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1. PRESENTACIÓ 

1.1. Plantejament del treball 

Dels continguts del grau la part que personalment m’atrau més és l’avaluació 

de les polítiques públiques, trobo que és un tema molt interessant i important 

per poder fer una millor gestió dels programes i polítiques dins de 

l’Administració. 

Hi ha molta bibliografia i diferents opinions sobre com i què avaluar d’una 

política pública, des de la forma més objectiva i quantitativa fins la més 

subjectiva i qualitativa. Són formes molt diferents a partir de les que es pot 

avaluar una mateixa política, i tot i que no es pot afirmar quina és la millor, en 

aquest treball s’intentarà aplicar una avaluació qualitativa que tot i utilitzar 

certes dades quantitatives. 

Els resultats d’una política dedicada a un sector de la població, a la població 

objectiu, han d’estar fiscalitzats per aquests mateixos i no només pels que l’han 

gestionat. Permetent un control ciutadà es beneficia la relació entre 

Administració - ciutadania, alhora que es millora la gestió dins l’Administració. 

La idea d’aquest treball és estudiar la forma d’avaluar el disseny i els resultats 

d’una política en concret gestionada per l’Ajuntament de Barcelona i veure les 

dificultats que presenta avaluació el disseny i elaborar el marc teòric de 

l’avaluació de resultats. 

1.2. Hipòtesis 

Aquest treball s’inicia per tal de donar resposta a les següents hipòtesis: 

- Totes les polítiques públiques plantejades per l’Ajuntament de Barcelona 

tenen elaborada la forma d’avaluar els resultats. 

- Les polítiques públiques tenen un bon disseny, una teoria del canvi ben 

plantejada i coherent. 

- A partir del disseny d’una política és possible fer el marc teòric per 

l’avaluació de resultats. 

1.3. Metodologia 

A partir del disseny d’una política pública, que no tinguin plantejada una forma 

d’avaluació, penjada en la web de l’Ajuntament, del Departament d’Habitat 

Urbà, fer un anàlisi del disseny (context, raó, teoria del canvi,..) i analitzar com 

hauria de ser una avaluació dels resultats que responguin als objectius de la 

política. 
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1.4. Aportacions 

En els 4 anys del Grau en Gestió i Administració Pública s’han impartit classes 

relacionades amb la gestió pública, i dins d’aquesta les polítiques públiques i la 

seva avaluació. 

Classes com: Règim jurídic de les Administracions Públiques, Tècniques i 

Mètodes de Gestió Pública, Gestió Pressupostària (pressupost per programes), 

Gestió i Avaluació de les polítiques públiques, Estadística (indicadors 

quantitatius i qualitatius). 

En aquestes assignatures he après que és una política pública, la seva 

rellevància, perquè s’ha d’avaluar, a partir de quins mètodes es pot avaluar, 

formes de control, com es gestiona a partir del pressupost per programes,... El 

que m’ha mancat però, i és la raó per la que oriento el meu treball en 

l’avaluació, és poder comprovar a partir de casos pràctics els resultats que 

s’extreuen d’una avaluació i quines dificultats hi ha per fer aquest procés.  

La política escollida per fer aquest treball ha estat el Pla Buits, un Pla impulsat 

per la Gerència d’Habitat Urbà i Medi Ambient orientada a reactivar els 

solars desocupats de Barcelona a partir de projectes socials proposats i 

gestionats per entitats de la ciutat (explicació detallada en l’epígraf 3). 

PERQUÈ AQUEST PLA? Durant les meves pràctiques curriculars he 

estat, durant un temps, en la Gerència encarregada d’aquest Pla, vaig 

conèixer la política allà i vaig pensar que era una proposta interessant 

per ser avaluada.  

Al investigar una mica en el Buits vaig veure que en el seu disseny no 

s’hi definia una avaluació de resultats, ni tampoc uns objectius.  

 

Aquest treball aporta a la política els objectius que he cregut coherents 

després de l’anàlisi del disseny i las bases de la convocatòria, sense ells 

no es possible iniciar cap avaluació, l’avaluació del disseny de la política 

en relació a la problemàtica inicial i el plantejament sobre com hauria de 

ser una avaluació dels resultats a partir dels objectius plantejats.  

I personalment em permet aprofundir en els meus coneixements sobre 

avaluació de polítiques públiques. 
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2. LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ  

2.1. Què és una política pública? 

 

Imatge núm.1: La Caixa negra del Sistema Polític d’Easton. 

La imatge anterior mosta el funcionament del Sistema Polític, la forma com es 

legitima el poder en una democràcia.  

Tot parteix d’un conflicte del que neixen unes demandes ciutadanes que flitaran 

els partits polítics i altres agents públics. Dins del que anomena Easton com 

“caixa negra” s’interpretaran les demandes i es generaran polítiques públiques 

que donin resposta al conflicte, a resultes d’aquestes hi ha una retroalimentació 

del sistema, que si es positiva i per tant s’ha gestionat correctament el 

problema, es legitimarà el sistema i si no ens trobarem davant d’una situació de 

desafecció política. 

Una política pública, és doncs, una sèrie de decisions d’actuar o no actuar 

preses de forma intencionada per diferents actors públics amb la finalitat de 

resoldre un problema políticament definit com a col·lectiu. 

Aquestes decisions tendeixen a modificar la conducta de grups socials que, se 

suposa, van originar el problema col·lectiu a resoldre (grups-objectiu), a interès 

de grups socials que pateixen els efectes negatius del problema en qüestió 

(beneficiaris finals)”.  

En qualsevol política pública, com el Pla Buits, trobem els següents elements 

estructurals 

- Prenen solucionar un problema públic 

El Pla Buits pretén solucionar el barraquisme i la ocupació d’espais buits i 

sense activitat en la ciutat de Barcelona. 

 

- Hi ha grups-objectiu que són l’origen del problema 

Les persones que ocupen aquests espais de forma il·legal, que solen ser 

persones en risc d’exclusió social. 
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- Intencionalitat en l’acció 

Les accions del Pla Buits pretenen reactivar aquests espais per evitar que 

s’hi instal·lin aquests col·lectius. 

 

- Existència de decisions i activitats 

Hi ha la decisió d’iniciar un concurs públic en el que entitats sense ànim de 

lucre de la ciutat presentaran projectes socials propis que autogestionaran 

en aquests espais (activitat). 

 

- Programa d’intervencions 

S’han calanderitzat (pàg.14) activitats que es realitzaran fins l’atorgament 

del solar a la entitat guanyadora del concurs. 

 

- Actors públics 

Qui gestiona aquest projecte és un Departament de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

- Existència d’actes formals 

S’obre un concurs públic i s’atorguen títols que habiliten durant 3 anys a 

realitzar l’activitat guanyadora del concurs.  

 

- Naturalesa més o menys obligatòria de les decisions i activitats 

Hi ha requisits obligatoris per tal de presentar-se al concurs i requisits que, 

en cas de ser guanyador del concurs, s’han de complir per poder realitzar 

el projecte. 

Comprovat que el Pla Buits és una política pública es pot seguir amb 

l’avaluació, però abans cal plantejar-se perquè, què i com avaluar. 

2.2. L’avaluació de les polítiques públiques 

Al iniciar una avaluació s’han d’analitzar diferents factors.  

Primer de tot cal saber davant de quin tipus de política ens trobem, això es pot 

saber a partir del problema que la justifica i investigant quina és la teoria del 

canvi1. 

Un cop es sap davant de quin tipus de política ens trobem cal plantejar-se 

perquè volem avaluar-la. L’avaluació és nomes l’instrument que ens permetrà 

millorar, el propòsit de l’avaluació és molt important perquè afectarà en com 

s’avaluarà. 

Després d’haver definit la teoria del canvi i plantejat el propòsit de l’avaluació 

falta definir en quina etapa de la seva implementació es farà l’avaluació, això 

dependrà sobretot de l’enfocament.  

Més endavant es plantegen els tipus d’avaluació. 

                                                           
1
 Teoria del canvi: Conjunt d’hipòtesis que justifiquen que a partir d’un conjunt de recursos, activitats i 

accions es podrà canviar el comportament o la situació no desitjada (epígraf 2.2.2) 
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2.2.1. La importància de l’avaluació 

L’objectiu d’una avaluació és la intervenció pública. Es poden avaluar tant 

polítiques com programes, qualsevol forma d’intervenció sobre la qual es 

vulgui o necessiti saber el seu funcionament, rendiment o resultats.  

Com s’ha apuntat en el punt anterior, l’avaluació per si sola no té cap sentit, 

sinó que és un instrument per millorar el programa o la política avaluada. Cal 

doncs, abans de començar reflexionar sobre quin tipus d’avaluació és la més 

adequada per millorar la política: segons les seves característiques, a qui va 

destinada o en quina fase es troba. 

Hi ha molts propòsits que poden iniciar una avaluació, i segons quin es 

plantegés l’avaluació del Pla Buits seria molt diferent: 

 Ajudar a prendre una decisió  

Aquest cas podria donar-se si l’encarregat de gestionar el Pla Buits 

volgués, per exemple, augmentar els recursos que s’hi destinen o 

incloure a empreses dins dels possibles gestors dels solars. 

En aquests casos s’hauria de fer un anàlisi sobre la necessitat 

econòmiques de les entitats que s’hi presenten o l’adequació d’una 

empresa privada dins de l’àmbit de projectes de caire social i com 

afectaria a les entitats que s’hi presenten fins ara. 

Les preguntes estaran molt definides i orientades a la necessitat del 

decisor. 

 Contribuir a l’aprenentatge de l’organització 

Aquest propòsit és més complicat ja que no es centra en un aspecte 

com en el cas anterior, sinó que l’avaluador ha de buscar mancances 

dins de la política, com si totes les entitats tenen igualtat de condicions 

per participar-hi, si es potencia de veritat l’objectiu principal, si el termini 

és massa curt o d’altes aspectes que van sorgint de l’anàlisi exhaustiu 

d’una política. 

 Com a instrument de gestió 

Pot semblar com el cas anterior però en aquest cas no s’analitzaran 

mancances i es proposaran alternatives més aviat subjectives, sinó que 

el punt de mira quan s’avalua esta en la gestió més administrativa. 

