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L’àmbit de Ciència i Universitats 

Polítiques de Ciència i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona 



L’àmbit de Ciència i Universitats 

4 línies de treball i un únic objectiu: donar suport i impuls a l’ecosistema 

científic de Barcelona, implicant a organismes públics, acadèmia i teixit econòmic i 

social, situant la ciutadania al centre. 

Barcelona, 
ciutat de 
ciència i 

coneixement 

Recerca i 
Desenvolupament 

•Suport a la recerca 

•Projecció exterior 

•Projectes estratègics de ciutat 

•Premi europeu Hipàtia 

•Capitalitat Cultural i Científica 

Universitats 

•Interlocució amb Universitats 

•Residències per a estudiants 

•Aprenentatge i Servei 

•Programa Prometeus 

•Doctorats Industrials 

Ciència i Societat 

•Biennal de Ciutat i Ciència 

•Art i Ciència 

•Oficina de Ciència Ciutadana 

•Dona i Ciència 

•Suport a la divulgació científica 

Ciència i Educació 

•Ciència Ciutadana a les escoles 

•EscoLab 

•Projectes STEAM 

•Museu de Ciències Naturals 

•Equipaments de Proximitat 



Estructura i suport a projectes científics 

L’àmbit de Ciència i Universitats 

Tinència de Cultura, 
Educació, Ciència i 

Comunitat 

Àrea de Cultura, 
Educació, Ciència i 

Comunitat 

Delegada de Ciència 
i Universitats 

Departament de 
Ciència i 

Universitats 

Política Tècnica 

Recerca i 
Desenvolupament 

Subvencions de Recerca 
i Innovació 2019 * 

Premis de Recerca Jove a 
reptes urbans 2020 

Premis Beques Bcn 2020 

(Art i Ciència) 

Convocatòria General 
2021 

Subvencions de Recerca 
i Innovació 2021 * 

Acceleradora Barcelona 
Health Booster 

Beques BcnCrea 2021  
(Art i Ciència) 

Convocatòria General 
2022 

Subvencions de Recerca 
i Innovació 2022 * 

Convocatòries 
impulsades des de 

Ciència i Universitats 

> 5 M € 

* en col·laboració amb 
la Fundació ”la Caixa” 
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Convocatòria 2022 de subvencions 

extraordinàries per a projectes de 

recerca i innovació 

Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa” 



 

• Import de la convocatòria: 1.000.000 € 

• Es pot subvencionar fins al 100% del cost del projecte, amb un 
import màxim de 150.000 € 

• Període d’execució dels projectes: 18 mesos 

• Projecte impulsat per una agrupació de mínim 3 entitats (persones 
jurídiques). 

• Límit per presentar les sol·licituds: 19 de maig 2022 
 
 

 

Convocatòria 2022 de subvencions 
extraordinàries per a projectes de 

recerca i innovació 



Presentació de 

sol·licituds 
Tramitació electrònica 

Característiques de la convocatòria  

Índex de continguts 



Requisits dels projectes 

Característiques de les beneficiàries 

• Estructura de l’equip de recerca 

Termini, forma i documentació a presentar 

Conceptes subvencionables i no subvencionables 

Procediment 

• Valoració 

• Atorgament 

Seguiment, justificació i divulgació resultats 

• Divugació dels resultats 

Característiques de la convocatòria 



Els projectes s’han de basar en la recerca de reptes urbans que es puguin englobar 
dins d’alguna d’aquestes temàtiques: 

• L’envelliment i la qualitat de vida. 

• La mobilitat i el respecte i la protecció mediambiental. 

Els projectes de recerca es caracteritzaran per: 

• 1. Abordar el repte urbà des d’una perspectiva interdisciplinària i metropolitana. 

• 2. Tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per a inspirar decisions polítiques futures a la 
ciutat de Barcelona. 

• 3. Ser originals, sense perjudici que es puguin inscriure o puguin continuar línies de recerca ja engegades 
pels sol·licitants. 

• 4. Tractar les temàtiques des d’una perspectiva local, tenint en compte el context de la ciutat de Barcelona i 
la seva àrea metropolitana. 

• 5. Executar-se en un termini màxim de 18 mesos, a partir de la seva notificació. 

• 6. Tenir en compte la dimensió de  gènere. 

• 7. No haver obtingut subvenció per al mateix projecte a les convocatòries de projectes de recerca i 
innovació dels anys 2019 i 2021 impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la 
Fundació ”la Caixa”. 

