervenir en les situacions de vulnerabilitat i en les dinàmiques d'exclusió, promovent la inclusió
social.
• Promoció d'accions adreçades a la prevenció i l'atenció de persones, famílies o col·lectius en situació d'exclusió i que
es complementin amb la intervenció que es fa actualment des dels serveis municipals i d'iniciativa social contra
l'exclusió.
Criteris:
• Grau d'eficàcia i innovació de la metodologia a l'hora de promoure la inclusió social entre els col·lectius més
vulnerables: 1 punt.
• Transversalitat de les accions adreçades a mitigar l'exclusió social: 1 punt.
• Adequació del projecte a les necessitats del projecte al qual s'adreça: 1 punt.
• Incidència de la iniciativa en les zones o col·lectius amb un risc més gran d'exclusió social: 0,5 punts.
• Viabilitat del projecte: 0,5 punts.
b) Inclusió laboral.

Requisits:
• Promoure i facilitar la inclusió laboral de col·lectius d'especial dificultat.
Criteris:
• Grau d'eficàcia i innovació de la metodologia a l'hora de promoure la inclusió laboral entre els col·lectius més
vulnerables: 1,5 punts.
• Adequació del projecte a les necessitats del col·lectiu al qual s'adreça: 1,5 punts.
• Incidència de la iniciativa en les zones o col·lectius amb un risc més gran d'exclusió social: 1 punt.
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Àmbit ciutat
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16. Punts de lliurament de sol·licituds de subvenció.
Punt de registre
OAC Districte de Ciutat Vella
OAC Districte de l'Eixample
OAC Districte de Sants-Montjuïc
OAC Districte de Les Corts
OAC Districte de Sarrià-Sant Gervasi
OAC Districte de Gràcia
OAC Districte d'Horta-Guinardó
OAC Districte de Nou Barris
OAC Districte de Sant Andreu
Seu de Districte de Sant Andreu
OAC Districte de Sant Martí
OAC Plaça Sant Miquel

Adreça
C. Ramelleres, 17
C. Aragó, 328
C. Creu Coberta, 104
Pl. Comas, 18
C. Anglí, 31
Pl. de la Vila de Gràcia, 2
C. Lepant, 387
Pl. Major de Nou Barris, 1
C. Segre, 24
Pl. Orfila, 1
Pl. Valentí Almirall, 1
Pl. Sant Miquel, 3

Institut de Cultura de Barcelona

Palau de la Virreina
C. La Rambla, 99

Institut Barcelona Esports

Av. de l'Estadi, 40
Annex Piscines Municipals Bernat Picornell
C. Torrent de l'Olla, 218-220, 4a

Medi Ambient i Serveis Urbans

Horari
Dilluns, dimarts, dimecres i
divendres de 08:30 h a 14:30 h.
Dijous de 08:30 h a 20:00 h
(últim torn a les 19:30 h).

De dilluns a dissabtes de 08:30
h a 20:00 h
H. hivern: de dilluns a divendres
de 9:00h a 14.00h; dijous de
15:30h a 17:30h.
H. estiu: de dilluns a divendres
de 9:00h a 14.00h.
De dilluns a divendres de 8:00 h
a 14:00 h.
De dilluns a divendres de 9:30 h
a 14:00 h.
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Barcelona, 7 de desembre de 2015
El secretari general, Jordi Cases Pallarès

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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