En aquest cas, per exemple, s’analitzarà si els terminis de presentació 

de projectes són adequats, quin és el procediment administratiu fins 

l’atorgament final, si podria ser més eficient, ... 

 Rendició de comptes amb la ciutadania 

La ciutadania és la principal afectada quan es desenvolupa una política 

pública, va destinada a ella o en rep les conseqüències. Així que és molt 

important rendir comptes de com s’ha fet. 
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En el Pla Buits, per exemple, els majors interessats en aquesta rendició 

de comptes serien les entitats sense ànim de lucre que no han estat 

guanyadores o que no han pogut participar. 

 Conèixer les polítiques públiques 

Avaluar és una molt bona forma de conèixer tot el funcionament de la 

política pública, aquest propòsit és semblant al de contribuir a 

l’aprenentatge de la organització, però en aquest cas l’objectiu no es 

buscar les mancances, tot i que es trobaran igual, sinó saber tant el seu 

funcionament intern com el seu disseny. 

 Acomplir un requeriment formal 

Aquest propòsit no és gens útil, una avaluació que no pretén res més 

que la seva realització no comportarà cap conclusió i per tant no es 

podrà fer cap millora en la política. 

Vistes les diferències substancials que comportaria plantejar-se un o altre 

propòsit a l’hora d’avaluar cal conèixer, també els elements que integren la 

política i la fan ser d’un tipus o d’un altre. 

 

2.2.2. Elements de les polítiques 

RAÓ: Tota intervenció pública té una raó de ser, el que motiva la seva 

existència. 

La raó pot ser qualsevol situació social insatisfactòria amb la que es pugui 

plantejar una intervenció pública que mitigui o elimini el problema en qüestió. 

 

TEORIA DEL CANVI: Un cop identificat el problema i s’està plantejant la 

forma de solucionar-lo, s’està plantejant una teoria, la teoria de canvi. Una 

cadena d’hipòtesis sobre com s’espera que certs recursos permetin 

desenvolupar unes activitats i que aquestes, al seu temps, produeixin uns 

resultats o productes que a curt, mitjà o llarg termini que generin impactes 

en la societat.  Impactes que concloguin en la solució del problema que 

justificava la intervenció. 

En la imatge núm.2, de la pàgina següent, es pot observar com la teoria del 

canvi té una seqüència causal, es configura a partir d’hipòtesis que 

justifiquen l’ús d’uns recursos determinats, la realització de certes 

activitats,... per tal de solucionar un problema. 
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Imatge núm.2: Teoria del canvi; www.ivàlua.com (26/4/15) 

http://www.ivàlua.com/


COM I QUÈ AVALUAR D’UNA POLÍTICA PÚBLICA? 

Carla García 

10 
 

2.2.3. Tipus d’avaluació 

Segons el moment en el què és fa l’avaluació, la fase en la que es troba la 

política pública, i segons l’enfocament de l’avaluació distingim entre: 

 Segons l’enfocament de l’avaluació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge núm.3: Elements de l’avaluació del disseny www.ivàlua.com (26/4/15) 

 

 

- Avaluació de necessitats  

Si es fes una avaluació de les necessitats pel Pla Buits caldria analitzar a 

fons el fenomen del barraquisme i la ocupació a la ciutat de Barcelona, 

quantes persones estan dins d’aquests col·lectius, si són per les mateixes 

causes o no, si es preveu una evolució, altres polítiques que s’hagin dut a 

terme i els seus resultats,... i quan es tingui tota aquesta informació 

avaluar si la política és o no necessària.  

 

- Avaluació del disseny 

L’avaluació del disseny va més enllà de l’avaluació de necessitats, un cop 

es coneix el problema, en aquest cas l’ocupació i el barraquisme en 

espais de titularitat pública abandonats, es fa un anàlisi de les activitats 

que es pretenen dur a terme i dels impactes que realment poden 

comportar per concloure si el disseny és coherent o no. 

Estudiar a fons la política permet trobar mancances en el disseny i 

aportar canvis o alternatives. 

 

- Avaluació del procés/implementació 

En aquest cas s’analitzarien si mentre s’està desenvolupant el Pla Buits 

apareixen imprevistos i com aquests afecten al disseny inicial. Si pper 

exemple, no hi participen tantes entitats com es preveia o la participació 

en els projectes guanyadors no era l’esperada. 

 

 

http://www.ivàlua.com/
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- Avaluació de l’impacte 

Quan s’avalua l’impacte s’està valorant quins resultats ha comportat la 

política en el col·lectiu sobre el que es preveia actuar. 

En aquest cas es pretén la inclusió de les persones en risc d’exclusió 

social en els seus barris, la reactivació dels solars i la participació 

ciutadana.2 

L’impacte i la forma de valorar-lo serà molt diferent en cada cas, però 

aquest plantejament es farà més tard en l’epígraf núm. 5. 
 

 Segons la fase en la que es troba: 

- Fase de formulació (avaluació ex ante) 

És el moment del disseny, abans de posar-la en pràctica. Consisteix en 

analitzar el context i valorar mirant el futur quines serien les possibles 

alternatives per poder escollir la més efectiva. 

 

- Avaluació intermèdia:  

Es tracta de corregir la política mentre s’està desenvolupant i millorar 

l’impacte final. 

 

- Avaluació ex post:  

S’analitzen els resultats, impactes i eficiència de la política un cop ja s’ha 

dut a terme, l’objectiu és millorar el disseny si es pretén continuar o bé 

inspirar dissenys d’intervencions noves amb un problema igual o similar. 

 

En aquest treball, primer de tot, es definiran els objectius del Pla Buits a 

partir de l’estudi de les bases de la convocatòria i el disseny del Pla, aquesta 

política no consta d’objectius i sense ells no es desenvolupar una avaluació, 

ja que quan s’avalua, es fa en base a uns objectiu. A què es vol aconseguir. 

Un cop s’han marcat els objectius que configuren la Pla s’avaluarà el 

disseny com si es trobés en una fas ex-ante, perquè per poder entendre la 

política cal conèixer tot el que la compon, i l’avaluació del disseny és la més 

complerta i permet, a més, localitzar mancances o aspectes a millorar quan 

s’analitza cada part i no el conjunt de la política. 

També es farà el plantejament sobre com s’haurien d’avaluar els seus 

resultats, sobre si s’han assolit o no els objectius i quins impactes han tingut 

les activitats desenvolupades en la població a la que anava destinat el Pla. 

2.2.4. El propòsit en l’avaluació i els seus destinataris 

Com ja s’ha exposat, tota avaluació ha de tenir un propòsit i uns destinataris, 

és important definir-ho abans de començar perquè tenir clars els objectius, 

on volem arribar i perquè ens permetrà definir les preguntes i ens quins 

aspectes de la política caldrà fixar-se. 

                                                           
2
 Aquests objectius, com es parlarà més endavant són els que he extret personalment després d’estudiar 

la política.  
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A continuació es fa un anàlisi detallat de tot el que inclou el Pla Buits, a partir del 

que s’han extret els objectius, s’ha realitzat l‘avaluació del disseny i s’ha valorat la 

el plantejament de la política.  

3. EL PLA BUITS 

L’Ajuntament de Barcelona penja els programes que pretén desenvolupar durant 

la legislatura a la seva web, com a política de transparència, i a partir d’aquí es pot 

extreure qualsevol programa que s’estigui duent a terme i consultar el seu 

disseny. 

El disseny d’una política hauria d’incloure, a part de la raó, objectius, activitats que 

es duran a terme; com, quan i en base a què s’avaluaran els seus resultats, donat 

que és el moment en que es plantegen tots els factors que conté la política, com el 

context o els seus objectius. 

Tot i així, hi ha polítiques que no tenen models d’avaluació ex post 

desenvolupats, potser perquè no són considerades importants com per utilitzar 

recursos públics en la seva avaluació. 

El Pla Buits és una d’aquestes polítiques, no té definida la forma d’avaluar els 

resultats en el disseny ni tampoc uns objectius específics amb indicadors que 

permetin una avaluació de la teoria del canvi.  

3.1. Contingut de la política 

Estem davant de la 2na edició del Pla de Buits Urbans amb Implicació 

Territorial i Social, la 1ra es va iniciar l’octubre de 2012. 

El que pretén aquesta política és reactivar els espais de la ciutat de Barcelona 

que van quedar buits per la paralització de molts projectes urbans per l’esclat 

de la crisi econòmica a partir de projectes no lucratius i d’integració social 

proposats per entitats de la zona, als guanyadors del concurs públic se’ls hi 

donaran títols habilitant la cessió fins un màxim de 3 anys i seran els 

encarregats de gestionar-los i subvencionar-los durant aquest temps. 

Transcorregut aquest, els solars tornaran a estar a disposició de l’Ajuntament i 

les entitats els hauran de deixar en el mateix estat que se’ls hi va concedir. 

3.2. Funcionament del Pla Buits 

La finalitat del Pla Buits és atorgar, temporalment, a entitats sense ànim de 

lucre la gestió dels espais que actualment no s’estan utilitzant, i sense un 

projecte d’urbanització en marxa.  

La titularitat d’aquests espais sol ser pública, però aquest Pla està obert a 

empreses propietàries de solars interessades. 



COM I QUÈ AVALUAR D’UNA POLÍTICA PÚBLICA? 

Carla García 

13 
 

3.2.1. Institució a càrrec 

El Departament que gestiona aquest Pla és la Comissió d’Habitat Urbà i 

Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 

Imatge núm.4: Organigrama Comssió de Govern http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/  

(19/05/2015) 

L’Ajuntament de Barcelona està organitzat en Comissions, amb 

competències específiques relacionades amb la seva raó de ser. La 

Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient, abans Departament d’Urbanisme i 

el Departament de Medi Ambient té les següents competències relacionades 

amb aquesta política, dividides en les àrees d’actuació de la Comissió. 

- Urbanisme 

o Planificació i ordenació territorial i urbanística. 

o Llicències i actuació inspectora en matèria d’obres, habitatge, 

activitats, medi ambient i espai públic, en coordinació amb els 

Districtes. 

o Impulsar la implicació ciutadana en projectes i plans relacionats 

amb l'urbanisme.  
 