Requisits dels projectes 



- Tenir seu social o domicili fiscal al municipi de 
Barcelona 

- Tenir seu social o domicili fiscal a la regió 
metropolitana de Barcelona (sempre i quan es 
demostri vincle directe amb la ciutat a nivell de recerca) 

- Els seus estatuts o normes reguladores, han de 
tenir objectius i finalitats coincidents amb 
l’objecte i les finalitats de les subvencions. 

- Haver justificat, en el termini previst, qualsevol 
subvenció atorgada; trobar-se al corrent de les 
obligacions tributaries i fiscals; etc. 

Universitats, centres de recerca, centres R+D, 
entitats públiques i privades (de recerca), empreses 
i organitzacions empresarials vinculades al projecte, 
altres (difusió, transferència). 

Agrupació (mín) 3 

persones jurídiques 

Agrupació persones  
(equip del projecte) 

Persona 
Jurídica 1 

Referent científic  
1 

Investigador principal (IP) 

+ 

Referent Administratiu 

(RA) 

Persona 
Jurídica 2 

Referent científic 
2 

Persona 
jurídica 3 

Referent científic 
3 

Interlocució 
Ajuntament  

Mín. 2 han de tenir la 
recerca com a 

activitat principal 

Característiques de les sol·licitants 

Només una de les entitats de 
l’agrupació ha de complir amb 

un d’aquests dos punts 



Es va iniciar el 5 d’abril i 
acabarà el  

19 de maig de 2022 

Document Bàsic 1: Instància de sol·licitud 
(annex 1) 

Document Bàsic 2: Memòria científicotècnica del projecte 
(annex 2) 

Document Bàsic 3: Pla de viabilitat econòmica del projecte 
(annex 3) 

Document Bàsic 4: currículum vitae de l’IP del projecte 
(annex 4) 

Document Bàsic 5: acord entre les persones jurídiques de l’agrupació 
(annex 5) 

Documentació acreditació persona jurídica i inscripció al registre 
corresponent 

NIF de les persones jurídiques integrants de l’agrupació 

Documentació nacional d’identitat de les persones representants legals. 

Declaració de transparència 
(annex 6) 

Realitzar el tràmit de designació de 
compte bancari 

En cas de ser 
atorgada la 
subvenció 

És obligatori presentar sol·licitud a 
través de la seu electrònica de 

l'Ajuntament de Barcelona 
(www.bcn.cat/tramits) 

La no entrega dels documents bàsics comporta la no admissió de la sol·licitud 

Termini, forma i documentació a presentar 



SUBVENCIONABLES 
- Despeses de personal. Inclou salari i quotes a la 

Seguretat Social.  
- Despeses derivades de la difusió, publicitat, preparació 

de material didàctic i formatiu, organització de trobades 
d’experts, congressos, jornades i conferències, tallers, i 
resta d’activitats de difusió. 

- Despeses de compra de béns mobles inventariables: 
equipament científic, tècnic i software informàtic 
necessari per al desenvolupament de la recerca.  

- No serà imputable a la subvenció l’adquisició dels mateixos 
durant els darrers nou mesos d’execució dels projectes.  

- Les despeses derivades d’aquest concepte no poden excedir el 
30 % de l’import global concedit al projecte. 

 
 
Consultar les bases i la convocatòria per a més detall. 

NO SUBVENCIONABLES 
- Els impostos indirectes quan siguin 

susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els impostos sobre la 
renda. 

- Les despeses realitzades en data 
anterior o posterior a l'inici i 
finalització del projecte. 

- Les despeses de menjars de 
treball i manutenció. 

- Les atencions de caràcter 
protocol·lari. 

- Les quotes a societats científiques 
nacionals o internacionals. 
 

Conceptes subvencionables i no subvencionalbes 



Admissió de 
sol·licituds 

•Atenció! No 
s'admetran 
aquelles 
sol·licituds que 
no incloguin els 
Document 
Bàsics. 

Sol·licituds 
admeses i 
esmenes 

•Revisió de 
documentació. 

•Requeriment 
esmenes o 
documentació. 

Valoració dels 
projectes 

•Valoració 
externa: 
  

emet informe 
  

 

•Comissió 

Resolució 
provisional 

•Prevista l’estiu 
de 2022. 

