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Codis d’àmbit temàtic i programa del projecte Convocatòria general subvencions 2022 

Àmbit temàtic Programa Districte Ciutat 

A Cultura a Projectes artístics i culturals d’àmbit de districte SI  

b Arts visuals i Cultura digital  SI 

c Arts escèniques  SI 

d Cinema i Audiovisuals i Sales de Cinema  SI 

e Música  SI 

f Entitats, plataformes i agents professionals de la Cultura i de les Arts  SI 

g Projectes transdisciplinaris, de debat cultural i de pensament  SI 

h Cultura popular SI SI 

i Creació artística comunitària SI SI 

j Lletres, llibreries i promoció de la lectura  SI 

k Sales de teatre  SI 

l Sales de música   SI 

m Espais de creació  SI 

n Memòria històrica  SI 

o Disseny, Arquitectura i Art Urbà  SI 

p Calendari del cicle festiu i festes majors SI  

B Esports a Trofeus internacionals Ciutat de Barcelona  SI 

b Competicions esportives internacionals i esdeveniments esportius d’interès ciutadà  SI 

c Projectes de promoció de l'activitat física i esportiva de col·lectius específics SI SI 

d Projectes o activitats que promouen específicament la participació de les persones amb 
discapacitat en l’activitat física o en l’esport 

SI SI 

e Projectes o activitats especifiques de promoció de la salut des de l'activitat física o 
l'esport  

 SI 

f Suport a l’esport federat femení que competeixi en l’àmbit estatal  SI 

g Suport a l’esport femení SI  

h Suport a les activitats físiques a clubs o entitats esportives d’àmbit territorial de barri o 
districte 

SI  

i Projectes de promoció de l’esport en edat escolar desenvolupats per les entitats o els 
centres d’un determinat barri o districte de la ciutat 

SI  

j Projectes de promoció de l’activitat física i esportiva d’esports minoritaris SI SI 

C Educació i Cultura a Suport al foment de l’activitat de les associacions de mares, pares i famílies d’alumnes 
(AMPA/AFA) de les escoles bressol, primària, secundària, escoles municipals de música 
i conservatori, i altres centres educatius d’ensenyament obligatori 

SI  

b Generar oportunitats educatives d’aprenentatge reduint desigualtats i fomentant la 
cohesió social, en especial, més enllà de l'escola i el temps de tardes 

 SI 

c Promoure l'Educació i la Criança de la Petita infància  SI 

d Suport a projectes que reforcin l'educació de persones adultes en clau comunitària i 
intercultural 

 SI 

e Pràctica i aprenentatge de competències artístiques  SI 

f Promoure processos de creació artística en contextos educatius  SI 

g Foment i divulgació, recerca i coneixement  SI 

D Salut i Cures a Suport a les persones que cuiden persones afectades per malalties o dependents  SI 

b Promoció d’una millor organització social de les cures  SI 

c Promoció de la salut sexual i reproductiva  SI 

d Promoció, prevenció i millora de la salut mental  SI 

e Promoció de la salut, prevenció i reinserció en el camp de les addiccions  SI 

f Suport a persones afectades i sensibilització en el camp de les malalties cròniques i/o 
emergents 

SI SI 

E Gent gran a Atenció a les persones grans  SI SI 

b Promoció de les persones grans SI SI 

c Projectes d’activitat física específics per a les persones grans SI  

F Dones a Desigualtat econòmica  SI SI 

b Violències masclistes: atenció i/o prevenció SI SI 

c Masculinitats SI SI 

d Participació política de les dones i dels moviments feministes SI SI 
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Àmbit temàtic Programa Districte Ciutat 

G Adolescència i 
Joventut 

a Projectes anuals de funcionament ordinari que consolidin el desenvolupament de les 
activitats de les entitats juvenils 

SI SI 

b Projectes que promoguin la igualtat i l'exercici dels drets com a ciutadans i ciutadanes 
dels adolescents i/o joves 

SI SI 

c La promoció de la lluita contra la soledat, de la salut integral, d’hàbits saludables i de 
prevenció de conductes de risc dirigides exclusivament a la població juvenil 

SI SI 

d Suport a propostes culturals o d’oci alternatiu promogudes i/o dirigides a adolescents i/o 
joves 

SI SI 

H Infància  a Promoció de la infància SI SI 

b Iniciatives d’atenció psicoterapèutica a infants i adolescents en risc social i les seves 
famílies 

 SI 

c Projectes d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc 
social  

SI SI 

I Democràcia activa i 
Participació 
ciutadana 

a Foment de la participació i la ciutadania activa  SI 

b Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i 
contextos de les diverses comunitats de l'Estat 

SI SI 

J Acció Comunitària i 
Associacionisme 

a Promoure la cohesió social i la construcció de relacions de pertinença al barri SI  

b Enfortiment democràtic i social i transparència de les associacions  SI 

K Immigració-Acollida i 
Refugi 

a Accions en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament  SI 

b Suport i assessorament jurídic a persones migrades  SI 

L Civisme i convivència a Foment de la coresponsabilitat ciutadana en els usos socials i el manteniment de l’espai 
urbà 