- Medi Ambient i Serveis Urbans 

o Impulsa equipaments, programes i activitats per a la difusió, 

preservació i conservació dels actius ambientals de la ciutat a 

través de l’educació i la participació ambiental. 
 

- Infraestructures i Coordinació Urbana 

o Procurar que les obres a l'espai públic responguin als criteris de 

qualitat, eficiència, autosuficiència, sostenibilitat econòmica i 

ambiental, amb el mínim cost i la màxima durabilitat. 

o Coordinar la gestió, el manteniment i la conservació de l’espai 

públic. 

- Habitatge 

o (no hi ha competències relacionades amb el Pla Buits) 

Com es pot veure, les actuacions que preveu el Pla són competència de 

Habitat Urbà i Medi Ambient, la institució gestora de la Política Pública.  

http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/
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3.2.2. Adjudicació a partir de Concurs Públic 

Per tal d’adjudicar a una entitat concreta la gestió d’un solar determinat 

l’Administració ha de crear un procediment en què qualsevol entitat que 

compleixi els requisits pugui participar, es a dir, un procediment obert.  

Al iniciar un Política Pública, cal calanderitzar els passos que es seguiran, 

en aquest cas l’acció final és adjudicar els títols habilitants a les entitats 

guanyadores del concurs, i els passos previs a aquesta adjudicació es 

planifiquen de la següent manera: 

Gener 2015            Aprovació inicial de les bases 

Febrer 2015             Publicació inici exposició pública 

Març 2015            Fi expo. pública i convocatòria 2
na

 ed. 

Març – Abril 2015           Inici termini presentació de projectes 

Abril – Maig 2015                  Jornada de Portes Obertes 

Juny – Juliol 2015           Fi termini presentació projectes 

Juliol 2015                   Obertura sobres 1 i 2 

Setembre 2015                      Treball Comissió d’Avaluació 

Octubre – Novembre 2015                  Resolució del concurs 

Novembre 2015       Treball dels projectes d’adequació 

Novembre – Desembre 2015                    Inici obres d’adequació 

Gener – Març 2015            Obres d’adequació 

Març – Abril 2015            Cessions dels espais a les entitats 

Les bases són el primer pas, són la llei de la convocatòria, en elles hi ha 

escrites les normes de presentació, els requisits, com es contaran els 

punts,... 

Aquetes bases han de publicar-se durant 1 mes en els diaris oficials 

corresponents perquè sigui una convocatòria oberta a tots els interessats. 

Un cop ha acabat aquest període d’exposició pública les entitats 

interessades poden presentar els projectes (3 mesos) i assistir a les 

Jornades de Portes Obertes. 

Un cop acabat el termini per la presentació de projectes és quan s’inicia el 

treball dins l’òrgan gestor, primer s’obren el sobre 1 (documentació 

administrativa acreditant els requisits exigits a l’entitat) i el sobre 2 (projecte 

proposat). 

Per arribar a la resolució del concurs la Comissió d’Avaluació de Propostes, 

un òrgan creat de forma temporal per l’avaluació dels projectes presentats. 

Acabat aquest procés es procedirà a realitzar les obres d’adequació 

necessàries segons els projectes presentats i es concediran els espais a les 

entitats durant el mes d’Abril. 
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3.2.3. Requisits i procediment en el Pla Buits 

El que s’estudia a continuació és important perquè els requisits i la 

documentació que s’exigeix a les entitats condicionarà les que participaran 

d’aquest Pla i, d’aquesta exclusió, es poden extreure conclusions 

relacionades amb els objectius i destinataris de la política. 

Val a dir, que la part més important d’un concurs és la repartició de punts. El 

projecte amb una puntuació més alta serà el guanyador, per tant, segons com 

s’hagi fet l’esquema de puntuacions es poden extreure consideracions 

referents als objectius de la política ja que l’aspecte amb més puntuació serà 

el més important pel que ha dissenyat la política.  

3.2.3.1. Requisits 

Com s’ha dit, depenent de les bases, la llei de la convocatòria, hi haurà uns 

requisits i uns procediments diferents. 

 

En aquest cas abans de presentar el projecte cal tenir en compte una sèrie 

de condicions pel que fa a l’entitat i a l’activitat proposada (Annex 1): 
 

 Referent a les entitats que poden presentar projecte: 

o   Sense ànim de lucre. 

o   Pública o privada. 

o   Constituïdes. 

 

 Referent al tipus d’activitat  

o   Provisional, instal·lacions desmuntables 

o   D’interès públic 

o De tipus educatiu, esportiu, lúdic, cultural, ambiental, social o 

semblants a les anteriors 

o L’objectiu principal no pot ser econòmic, si per autofinançar-se  

o   Ha de beneficiar el major nombre de persones possible 

o   Ha d’actuar com una eina integradora 

3.2.3.2. Procediment 

El procediment a seguir en l’apertura dels sobres i en el seu contingut també 

està determinat en la llei de bases: 

La informació que es demana cal presentar-la tant en format paper com 

digital, per que fa al format paper s’hauran de presentar dos sobres tancats 

on a l’exterior s’ha d’indicar el NIF de l’entitat, el domicili, el telèfon, el fax, el 

e-mail i persona de contacte (amb la seva signatura) per tal de notificar el 

que es derivi del procediment i que tingui capacitat per representar l’entitat. 

En els sobres s’inclourà la següent informació: 

 Sobre 1, Documentació administrativa 

o Escriptura pública o document de constitució, estatuts i el NIF de la 

entitat. 
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o Identificació dels representats i personal directiu de la entitat. 

o Número de socis de l’entitat 

o Declaració de responsable sobre el compliment de tots els requisits 

i obligacions legals de l’entitat. 

 

 Sobre 2, Memòria del projecte i gestió econòmica  

o Identificació clara del terreny o la part d’aquest en que es vol 

desenvolupar el projecte i descripció de l’ús que es pretén donar. 

o Obres i instal·lacions a realitzar per poder desenvolupar el projecte. 

o Termini en que es durà a terme, els projectes hauran d’estar 

detallats per anualitats. 

o Programa que acrediti la capacitat d’autogestió. 

o Consum de subministres i previsions d’estalvi i tractament de 

residus. 

Aquesta part del procediment és la més administrativa però també molt 

important perquè, tant que manqui informació en els sobres i no sigui 

subsanda; com que una part de la documentació del sobre 2 estigui en el 

sobre 1 implica ser exclòs del procediment. 

Un cop presentats els sobres amb la informació corresponent arriba la part 

més important del concurs, les puntuacions. 

La puntuació la decideix la Comissió d’Avaluació de Propostes, una 

Comissió creada especialment per aquest Pla i formada per: 

- Cinc representants de 5 entitats de 2n o 3e nivell de la ciutat de Barcelona 

designats per la Junta de cadascuna d’aquestes  

- Una persona designada pel Comissionat de Participació i Associacionisme  

- Un representant de cada àrea de l’Ajuntament 

- Tres representats d’Hàbitat Urbà 

- Una persona designada per cada districte de la ciutat  

- Una persona designada pels Grups Polítics Municipals que no formi part del 

govern. 

 

Aquesta Comissió és l’encarregada d’avaluar els projectes, però no ho ha de 

forma arbitraria, sinó que ha de seguir el que marca la llei de bases. En 

aquest cas: 

 Implicació en l’entorn (Màx. 20 punts): projectes que recullin les 

necessitats del barri i que la entitat presentada formi part del barri. 

 Autosuficiència del projecte (Màx. 20 punts): Autosuficiència del 

projecte, projectes que es puguin autogestionar. 

 Major impacte social (Màx. 20 punts): Major impacte social, projectes 

que tinguin incidència en el territori. 

 Sostenibilitat ambiental (Màx. 20 punts): Sostenibilitat ambiental, 

major puntuació als projectes que tinguin incidència en la mobilitat, la 

renatularització, tractament de residus, contaminació acústica, gestió de 

l’aigua i eficiència energètica. 

 Creativitat, innovació (Màx. 20 punts) 
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Observades les parts més rellevants de la base de la convocatòria 

s’extreuen diferents consideracions relacionades amb les entitats que 

podran participar d’aquest projecte, i les valoracions de la Comissió. 

 

Pel que fa a les entitats que podran participar d’aquest projecte, tenint en 

compte els requisits, podria ser qualsevol sense ànim de lucre que volgués 

iniciar un projecte amb un impacte social. No s’exclouen doncs, de forma 

explicita.  

Què vol dir que no s’exclouen explícitament? Doncs que si s’analitzen les 

puntuacions s’observa que un requisit essencial per tal de ser guanyador del 

concurs és la capacitat d’autogestió del projecte i, d’altre banda, ser una 

entitat del barri afavoreix en punts. A primera vista això no sembla cap 

problema, sinó més aviat lògic, però pensant en com són aquest tipus 

d’entitats, seria molt difícil per autofinançar un projecte ambiciós, i poc just 

que una amb una proposta que pugui donar millors resultats no sigui 

guanyadora per no ser d’aquell barri, quan potser en el seu no hi ha cap 

solar que formi part del projecte.  

 

Abans d’iniciar la reflexió referida a les valoracions de la Comissió cal tenir 

ment l’últim requisit del llistat d’activitats que es poden realitzar: 

integradora, a partir d’aquí s’analitza de la següent manera la Comissió: 

Si es conten els representants que la formaran, és impactant que, tot i que el 

que s’està demanant són projecte de caire social no hi hagi gairebé cap 

integrant del que es justifiqui la seva participació pels seus coneixements en 

aquest àmbit. Sinó que d’un total de 25 hi ha fins 18 que treballen en 

diferents àrees de l’Ajuntament, 5 són d’entitats però no especifica 

dedicades a què, 1 és representant del Comissionat de Participació i 

Associacionisme i 1 és representant de l’oposició política. 

 

De tota aquesta llista, podrien valorar amb cert coneixement els projectes 

que es presenten solament els representants de les entitats, en el cas que 

fossin entitats de caire social, el representat de l’àrea de l’Ajuntament de 

qualitat de vida, igualtat i esports i el representat de cada districte. En total 7 

persones que valorarien amb coneixement els projectes presentats pel barri 

d’un total de 25. 