Presentació 
d’al·legacions 

•Aquells 
projectes que 
així ho 
considerin. 

Reformulació 
de les 
sol·licituds 

•Si el valor 
atorgat és 
inferior al 
demanat. 

Resolució 
definitiva 

•Es preveu abans 
de la tardor de 
2022. 

Procediment 



Qualitat científico-tècnica. Objectius i preguntes d’investigació. Avenç 

respecte al coneixement existent en aquest àmbit temàtic. Potencialitat 

dels resultats per informar polítiques públiques en aquest àmbit. 

0-10 35% 

Capacitat d'implementació: Pla de treball. Viabilitat dels projectes. 

Adequació dels recursos sol·licitats i temps plantejats. 
0-10 25% 

Adequació equip sol·licitant: Currículum Vitae de l’IP. Pertinença i 

complementarietat de les agrupacions d’entitats i la seva 

interdisciplinarietat. Visibilització del treball cooperatiu. 

0-10 25% 

Impacte social: Descripció dels mecanismes, activitats i implicació social. 

Inclusió de col·laboracions. Aplicabilitat. Consideració de les implicacions 

mediambientals, socials i de gènere en el projecte. 

0-10 15% 

Per a poder ser adjudicats, els projectes hauran d’obtenir, en la suma total, un mínim de 6,00 
punts sobre 10. 

Criteris de valoració 



Seguiment 

• Als 9 mesos des de l’inici 
del projecte -> informe 
científic-tècnic 
intermedi. 

• Revisió per part del 
Departament de Ciència i 
Universitats. 

Justificació 

• Com a màxim, 3 mesos 
després de la finalització 
del projecte. 

• Si és igual o superior a 
30.000 €, haurà d’anar 
amb informe d’auditoria 
(despesa 
subvencionable). 

Divulgació dels 
resultats 

• Difondre mitjançant 
article de divulgació al 
web municipal (als 3 
mesos de la finalització). 

• Participar en activitats de 
divulgació ciutadana 
(com Biennal Ciutat i 
Ciència) 

Seguiment, justificació i divulgació de resultats 



QUAN? 
19 
MAIG 

fins al  

No deixar-ho per 
l'últim moment!!!!!!!! 

ON? 
a través de la seu electrònica de 

l’Ajuntament (www.bcn.cat/tramits) amb 

certificat digital 
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ABRIL 

Del 

Ja en període 

Presentació de sol·licituds 

http://www.bcn.cat/tramits
http://www.bcn.cat/tramits
http://www.bcn.cat/tramits
http://www.bcn.cat/tramits
http://www.bcn.cat/tramits
http://www.bcn.cat/tramits


 

 

 

 

Podeu accedir als documents i tota la Informació sobre la Convocatòria  al web de 
l’Ajuntament de Barcelona       Informació Administrativa  

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001493 

INICI DEL 
TRAMIT 

És un exemple 

Presentació de sol·licituds 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001493
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions


  
d’Instruccions   
per la presentació  
telemàtica de  
Subvencions  
 

 

 

 

ES RECOMANA CONSULTAR  LA GUIA  

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_per_a_la_tramitacio_telematica_de_s
ollicituds_2_2.pdf 

Tramitació telemàtica 

https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_per_a_la_tramitacio_telematica_de_sollicituds_2_2.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_per_a_la_tramitacio_telematica_de_sollicituds_2_2.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/guia_per_a_la_tramitacio_telematica_de_sollicituds_2_2.pdf


on s’expliquen aspectes tècnics abans d’iniciar el tràmit 

 
• 1. REQUISITS TÈCNICS DEL SISTEMA OPERATIU I EL NAVEGADOR 

 

• 2. CERTIFICATS I SISTEMES DE SIGNATURA ELECTRÒNICA   

 

– El certificat digital ha de ser el mateix que es farà servir per la presentació 
de la justificació 

– Es molt important conservar el número de tràmit de la sol·licitud 
(document en PDF que es lliura en fer la tramitació) 

  
   

 

Tramitació telemàtica 



Tramitació telemàtica 



Tramitació telemàtica 



DEPARTAMENT DE CIÈNCIA I UNIVERSITATS 

Més informació 
 

https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/pla-barcelona-ciencia/subvencions-
extraordinaries-recerca-innovacio/convocatoria-2022 

 
subvencions_ciencia@bcn.cat 

MOLTES GRÀCIES 
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PREGUNTES 


