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Identificador Títol projecte Puntuació 

Pressupost 
sol·licitat de 

subvenció (màxim 
del 80%) 

Resolució 

9239812 
Terrats: patrimoni comunitari nucli de les 

comunitats energètiques 
25,49 120.000,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9239106 Noies TIC. Impulsem noves tecnologies 25,07 42.164,26 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9238866 
Repensar Espacios Públicos Inclusivos y 

Regeneradores del Aire 
24,92 120.000,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9239249 Data Trust de Agua, Luz o Gas (ALG) 24,33 115.800,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9239944 Capgira Sant Antoni 23,83 120.000,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9238364 Planteraires urbans 23,57 84.221,60 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9240183 Terrats oberts 23,14 120.000,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9239830 SMILIES: Smart sociaL efficiEnt buildingS 22,91 103.741,28 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9240014 
Fem més saludable, sostenible i proactiva 

la nostra escola 
22,67 120.000,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9240272 Jardins amb vida 22,53 90.000,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9240596 Walden Habitatge Calent Barcelona 21,88 60.000,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9239869 
ReÚsBCN-Plataforma urbana per la 
reactivació del patrimoni en desús. 

21,85 79.920,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9240046 Ravaloritza 21,83 40.197,60 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9239554 Escuelas por el clima 21,66 94.720,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9240105 

Creació d'una logística urbana pel 
consum d'aliments frescos amb envasos 

reutilitzables 
21,65 120.000,00 € Seleccionat per presentar-se a Fase 2 

9240053 

Co-creant una nva governança de l'aigua 
a Barcelona per fer front a l'emergècia 

climàtica 
20,79 120.000,00 € 

No seleccionat per exhauriment del 

pressupost disponible 

9240254 ZENIT 20,58 51.360,00 € 
No seleccionat per exhauriment del 

pressupost disponible 

9238731 Xarxa de microhubs urbans 19,94 60.520,00 € 
No seleccionat per exhauriment del 

pressupost disponible 

9240006 Laboratori de la Nova Ciutat 19,88 45.600,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9239818 Rebag 19,40 40.000,00 € 
No seleccionat per exhauriment del 

pressupost disponible 

9239929 
(IN)VISIBLE:Visi bilitzant la contaminació 

de l'ambient interior. 
19,02 64.000,00 € 

No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9239781 
Grup d'Orientació en Habitatge i 

Benestar 
18,44 47.598,10 € 

No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240111 
Plataforma interactiva de serveis 

feministes 
18,23 62.736,00 € 

No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9237297 Comunitat ciutadana de Barcelona 17,68 120.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9239823 Inclusiva 17,58 55.200,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9239043 Z_ona:mini parques urbanos 17,14 120.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9238788 Urban Air Purifier 16,88 70.800,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9238365 
Arquitectura modular para la autonomía 

personal 
16,48 107.400,00 € 

No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9239174 Suara Living Lab: Llar digital 16,43 78.880,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240196 Mou-te pel zero! 16,28 52.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9237888 Clean the @mosphere 15,80 119.828,13 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 
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sol·licitat de 
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251295 Tempeventura 15,24 102.968,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240507 Teixint comunitat al Raval 14,48 51.421,52 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240338 IOC - Internet of Care 14,42 63.200,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9239945 Vives Emplea Saludable Barcelona 14,33 42.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240433 
Atenció de la Salut Mental i Soledat no 

Desitjada 
13,71 31.000,00 € 

No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240035 
Fons de Transició energètica i 

Emergència climàtica 
13,31 119.806,00 € 

No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240482 Scrap Store 22@ 13,23 78.400,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240268 
Comunitats intel·ligents per a una Ciutat 

Intel·ligent (CICI) 
12,62 120.000,00 € 

No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9232734 Park Fest (Barcelona Capital Social) 11,48 72.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240600 8TService 11,03 55.380,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240099 
¿Comemos juntos? Mengem? 

¿Comemos? We eat? 
9,90 72.800,00 € 

No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240468 Huertas urbanas tecnológicas 9,70 120.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9237559 Gastronomía Senegalesa 9,40 120.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9240240 Pain Killer 7,33 40.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9238685 Navibration 5,83 120.000,00 € 
No seleccionat per no haver assolit la 

puntuació mínima de 6 en un dels criteris. 

9200483 Sense títol _ _ 

No elegible per manca de documentació 

presentada o per presentar-se en un 

format incorrecte. 

9238672 Sense títol _ _ 

No elegible per manca de documentació 

presentada o per presentar-se en un 

format incorrecte. 

9239991 
Fem més saludable, sostenible i proactiva 

la nostra escola 
_ _ 

No elegible per ser una proposta 

duplicada. Es valora la última proposta 

rebuda. 

9240017 Trencant Miralls, Miralls Trencats _ _ 

No elegible perquè la persona jurídica 

sol·licitant ja ha estat subvencionada en 

alguna de les dues edicions  de La Ciutat 

Proactiva. 