 

Fixant-se en els criteris de puntuació, transcrits en la pàgina anterior, es pot 

entendre la falta de necessitat de la participació d’ ”experts” en les 

valoracions, no són criteris complicats però això, precisament, genera un 

altre problema que és la simplificació dels criteris. Això pot generar decisions 

poc orientades als resultats dels projecte i més a aspectes tècnics. 

 

D’altre banda, també referent a les puntuacions, en cada cas es dona la 

mateixa valoració. Tot i que es marca com a condició de l’activitat que 

funcioni com a eina integradora no es fa visible en unes puntuacions que 

d’un màxim de 80 dóna 20 punts a que el projecte sigui sostenible, 20 a que 

sigui innovador, 20 al impacte social i 20 a la seva implicació en l’entorn. 
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Sumant els dos últims punts si que es pot apuntar, que es al que apuntarà 

aquest treball, que els objectius són de caire social, però hi ha 60 punts més 

que es donen per aspectes poc clars com la innovació i que poden excloure 

grans projectes, com s’ha apuntat abans, en la valoració de l’autosuficiència. 

 

Aquest projecte ja ha tingut una primera edició, estudiar quins van estar 

guanyadors podrà consolidar o no les critiques anteriors. 

3.2.4. Exemples dels projectes aprovats en la 1ra edició 

En la primera convocatòria es van portar a concurs 19 solars municipals per 

la seva gestió temporal, dels quals es van acabar adjudicant 12 a entitats 

sense ànim de lucre; els solars que no es van adjudicar va ser per raons 

com la no presentació de propostes, o perquè els projectes presentats no es 

van considerar suficients per dinamitzar l’espai o per renúncia. 

A continuació trobem una breu descripció de diferents projectes aprovats en 

la primera edició. La resta dels guanyador estan en l’Annex 2.  

 
 

1) Espai Gardenyes : Hort urbà comunitari i àgora veïnal. 
 

L’entitat gestora és l’Associació cultural Casa Orlandi, que amb la 

col·laboració d’altres entitats ha convertit l’espai en un punt de trobada entre 

els veïns del barri de Sarrià. Han construït horts urbans, fet tallers de 

bioconstrucció i realitzat activitats organitzades per associacions del barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge núm.5: Funcionament Espai Gardenyes  
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2) BICIPARK Numància: Aparcament vigilat de bicicletes per a la mobilitat 

sostenible i la inserció sociolaboral. 

 

L’entitat gestora és la fundació privada Formació i Treball, en col·laboració 

amb Fundació la Caixa.  

L’objectiu era potenciar la mobilitat sostenible i l'ús de la bicicleta al barri de 

Les Corts i a la ciutat amb la construcció d’un aparcament de bicicletes 

vigilat, i afavorir la inserció sociolaboral de joves en risc d'exclusió social 

amb la instal·lació d’un servei de reparació, on hi ha contractats joves en 

aquestes condicions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge núm.6: Funcionament BICIPARK Númancia 

3) Portal de Sants 
 

L’entitat gestora és l’Associació de Veïns del carrer Joan Güell i Rodalies 

que amb la col·laboració amb L'Eix Comercial Sants - Les Corts han fet 

d’aquest espai un focus d'activitats socials, comercials, culturals i de 

lleure amb l’objectiu de crear un espai d'integració en el territori, d'impuls 

social, comercial i cultural, i de millora de la convivència  i qualitat 

ambiental del barri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imatge núm.7: Funcionament Portal de Sants 
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Vist a que s’han destinat els espais es pot veure que una entitat per si sola no 

pot gestionar un projecte, totes les guanyadores col·laboren amb d’altres de 

caire més o menys associatiu; que la majoria de les guanyadores són horts 

urbans resultat de la repartició de puntuacions en aspectes com la 

sostenibilitat ambiental i l’autosuficiència, són projectes amb poc cost i que 

són fàcils de gestionar. 

 

També hi ha una part important a tenir en compte, i és que molts dels 

projectes inclouen la figura de l’assemblea de barri, això demostra una clara 

imatge i es que els ciutadans de Barcelona volen espais socials i de 

col·laboració, on debatre i tenir veu en les decisions que es prenen en el seu 

entorn.  

 

4. L’AVALUACIÓ DEL DISSENY  

Un cop analitzat a fons el contingut del Pla Buits es pot passar a l’avaluació del 

seu disseny. 

Per avaluar el disseny s’han utilitzat una sèrie de manuals elaborats per Ivàlua, 

l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, un consorci públic constituït 

per la Generalitat de Catalunya; a través del Departament d’Economia i 

Coneixement, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la 

Fundació Jaume Bofill, el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Consell de 

Treball Econòmic i Social de Catalunya l’any 2006 i que va iniciar les seves 

activitats el  2008. 

L’objectiu d’Ivàlua és aconseguir que l’avaluació s’acabi incorporant com a 

actuació sistemàtica dins de la gestió de les polítiques i que es faci rigorosament 

perquè sigui utilitzada per decisors, gestors i arribi al debat públic. 

Els seus criteris d’actuació són la independència, l’objectivitat, el rigor, la innovació 

tècnica, implicació de les administracions a partir del treball en xarxa i 

transparència.  

És per això i perquè el seu plantejament avaluador va més enllà d’aspectes 

quantitatius que es seguiran els passos que descriuen en els seus manuals per tal 

d’iniciar una avaluació del disseny. 

 

4.1. Com avaluar el disseny del Pla Buits 
Per iniciar una avaluació del disseny cal plantejar-se certs aspectes del disseny 

en qüestió, en aquest cas el Pla Buits no té definits els objectius, part essencial 

per poder valorar si hi ha coherència o no amb les activitats que es volen 

desenvolupar. Serà tasca en aquest punt definir-los a partir dels documents 

dels que es disposen per poder donar-li un sentit a la Política i realitzar 

l’avaluació. 
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4.1.1. Propòsit de l’avaluació 

Com s’ha exposa en el punt 2.2.1, abans d’iniciar una avaluació cal 

plantejar-se quin serà l’objectiu d’aquesta. 

Tenir clar el propòsit és primordial per poder acotar què s’estudiarà de la 

política, definir quins elements tenir en compte a l’hora d’avaluar, concretar 

les preguntes, perquè responguin als objectius, i no desviar-se analitzant 

factors sense interès. 

En aquest cas els propòsits d’avaluar el disseny són: 

- Contribuir a l’aprenentatge de l’organització, per tal d’extreure 

recomanacions i alternatives al projecte a partir de les mancances 

que s’hi trobin. 

 

- Rendir comptes a la ciutadania, en especial als interessats en 

realitzar projectes socials. 

 

 

4.1.2. Raó de la política  

Saber quina és la raó de la política és bàsic per iniciar un anàlisi del disseny, 

és el problema que es vol eliminar de la forma més eficient possible. 

És el punt de partida del projecte. 

 

La raó del Pla Buits ve del problema següent: 

A Barcelona hi ha una sèrie de solars propietat de l’Ajuntament i d’empreses 

que no estan sent utilitzats i no tenen previsió de ser-ho a curt termini, són 

espais buits que els estan ocupant persones en risc d’exclusió social. 

 

Aquesta és la raó de la política, hi ha una situació considerada problemàtica: 

La ocupació per part de persones amb situació d’exclusió social d’espais de 

titularitat, en aquest cas, pública. 

 

4.1.3. Teoria del canvi 

Com s’ha dit en el punt dedicat als elements de les polítiques, la teoria del 

canvi és part fonamental, és l’impacte que tindran les activitats programades 

en el problema. 

 

La teoria del canvi no sol estar de forma explícita en el disseny de la política, 

sinó que és tasca de l’avaluador desxifrar-la, està implícita en els documents 

que formen la política i que s’han anat valorant en els punts anteriors. 

 

Per formular la teoria del canvi del Pla Buits s’han de seguir una sèrie de 

passos que el que pretenen es desglossar tot el disseny en els aspectes 

més rellevants. 
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4.1.3.1. Pas 1: Definir els objectius estratègics de la intervenció 

 

Dels documents estudiats, el disseny de la política i la llei de bases s’extreu 

d’aquesta intervenció els següents objectius generals, dels que deriven uns 

objectius estratègics. 
 

Objectius generals Evitar la ocupació i el barraquisme  Pal·liar la desafecció política 

Objectius estratègics 

 Realitzar projectes d’impacte social 

 Incloure solar desocupats dins del 

teixit urbà 

 Fer partícep a les entitats de la ciutat 

de projectes socials. 

 Contribuir a l’autogestió de projectes. 

 

Imatge núm.8: Objectius generals i estratègics del Pla Buits 
 

El problema principal, com s’ha comentat, és la ocupació il·legal de solars 

sense activitat en la ciutat de Barcelona. Però dins d’aquest problema hi ha 

la raó d’aquesta ocupació o barraquisme, que és la situació d’exclusió social 

i de pobresa que tenen diferents col·lectius de la ciutat. 

En aquest treball es tindran en compte tots els objectius en les valoracions, 

però l’enfocament que se li dóna està orientat, més aviat, en la part social 

dels projectes com a eina integradora i no tant en si els solars estan actius o 

no. 

Hi ha també un objectiu basat en la participació ciutadana, s’ha considerat 

així perquè al excloure empreses d’aquesta política el que s’està fent és 

incentivar aquest aspecte i donar resposta a les demandes que s’han anat 

fent des d’aquestes entitats a l’Ajuntament en relació a la seva participació 

activa en el teixit social. 

 

Un cop s’han definit els objectius generals i estratègics cal marcar per cada 

un d’ells uns indicadors, que seran l’eina que permetrà valorar posteriorment 

si s’han assolit o no els objectius que s’havien plantejat des d’un inici. 

 

- Realitzar projectes d’impacte social 

- Realitzar projectes a 5 barris de la ciutat de Barcelona relacionats amb 

les necessitats de l’entorn. 

Es valorarà si s’ha fet o no a partir d’un recompte dels projectes i els barris 

en que s’han dut a terme. 