SI  

M Foment activitats 
organitzatives 

a Foment d’activitats organitzatives 
SI  

N Comerç de proximitat 
i promoció econòmica 

a Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat  SI 

b Suport professional a la gestió del projecte de l’entitat  SI 

c Projectes de millora en la digitalització del comerç  SI 

d Promoció econòmica de proximitat SI  

O Persones amb 
discapacitat  

a Vida independent i inclusió a la comunitat  SI 

b Atenció social per a persones amb discapacitat que complementin els serveis públics  SI 

c Oci inclusiu per a persones amb discapacitat   SI 

d Promoció de les persones amb discapacitat  SI  

P Innovació 
Democràtica 

a Desenvolupament i implementació de programari o d’infraestructures digitals basades 
en Decidim o en altres tecnologies lliures per a la millora de la participació democràtica 

 SI 

b Implantació de Decidim en associacions o federacions, comunitats o col·lectius, 
cooperatives i/o organitzacions socials per la millora de la coordinació i la qualitat 
democràtica 

 SI 

c Capacitació digital per a la participació democràtica i defensa dels drets digitals  SI 

d Projectes de recerca i desenvolupament en matèria de innovació democràtica i reptes 
de la societat xarxa 

 SI 

Q Usos del Temps a Promoure accions per a una organització del temps més saludable, igualitària i eficient  SI 

R Pluralisme Religiós i 
Conviccional 

a Contribució al coneixement de la diversitat religiosa i del fet religiós  SI 

b Celebració de festes i actes religiosos i interreligiosos  SI 

S 

 

Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat  

a Promoció d’activitats i iniciatives pel coneixement i difusió de l’arquitectura i la protecció 
del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat 

 SI 

b Promoció d’activitats i iniciatives per aconseguir els objectius del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat 2012-2022 

SI SI 

c Promoció d’estudis, activitats i iniciatives per afavorir un urbanisme amb perspectiva de 
gènere que contribueixi a construir una ciutat equitativa, sostenible, segura, saludable i 
sense barreres 

 SI 

d Promoció d’activitats i iniciatives per al desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de 
Barcelona (PMU) 

 SI 
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Àmbit temàtic Programa Districte Ciutat 

T Consum  a Projectes d’ampliació i dinamització de la base social i de foment d’un consum informat, 
segur i sostenible per part de les associacions de defensa de les persones 
consumidores 

 SI 

U Atenció persones 
sense llar i Dret a una 
alimentació adequada 

a Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques per a persones en situació de sense llar en 
base a les següents categories operatives ETHOS: 1. Persones vivint al ras, 2. 
Persones que passen la nit en un centre residencial temporal nocturn per a persones 
sense llar, 3. Persones que viuen en equipaments per a persones sense llar, 4. 
Persones que viuen en estructures “no convencionals” i temporals (caravanes, 
estructures temporals, etc.)  

 SI 

b Àmbit sociolaboral, relacional i de cura personal per a persones en situació de sense 
llar en base a les següents categories operatives ETHOS: 1. Persones vivint al ras, 2. 
Persones que passen la nit en un centre residencial temporal nocturn, per a persones 
sense llar, 3. Persones que viuen en equipaments per a persones sense llar, 4. 
Persones que viuen en estructures “no convencionals” i temporals (caravanes, 
estructures temporals, etc.) 

 SI 

c Atenció a les persones o famílies en situació de vulnerabilitat social SI  

d Àmbit d’atenció a les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene per a persones en 
situació de vulnerabilitat social 

 SI 

V LGTBI a Sensibilització ciutadana i visibilització  SI 

b LGTBIfòbia  SI 

c Drets sexuals i reproductius dels col·lectius LGTBI  SI 

W Drets de ciutadania a Els drets humans a la ciutat: accions de promoció i defensa dels drets de ciutadania SI SI 

b Lluita contra la discriminació i els discursos d’odi SI SI 

c Els drets humans dins l’àmbit educatiu: promoció i defensa dels drets de ciutadania i 
lluita contra les discriminacions en l’àmbit de la formació I l’educació pel curs escolar 
2022-23 

 SI 

d Projectes de suport ciutadà per a l’accés a drets i a la plena ciutadania de les persones 
refugiades, migrades o sol·licitants de protecció internacional: promoció de la mentoria i 
l’acollida en llars de la ciutadania 

 SI 

X Promoció de la 
perspectiva 
intercultural 

a Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la 
formació i l’educació durant l’any 2022 

 SI 

b Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la 
formació i l’educació durant el curs escolar 2022-2023 

 SI 

c Accions per promoure la perspectiva intercultural SI SI 

d Accions per promoure la transferència i l’aprenentatge de sabers culturals diversos   SI 

e Foment de la participació social, política i econòmica de persones d’orígens i contextos 
culturals diversos en tots els espais de la ciutat 

 SI 

f Projectes que fomentin la realització d’activitats i manifestacions culturals d’origen i 
contextos diversos 

 SI 

Y Ciència i Universitats a Organització de congressos i esdeveniment científics i acadèmics a la ciutat  SI 

b Educació científica, cultura científica i divulgació de la recerca  SI 

c Art i ciència  SI 

d Suport a activitats de recerca sobre reptes urbans de la ciutat  SI 

Z Benestar Animal a Promoció d'activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals  Sí 

 