 

 - Increment del grau d’inclusió3 amb el barri.  

Experiment social. 

                                                           
3
 Inclusió: En un inici havia pensat en el concepte d’integració, semblen sinònims però no ho són. 

Que una persona s’integri en el barri implica únicament el seu esforç, que hi hagi un procés d’inclusió 

implica a les dues parts, és un indicador difícil de valorar bé. En aquest cas es farà a partir d’un 

experiment social que es detallarà més endavant (epígraf 5.3.1) 
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- Valoració positiva dels projectes realitzats per part de la població 

objectiu. 

A partir d’una enquesta realitzada als participants, tant als que gestionen el 

projecte com els que es beneficien d’aquest. 

 

- Incloure els solars desocupats en el teixit urbà 

 - Habilitar 20 solars per a què passin a formar part del teixit urbà. 

 

- Donar títols habilitats temporals a entitats per la gestió dels solars. 

 

- Participació d’un 30% de la població que hi ha al barri en les activitats 

dutes a terme per aquestes entitats. 

Les entitats haurien de fer un recompte en cada des les activitats 

organitzades dels participants, aquestes dades combinades amb la població 

del barri s’obtindrà el resultat. 

 

- Fer partícep a entitats de la ciutat de projectes socials 

- Fer una presentació pública sobre els projectes que es presenten al 

concurs en el barri que es volen desenvolupar. 

En aquest indicadors, jo inclouria, seguint amb la critica de la Comissió 

d’Avaluació, que la opinió dels participants tingui un valor en les puntuacions 

finals, tot i que sigui simbòlic per evitar fraus. 

 

- Dur a terme els projectes guanyadors presentats. 

 

- Contribuir a l’autogestió de projectes 

- Posar a disponibilitat de les entitats espais desocupats perquè puguin 

gestionar projectes socials. 

 

- Invertir amb recursos públics en l’adequació d’espais pel seu ús. 

 

4.1.3.2. Pas 2: Descriure el context de la intervenció 

Resultat del boom de projectes urbanístics 5 anys enrere i l’esclat de la crisi 

econòmica, molts d’aquests projectes van quedar aturats, comportant que 

els emplaçaments en que es va enderrocar per fer noves instal·lacions 

quedessin buits. I són encara, espais buits que no poden formar part del 

teixit urbà de la ciutat per la manca de pressupost. 

 

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha vist com una problemàtica arrel de la 

concentració, en aquests espais, de pràctiques considerades incíviques i 

d’usos no desitjables com el barraquisme i l’ocupació. 

 

L’ocupació i el barraquisme són pràctiques força esteses en el context de 

crisi econòmica actual, en el que moltes persones sense sostre es veuen 

forçades a construir barraques i ocupar espais i amb moviments socials de 

caràcter okupa i antisistema fruit de la desafecció política de la ciutadania. 
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El barraquisme i la ocupació tenen dues característiques comunes, la 

intenció de perpetuïtat i l’ús d’espais en desús; és considera un problema 

que els espais de titularitat pública, de l’Ajuntament, actualment en desús, 

acullin aquestes pràctiques ja que tot i que actualment no es puguin 

urbanitzar si que es pretenen incloure dins del teixit urbà més endavant.  

 

4.1.4. Pas 3: Definir com funciona la intervenció 

Vista la problemàtica i les necessitats de l’Ajuntament, des d’Habitat Urbà s’ha 

plantejat el “Pla Buits” com una doble oportunitat que integra la implicació dels 

agents socials en la regeneració d’aquests espais i la seva recuperació 

temporal; mantenint la titularitat i disponibilitat de l’Ajuntament. 
 

 

 Com es preveu intervenir davant d’aquesta situació? 
 

 

Vist que la ciutadania està demanant tenir més veu dins les polítiques que es 

desenvolupen, una bona forma d’activar aquests espais i acontentar aquestes 

demandes és fer que ells mateixos dissenyin i autogestionin projectes propis i 

els duguin a terme en aquests espais. 

Alhora que s’activen aquests espais s’h estaran realitzant projectes per gent 

del barri, i pel barri. Atenent a les necessitats de la zona. 

 

Al definir la forma d’intervenció s’estan definint molts aspectes que inclouen 

en Pla, els recursos que es destinaran, les activitats que es desenvoluparan 

amb aquests, els productes que comportaran les activitats definides i 

finalment els impactes. 

 

En aquests cas el problema està molt clar, hi ha solars buits que estan sent 

ocupats per diferents col·lectius, un d’ells demana espais autogestionats i un 

altre esta en risc d’exclusió social per la situació de pobresa en la que es 

troba. Partint d’aquest problema cal tenir cal a on es vol arribar, quin impacte 

es preveu tenir de la política que es dissenyarà; en l’exemple del Pla Buits el 

que es vol és que aquestes persones s’integrin en la ciutat i que aquests 

espais estiguin actius per evitar ocupacions. 

 

 

Tenint clars aquests aspectes el que falta es col·locar tots els elements en un 

eix causal i comprovar si el que es pretén desenvolupar és coherent amb el 

problema i amb l’impacte que es vol aconseguir. 



COM I QUÈ AVALUAR D’UNA POLÍTICA PÚBLICA? 

Carla García 

25 
 

 

4.1.5. Pas 4: Disposar els components de la teoria del canvi  
 

 

 

 

 

 

Imatge núm.9: Teoria del Canvi del Pla Buits 
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4.2. Valoració del disseny  

4.2.1. Valoració de l’avaluació 

Tal com esta plantejat el mètode d’avaluació, les conclusions que es poden 

extreure són respecte la relació entre objectius de la política i les activitats 

que es desenvoluparan, es a dir, si la teoria del canvi és coherent i 

realitzable. 

Perquè l’avaluació doni peu a plantejar alternatives la teoria del canvi hauria 

de ser incoherent, és per això que les avaluacions han de tenir un pròposit. 

Si no el tenen els resultats es basaran nomes en la coherència o en 

deficiències molt importants.  

 

4.2.2. Valoració del disseny de la política 

El propòsit d’aquesta avaluació ha estat bàsicament el de conèixer amb 

profunditat la intenció i la lògica de la política seleccionada desglossant-la, i 

és a partir de tota aquesta informació extreta d’on cal treure una valoració i 

una critica de la teoria del canvi plantejada. 

Pel que fa a la coherència amb el problema que es pretén solucionar s’ha de 

dir que l’objectiu principal d’ incloure els solars desocupats en el teixit urbà 

queda completament assolit. Així que la teoria del canvi és totalment 

coherent amb l’acció que es preveu duu a terme. 

En relació als altres objectius que planteja la política, cal matissar el grau 

d’assoliment.  

El propòsit de realitzar projectes socials amb una intenció integradora 

combinada amb la participació ciutadana a partir de la proposició i gestió 

projectes propis es pot dir que s’ha realitzat?  

Sí; Però si analitzem les bases de la convocatòria en relació als requisits de 

les entitats tant de constitució, d’ubicació com per les activitats a realitzar, el 

temps dur-los a terme (màxim 3 anys) i l’autogestió, es pot veure que són 

instruccions força exigents per la majoria d’entitats sense ànim de lucre, 

majoritàriament formades per voluntaris. 

Vist això, des d’un punt de vista personal extrec les següents recomanacions 

de canvi resultat les mancances i defectes: 

- En les bases de la convocatòria es pot observar que les entitats que formen 

part del barri van per davant d’una que no, d’una banda és positiu perquè la 

relació amb el barri pot implicar que conegui millor les seves necessitats; 

però comporta que entitats de barris propers no tinguin les mateixes 

oportunitats quan potser no tenen l’oportunitat de participar perquè al seu 

barri no hi ha cap espai que formi part del projecte i que podrien portar al 

concurs un projecte molt més coherent o d’impacte social. 
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- La part que considero més rellevant d’aquesta política és el factor temps, 

l’acotament de 3 anys per realitzar l’activitat. 

  Si l’objectiu de realitzar projectes socials és tant important com l’activació de 

solars desocupats, limitar l’actuació d’aquestes entitats a 3 anys comporta 

que els projectes no siguin tant ambiciosos com podrien ser-ho ja que assolir 

un objectiu d’inclusió entre tots els membres i col·lectius d’un barri no es 

compleix fàcilment.   

- Relacionat amb el punt anterior, trobem una altre limitació, respecte les 

activitats que es poden duu a terme en els solars que formen part de la 

política. 

  En les base de la convocatòria trobem dos apartats relacionats amb les 

activitats que es podran desenvolupar. El primer és un llistat molt ampli, que 

considero correcte. Però esta limitat per ser activitats que impliquin una 

mínima despesa per part de l’Ajuntament i les mínimes instal·lacions.  

- Per últim, un aspecte molt importat, i que condiciona la presentació en el 

concurs, és la gestió econòmica del projecte que hauran de fer les entitats 

guanyadores, una entitat sense ànim de lucre pot no tenir els ingressos 

necessaris per poder autogestionar un projecte mínimament ambicions, 

hauria de ser tasca de l’Administració pensar un sistema de finançament per 

aquestes entitats i que no es quedin fora de la política. 

 

Les meves recomanacions van dirigides a aquests quatre punts.  

Donar una major flexibilitat a les entitats que es presenten, donar la 

oportunitat d’augmentar la durada als projectes que realment funcionen i 

provoquen canvis en l’entorn, i augmentar els recursos perquè les entitats 

puguin presentar projectes més importants i que totes tinguin la oportunitat 

de participar. 
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5. AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ I DE L’IMACTE 

5.1. Perquè avaluar un cop s’ha realitzat la política  

Tant l’avaluació de la implementació com la de l’impacte es realitzen un cop 

s’ha acabat la política, un cop s’han realitzat les activitats que s’havien proposat 

en la teoria del canvi i ha passat el temps en el que s’havia previst que es 

podrien observar els canvis, i per tant, s’haurà solucionat el problema. 

En aquest moment final de la política cal fer una avaluació sobre com s’ha dut a 

terme i quins han estat els canvis que ha produït, si s’ha complert la causa-

efecte prevista en el disseny, si el context ha influït en els resultats i en quin 

grau i aspectes. 

El fonamental en l’avaluació de la implementació i de l’impacte és conèixer si la 

població diana4 esta rebent els serveis previstos, si el funcionament dins 

l’Administració ha estat correcte i com ha afectat en el problema que es 

pretenia solucionar. 

5.2. Tipus d’avaluacions i els seus resultats 

Segons els objectius de l’avaluació s’utilitzarà un o altre tipus d’avaluació de la 

implementació, tots es basen en valorar la gestió administrativa i els resultats 

obtinguts en la política, però amb certes diferències.  

L’avaluació en relació al disseny i l’avaluació dels resultats, la primera es centra 

en la concordança de l’actuació en relació al disseny inicial de la política i si 

s’han assolit o no els objectius; i l’altre analitza quins han estat els resultats 

obtinguts, com ha influït sobre la població objectiu i si han hagut altres factors 

externs a la política que hagin afectat. 

5.2.1. Avaluació de la implementació en relació al disseny 

Com s’ha introduït en el punt anterior l’avaluació de la implementació en 

relació al disseny inicial de la política es basa en comparar com s’ha 

desenvolupat realment aquesta en relació a com es preveia. 

Això vol dir que, a partir de la teoria del canvi extreta en l’avaluació del 

disseny s’ha de fer un anàlisi sobre si les hipòtesis s’han complert en cada 

una de les activitats realitzades i en quins punts, com, perquè i quins canvis 

han comportat les desviacions observades amb la hipòtesi inicial. 

                                                           
4
 Població diana: Individus concrets de la població de referència que pateixen la problemàtica que reben 

el programa o n’estan exposats, en aquests cas n’estan exposats. 

En el Pla Buits els destinataris són les entitats sense ànim de lucre, per a que creïn projectes 

d’integració social en espais buits de la ciutat de Barcelona, però la població diana són persones en risc 

d’exclusió social que hi ha als barris a les que estaran destinats els projectes proposats per les entitats. 
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5.2.2. Avaluació de l’impacte 

L’avaluació de l’impacte no és exactament el mateix que avaluar els 

resultats. 

Avaluar els resultats es limita en dir si s’han assolit o no els objectius i en 

contar en quin grau ha augmentat o disminuït aspectes relacionats amb la 

política com: Quants solars s’han atorgat i passen a estar actius, quants 

projectes s’han dut a terme, quants projectes són de caire social, en quin 

percentatge ha augmentat la integració de les persones amb risc d’exclusió 

social en els seus barris,...  

L’objectiu de l’avaluació de l’impacte és, a part de conèixer com han 

evolucionat els aspectes que tenen relació amb la política posada en marxa, 

conèixer el seu impacte davant del problema aïllant altres fenòmens que 

també poden afectar-li: per exemple, l’evolució de la economia, l’acció 

d’entitats que no han format part de la política en projectes d’integració dins 

del barri, la disminució de persones en risc d’exclusió social en la ciutat, el 

desplaçament d’aquests col·lectius a altres barris on no arriba el programa 

d’intervenció,... 

 
 

5.3. L’avaluació ex – post del Pla Buits  

En aquest apartat no es farà l’avaluació del Pla degut a la manca de dades de 

les que es disposa. L’objectiu és crear el marc teòric sobre com s’hauria 

d’avaluar el Pla Buits un cop hagin finalitzat els 3 anys de concessió dels 

espais. 

Per fer-ho s’utilitzarà tant l’avaluació de resultats com l’avaluació d’impacte, la 

raó d’aquesta dualitat està en que hi ha objectius que són molt fàcils de valorar 

amb mesures quantitatives i que no tenen un impacte important que necessiti 

d’una valoració més complicada; i hi ha d’altres que si que el tenen, com és el 

cas de la inclusió de les persones en risc d’exclusió social. 

Els objectius estratègics que s’han extret del disseny, i que ja s’han exposat 

anteriorment, són a partir dels que es planteja l’avaluació. 

Els objectius que s’han determinat com a generals i estratègics de la política 

s’han extret del disseny, però abans d’iniciar l’avaluació cal dir que tot i que es 

farà dels que s’han detallat anteriorment personalment crec que no són els que 

va plantejar-se el que va realitzar el disseny de la política. Tot i així observant 

tot es aspectes que integra la política són els que he cregut més raonables i a 

partir dels que s’hauria de basar el Pla Buits pels seus components i 

característiques. 
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5.3.1. Evitar la ocupació i el barraquisme 

 

Imatge 10: Esquema objectiu general 1 del Pla Buits 

 

L’objectiu vermell és un dels objectius generals del Pla Buits, del que se’n 

deriven dos objectius estratègics a partir dels quals es pretén assolir el general. 

Els objectius estratègics contenen alhora uns sub-objectius, que són els 

objectius específics o indicadors. Són fites molt concreten que es marquen i que 

permeten determinar si s’ha acabat assolint o el que s’havia proposat. 

Els indicadors s’han de poder respondre amb un Sí/No, però per poder 

respondre’ls cal pensar una mètode que permeti saber el resultat i que depenent 

del tipus de fita haurà de ser diferent. 

- Realitzar projectes a 5 barris de la ciutat de Barcelona relacionats amb 

les necessitats de l’entorn 

Aquest indicador es pot resoldre fàcilment contant quants projectes socials 

s’han dut a terme i que tinguin dins del seu disseny la característica d’haver 

investigat sobre les necessitats del barri. 

 

- Incrementar el grau d’inclusió en el barri 

Com s’ha apuntat abans és un indicador difícil de calcular, primer de tot cal 

definir què s’entén per inclusió en aquesta política, i fins quin nivell es pretén 

arribar.  

Evitar la ocupació i el 

barraquisme 

Realitzar projectes d’impacte 

social 

Incloure solars desocupats 

en el teixit urbà 

Realitzar projectes a 5 barris de la 

ciutat de Barcelona relacionats 

amb les necessitats de l’entorn 

Increment del grau 

d’inclusió en el barri 

Valoració positiva dels projectes 

realitzats per part de la població 

objectiu 

Habilitar 20 solars per a què passin 

a formar part del teixit urbà 

Donar títols habilitats temporals a 

entitats per la gestió dels solars 
Participació d’un 30% de la 

població que hi ha al barri en les 

activitats realitzades 
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Es considerarà que s’ha assolit aquest objectiu si a les persones a les que 

va destinada el projecte, que poden ser diferents col·lectius: immigrants, 

persones al llindar de la pobres, persones amb discapacitat,...; els augmenta 

la ocupabilitat, passen a formar part d’entitats de barri o participen 

d’activitats preparades al barri. 

Són aspectes molt bàsics però que permeten una relació molt propera entre 

els ciutadans d’una mateixa zona i evita l’exclusió social. 

Per poden respondre a aquest indicador es proposa un experiment social, 

per realitzar aquest mètode es parteix de la base de la comparació entre un 

grup de persones amb un altre per conèixer quin ha estat l’impacte en la 

població diana.  

En els dissenys experimentals s’escull a una població aleatòria dins d’un 

conjunt determinat, beneficiaris potencials de la política, dins d’aquest 

conjunt de persones escollides hi haurà unes que participaran de la política i 

unes altres que no, les que no seran el grup de control, i se n’extraurà el  

contrafactual5. 

D’aquesta manera es poden analitzar els impactes rebuts de forma directa i 

fiable a partir d’enquestes, entrevistes,... i s’obté informació que plasmada 

en un gràfic queda de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge núm.11: Gràfic elaborat per Ivàlua, mostra l’impacte d’una Política 

 

                                                           
5
 Contrafactual : Col·lectiu sobre el que es compara l’impacte de la política, són persones de les mateixes 

característiques que els destinataris de la intervenció pública però que no ha participat d’aquesta. 



COM I QUÈ AVALUAR D’UNA POLÍTICA PÚBLICA? 

Carla García 

32 
 

Pal·liar la desafecció política 

Fer partícep a entitats de la ciutat en 

projectes socials 

Contribuir en l’autogestió de projectes 

Fer una presentació pública sobre els 

projectes 
Dur a terme els projectes guanyadors 

Posar a disponibilitat de les entitats 

espais desocupats 

Invertir amb recursos públics per 

l’adequació dels espais 

- Valoració positiva dels projectes realitzats per part de la població 

objectiu 

En aquest cas el mètode que sembla més fiable és calcular-ho a partir d’una 

enquesta. Però primer cal definir alguns paràmetres: 

El Pla Buits implica a dos col·lectius ben diferents, i tots dos estan 

directament relacionats amb el desenvolupament de la política, d’una banda 

les entitats que treballen per realitzar el seu projecte; i d’altre banda els 

col·lectius amb un cert grau de risc d’exclusió social als que van destinats 

els projectes. 

A les entitats que han participat se’ls hauria de fer un qüestionari que tingués 

com a objectiu traslladar al gestor del Pla mancances que han trobat, 

problemes o virtuts del programa.  

La valoració es farà en base a 10 punts i d’aquí es trauran les conclusions 

convenients. 

Quan es faci l’enquesta a la població diana de la política sobre com l’ha 

afectat, cal tenir en compte que també poden estar convivint amb altres 

elements que poden influir en els canvis que ha experimentat durant la 

implementació del projecte, i això afectarà als resultats. 

 

5.3.2. Pal·liar la desafecció política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12: Esquema objectiu general 2 del Pla Buits 

El plantejament segueix sent el mateix, tot i que en aquest cas l’objectiu general 

és molt diferent a l’anterior i per tant els indicadors també. 
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- Fer una presentació pública sobre els projectes 

Per resoldre aquest indicador no cal fer cap investigació, només cal recopilar 

les activitats que s’han dut a terme i comprovar si s’ha fet o no. 

- Dur a terme els projectes guanyadors 

Aquest indicador, igual que l’anterior és molt bàsic. Es tracta bàsicament de 

comprovar si s’ha dut a terme la política en si, que és atorgar solars als 

projectes guanyadors d’un concurs públic. 

- Posar a disponibilitat de les entitats espais desocupats 

Està estretament relacionat amb l’anterior i es tracta de saber si s’han posat 

a disposició tots els solars als que s’havien compromès o no. 

- Invertir amb recursos públics per l’adequació dels espais 

Aquest és un indicador molt simple també, saber si s’ha finançat o no amb 

recursos públics. Però en aquest cas trobo que seria interessant fer una 

valoració conjunta amb el test que se’ls hi fa a les entitats que duen a terme 

la política per tenir una visió en conjunt sobre si els recursos que s’han 

destinat han estat suficients. 

 

Resposos tots els indicadors es té la informació necessària per afirmar si s’han 

complert o no els objectius que es marcava la política.  
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6. CONCLUSIONS 

Pel que fa al procés d’avaluació puc dir que he assolit l’objectiu que em plantejava 

d’aprendre de la pràctica, he comprovat que si es fa una avaluació, ja sigui del 

disseny o de la implementació , només perquè és un requisit formal no servirà de 

res. El procés d’avaluar per si sol no aporta conclusions, sinó que cal centrar-se 

en un aspecte i anar analitzant de forma crítica cada punt per trobar problemes. 

 

Aquest treball es va iniciar amb l’objectiu de donar resposta a les hipòtesis de: 

- Totes les polítiques públiques plantejades per l’Ajuntament de Barcelona tenen 

elaborada la forma d’avaluar els resultats. 

Des del inici del treball aquesta hipòtesi queda rebutjada, la política escollida no 

té elaborat un mètode per avaluar-la un cop s’ha desenvolupat, ni tant sols es 

planteja la possibilitat. 
 

- Les polítiques públiques tenen un bon disseny, una teoria del canvi ben 

plantejada. 

En aquest cas, com ja he anat qüestionant en els punts referits a aquests 

conceptes, tot i que la política té coherència amb el problema plantejat, li falta 

coherència amb la resta d’objectius que es plantegen. Així doncs, aquesta 

hipòtesi queda també rebutjada. 
 

- A partir del disseny d’una política és possible fer el marc teòric per avaluar 

l’impacte. 

Aquesta hipòtesi si que es certa, tot i que en la política escollida no hi havia els 

objectius definits, que és la base per poder plantejar-se els mètodes 

d’avaluació de resultats amb el disseny he pogut definir els objectius i per tant 

crear un mètode d’avaluació de resultats. 

 

Aquestes són les hipòtesis que m’havia plantejat d’un inici, però a mesura que 

he anat desenvolupant el treball he après a trobar i valorar els fets més 

rellevants d’una política per conèixer les seves intencions i tot el seu 

funcionament. 

 

Del Pla Buits haig de valorar certs aspectes que ja he anat exposant en els 

diferents punts dedicats a l’avaluació del Pla. 

Es tractava d’un Pla sense objectius definits ni un mètode a partir del que 

valorar els resultats finals; buscar els objectius ha estat relativament fàcil un 

cop estudiat el disseny i la base de la convocatòria; però ja en aquest pas he 

hagut de fer una valoració personal del Pla. 
 

Objectius generals Evitar la ocupació i el barraquisme  Pal·liar la desafecció política 

Objectius estratègics 

 Realitzar projectes d’impacte social 

 Incloure solar desocupats dins del 

teixit urbà 

 Fer partícep a les entitats de la ciutat 

de projectes socials. 

 Contribuir a l’autogestió de projectes. 
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Aquests objectius són els que personalment he cregut els més importants i a 

partir dels que s’hauria de basar tot el procediment del Pla, tot i així, veient com 

estan enfocats els requisits a les entitats i les activitats, les puntuacions i la 

configuració de la Comissió de Valoració opinió que l’objectiu que es va 

plantejar el dissenyador d’aquest Pla va ser simplement el de Reactivar els 

solars desocupats, i la resta d’objectius tenen només la funció de vestir 

l’objectiu principal perquè doni una bona imatge pública i que permeti l’ús dels 

mínims recursos possibles.  

 
Imatge 13: Esquema dels objectius del/la dissenyador/a del Pla Buits 

La raó per la que extrec aquesta conclusió es deriva de totes les valoracions 

que he anat fent, sobretot del disseny (punt 4.2.2.), si realment l’objectiu pel 

que sorgeix la política fos utilitzar espais en desús per realitzar activitats i 

projectes d’unes característiques socials i de creació de teixit social al barri hi 

hauria un interès més gran, que es plasmaria en el disseny, en la tipologia de 

projectes a desenvolupar, en la repartició de punts es notaria quina és la base 

del projecte, es beneficiaria a les entitats educatives i socials, la Comissió de 

Valoració estaria formada per entesos en aquetes dinàmiques, s’hi dedicarien 

més recursos, i s’apostaria pels projectes que realment funcionen amb 

incentius econòmics o que permetin allargar el projecte. 

 

Concloc que les mancances d’aquest Pla són resultat d’una mala definició dels 

objectius als que vol arribar, les activitats i els procediments queden molt 

difosos. Es podien emmarcar en objectius però tampoc s’acabarien d’assolir 

per la falta concreció en les característiques i justificació de les activitats que 

integren el Pla. 

 

Tot i les meves crítiques valoro molt positivament que des de l’Ajuntament es 

plantegi la gestió ciutadana de projectes importants i que impliquen una 

participació activa, el primer pas és donar un vot de confiança a les entitats de 

la ciutat d’estar a l’altura. Per això he considerat important una avaluació 

d’impacte dels resultats obtinguts i que les entitats puguin donar la seva opinió 

sobre el Pla. 

Reactivar els espais 

buits de la ciutat de 

Barcelona   

Donar veu les 

associacions i entitats 

en aspectes socials 

Activitats amb una 

intenció integradora 

Entitats sense ànim de 

lucre encarregades de 

la gestió del solar  

 

Utilitzant pocs 

recursos públics 

No deixant de banda 

els problemes socials 

que existeixen 
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7. WEBGRAFIA  

 http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/qui-som 

 

 https://bcn.cat/habitaturba/plabuits 

 

 http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/plans-i-projectes-vigents/habitat-urba 

 

 http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/pla-buits/edicio-2015 

 

 http://www.ivalua.cat/   Recursos/ Guies avaluació 

o Guia pràctica 1: Com iniciar una avaluació, oportunitat, viabilitat i 

preguntes d’avaluació. 
 

o Guia pràctica 3: Avaluació del disseny. 
 

o Guia pràctica 4: Avaluació de la implementació 

 

o Guia pràctica 5: Avaluació de l’impacte 
 

o Guia pràctica 8: La metodologia qualitativa en l’avaluació de polítiques 

públiques 

http://ajuntament.barcelona.cat/habitaturba/ca/qui-som
https://bcn.cat/habitaturba/plabuits
http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/plans-i-projectes-vigents/habitat-urba
http://www.ivalua.cat/
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8. ANNEXOS 

8.1. Annex 1: Bases de la convocatòria  

Bases del concurs per la utilització temporal de terrenys incorporats al Pla 
Buits 

1. OBJECTE 
1.1. És objecte d’aquest concurs el desenvolupament d’usos i activitats d’interès públic, de 
caràcter provisional, en terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat 
d’afavorir la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà. 
1.2. L’Ajuntament assumirà la despesa associada a les tasques d’adequació dels terrenys i 
d’instal·lació de serveis que siguin necessàries per a la posada en funcionament dels 
projectes que es presentin a aquesta convocatòria abans de fer efectiva la cessió dels 
terrenys. 

1.3. Així mateix, l’Ajuntament assumirà els costos dels subministraments que es generin 
en els terrenys on es desenvolupi l’ús o l’activitat, condicionat al bon ús d’aquests recursos 
d’acord amb els criteris i topalls que pugui fixar, i en el seu cas revisar, l’Ajuntament de 
Barcelona, en funció de l’ús o l’activitat autoritzada.  

1.4. Aquesta convocatòria és compatible amb la presentació, en altres convocatòries, de 
demandes d’ajuts per al desenvolupament dels projectes d’usos i activitats.  

1.5. La publicació de la convocatòria del concurs indicarà quins són els emplaçaments on 
es proposa que es desenvolupin els projectes i incorporarà la descripció dels terrenys. Es 
poden incloure terrenys de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, alguns d’ells de 
caràcter demanial i altres de caràcter patrimonial, i, també, es poden incloure terrenys 
d’altres Administracions o de titularitat privada, en relació als quals hauran d’estar 
formalitzats els corresponents convenis en el moment de la convocatòria del concurs. 
Aquests convenis hauran d’autoritzar a l’Ajuntament, en el seu cas, a incloure els terrenys 
en la convocatòria, d’acord amb aquestes bases. 

Durant el termini d’atorgament del permís per a portar a terme aquests projectes, no es 
preveu que aquests terrenys hagin de ser destinats al seu ús definitiu. 

1.6. Aquest concurs i, si escau, els títols habilitants que siguin atorgats se sotmeten a les 
disposicions d’aquestes bases i al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. En cas de dubtes i llacunes, s’hi han d’aplicar el 
principis establerts al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

1.7. El Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (Pla BUITS) podrà ser 
objecte de futures noves convocatòries d’acord amb aquestes bases, en les quals, es 
podran definir nous emplaçaments. 

2. USOS I ACTIVITATS A DESENVOLUPAR 

2.1. Els usos i activitats que es proposin hauran de ser provisionals, és a dir, de caràcter 
temporal i llurs instal·lacions fàcilment desmuntables. Els usos i activitats hauran de 
considerar-se d’interès públic o d’utilitat social. 

2.2. Podran ser d’alguns dels tipus següents, o de la combinació de diversos d’aquests: 

a) Educatiu 

b) Esportiu 

c) Lúdic o recreatiu 
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d) Cultural o artístic 

e) Ambiental o paisatgístic 

f) Social o comunitari 

g) Altres d’anàlegs 

2.3. No s’admetran usos o activitats que tinguin marcat caràcter econòmic o lucratiu, com 
ara l’aparcament, el rentat de cotxes i els usos exclusivament d’hostaleria. Podrà ser 
compatible al marge de l’activitat principal una activitat secundària que generi rendiment 
econòmic sempre i quan aquest es destini exclusivament a l’autofinançament del projecte. 

2.4. Els projectes han de procurar que els usos o activitats a desenvolupar beneficiïn al 
major nombre de persones possible, i siguin una eina integradora de les necessitats de 
l’entorn, que regeneri l’espai i indueixi dinamisme social a la zona. 

3. ENTITATS SOL.LICITANTS 

3.1. Podran presentar els seus projectes, tant de manera individual com de forma 
conjunta, les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, degudament constituïdes. 

3.2. En cas de projectes fruit de la col•laboració entre grups o col•lectius no constituïts com 
a entitats jurídiques, caldrà que almenys hi participi una entitat sense ànim de lucre 
degudament constituïda i que aquesta sigui qui formalment presenti el projecte. 

3.3. Les propostes presentades conjuntament per diverses entitats se sotmeten a les 
regles per a les unions temporals d’empresaris establertes en el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 

3.4. Les entitats que siguin titulars dels títols habilitants per a la utilització dels  terrenys no 
han d’estar incloses en cap de les prohibicions de contractar establertes al Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. 

4. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PROJECTES 

4.1. Els projectes es seleccionaran a través d’un concurs obert entre les entitats 
esmentades a la base 3. L’anunci del concurs és objecte de publicitat en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

4.2. Tota la documentació i anuncis relatius al concurs estaran disponibles a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Barcelona http://www.bcn.cat/habitaturba/plabuits. 

5. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

5.1. Forma i contingut de les propostes. 

a. La presentació de les propostes pressuposa l’acceptació incondicional per part dels 
sol•licitants del contingut de les clàusules d’aquestes bases, sense excepcions. A més, 
implica per als terrenys de domini públic la sol•licitud de llicència d´ús temporal. 

b. Tots els sol·licitants han d’assenyalar, en el moment de presentar llurs propostes, un 
domicili, telèfon, fax, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i 
relacions que en general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera 
puguin afectar al sol·licitant. Aquesta persona haurà de poder representar vàlidament a 
l’entitat sol·licitant. 

c. Les propostes es redactaran en idioma català o castellà i s’hauran de presentar en 
suport digital i en suport paper en dos sobres tancats, , en els quals hi figuraran a l’anvers 
les següents dades: 

- Identificació del concurs 
- Denominació de l’entitat 
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- NIF o CIF 
- Adreça Postal 
- Número de Telèfon 
- Adreça electrònica de l’entitat 
- Número de Fax 
- Signatura del sol•licitant o dels representants amb poders per a signar la proposta. 

d. Els sobres es presentaran de la forma següent: 
d.1. SOBRE 1: Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de l’entitat/s 
sol·licitant/s. 

d.1.1. Escriptura pública o document de constitució, estatuts o acte fundacional en els 
que hi consti les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, 
en el seu cas, en el Registre Públic que correspongui i el Codi d’Identificació Fiscal 
(CIF) o Número d’Identificació Fiscal (NIF), tot plegat en original o còpia que tingui el 
caràcter d’autèntica conforme a la legislació vigent, o fotocòpia compulsada per 
funcionari habilitat. Aquests documents hauran de recollir l’exacte règim jurídic del 
sol•licitant en el moment de la presentació de la proposició. 

d.1.2. En el cas d’entitats estrangeres nacionals d’estats membres de la Unió 
Europea, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant inscripció en el registre que sigui 
procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts o mitjançant la 
presentació d’una declaració jurada o certificat de conformitat amb les disposicions 
comunitàries d’aplicació.  

Quan es tracti d’entitats estrangeres no compreses en el paràgraf anterior, caldrà 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de 
l’Oficina Consular en l'àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l'entitat, en el que 
es faci constar, prèvia acreditació de l’entitat, que figuren inscrites en el Registre que 
sigui procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts. Aquestes 
entitats hauran d’acreditar que tenen oberta sucursal a Espanya, amb designació 
d’apoderats o representants per a dur a terme les seves operacions i que estan 
inscrites en el Registre Públic que correspongui. 

d.1.3. Identificació dels representants i personal directiu de l’entitat acompanyat de la 
documentació justificativa corresponent. 

d.1.4. Número de socis de l’entitat i tipologia d’afiliats. 

d.1.5. Declaració responsable expressa (d’acord amb el model que s’adjunta com 
Annex 1) d’estar al dia en el compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, així com de no tenir deutes de naturalesa tributària en període 
executiu de pagament amb cap Administració. Les entitats inscrites en el Fitxer 
General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona que tinguin la 
documentació vigent no caldrà que presentin la documentació descrita, llevat la 
declaració responsable d’estar al dia en el  compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, així com de no tenir deutes de naturalesa tributària en 
període executiu de pagament amb cap Administració. 

d.2. SOBRE 2: Memòria relativa al projecte a desenvolupar i sobre la gestió econòmica 
del projecte. 
d.2.1. Les iniciatives que es proposin hauran d’identificar de manera clara el/s terreny/s 
o part/s del/s mateix/os en el/s qual/s volen desenvolupar el/s projecte/s que presenten, 
i hauran d’incloure una memòria descriptiva de l’ús o activitat a desenvolupar, el 
programa funcional d’aquest i concretar, en cas que l’activitat ho requereixi, les obres i 
instal·lacions a realitzar en el solar que ocupin. 
d.2.2. Les propostes que es presentin podran concretar el termini, dins els límits 
expressats a la base 14. Els projectes es presentaran detallats per anualitats. 
d.2.3. Aquest sobre haurà de contenir, també, un programa d’autogestió del projecte i la 
capacitat de l’entitat per assumir la seva gestió. 
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d.2.4. S’haurà de fer esment dels consums, energètics, d’aigua i altres si hi haguessin, 
previstos per a l’activitat i si es preveuen mesures d’estalvi energètic i d’aigua, o de 
tractament de residus. 
d.2.5. En aquest sobre es podrà incorporar, si s’escau, altra documentació que el 
sol·licitant estimi oportuna a fi i efecte que l’Ajuntament pugui conèixer millor el 
contingut, les característiques i l’abast del seu projecte, i al mateix temps, permeti 
justificar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases. 
S’adjunta com a Annex 2 un model de fitxa orientatiu.  

5.2. Lloc i termini de presentació. 

a. Les propostes, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran a partir de 
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria del concurs en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona durant un període de tres mesos, al registre de l’Àrea 
d’Hàbitat Urbà (Av. Diagonal núm. 240, 2ª planta) o al registre de qualsevol de les Oficines 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona dins del seu horari d’obertura. També 
es podran enviar per correu al registre de l’Àrea d’Hàbitat Urbà esmentat. Si l’últim dia de 
presentació de les propostes fos festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat fins al 
primer dia hàbil següent. 

b. En cas que les propostes es trametin per correu dins del termini, els sol•licitants hauran 
de justificar que la data i hora de la tramesa a l’Oficina de Correus o són, com a màxim, les 
que s’assenyalen a l’anunci, i hauran d’anunciar-les a l’Ajuntament mitjançant telegrama, 
telefax o correu electrònic que la Corporació haurà de rebre dins del mateix termini. 
L’anunci a l’Ajuntament per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la 
transmissió i la recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i 
haurà de comptar amb la identificació fidedigna del remitent i el destinatari. Sense la 
concurrència d’aquests requisits, la proposta no serà admesa si és rebuda per la 
Corporació amb posterioritat al termini i horari senyalat a l’anunci. En cas que després de 
deu dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de proposicions no 
s’hagués rebut la proposició enviada per correu a l’Ajuntament, aquesta no serà admesa 
en cap cas. 

c. Les propostes presentades fora del termini establert a l’anunci del concurs no seran 
admeses sota cap concepte ni en cap circumstància. 

6. PUBLICITAT 

Les bases d’aquesta convocatòria seran exposades al públic per un termini mínim de 
trenta dies hàbils. 

7. ÒRGAN COMPETENT 

L’òrgan competent per a la convocatòria i la resolució d’aquest concurs és l’Alcalde de 
Barcelona o persona en qui delegui. 

8. MESA DE TRAMITACIÓ ADIMINSTRATIVA 

8.1 La mesa estarà constituïda per: 

President: Gerent d’Hàbitat Urbà. 
Vocals: Representant de la Direcció de Patrimoni 
Representant de la Direcció de Participació i Associacionisme. 
Representant Tècnic d’Habitat Urbà 

8.2 Actuarà com a secretari de la Mesa la Secretaria Delegada d’Hàbitat Urbà, amb veu 
però sense vot. 

9. COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DE PROPOSTES 

Les iniciatives presentades seran avaluades per una Comissió d’Avaluació que estarà 
formada per: 
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1. Un representant de cinc entitats de segon o tercer nivell de la ciutat de Barcelona 
designats, respectivament, per la Junta de cadascuna de les entitats. 

2. Una persona designada pel Comissionat de Participació i Associacionisme. 

3. Una persona en representació de cada àrea o sector de l’Ajuntament. 

4. Tres persones en representació de l’àrea d’Hàbitat Urbà. 

5. Una persona designada per cadascun dels deu Districtes de la ciutat. 

6. Una persona designada pels Grups Polítics Municipals que no formen part del govern 
municipal. El personal tècnic de l’Ajuntament assistirà a la Comissió d’Avaluació en allò 
que sigui necessari. 

Serà incompatible formar part com a entitat en la Comissió d’Avaluació i la  articipació per 
aquestes mateixes entitats en la presentació de projectes per aquest concurs. 

10. OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ. 

10.1. Obertura de la documentació administrativa. La Mesa de Tramitació Administrativa 
es constituirà i es reunirà, en sessió no pública, per portar a terme la qualificació prèvia 
dels documents presentats en temps i forma continguts en el SOBRE 1, comprovant que la 
documentació aportada reuneix els requisits legalment previstos i de conformitat amb les 
presents bases. 

Si s’observessin mancances en la documentació presentada, es comunicarà als 
interessats per tal que en un termini de deu dies hàbils procedeixin a les esmenes 
corresponents. 

10.2. En el mateix termini, es podrà demanar a l’entitat aclariments sobre la documentació 
presentada, o bé, requerir-li la presentació d’altra documentació complementària. 

10.3. Obertura de la documentació relativa als projectes. En el termini màxim d’un  es des 
de l’obertura del SOBRE 1, la Mesa de Tramitació Administrativa realitzarà l’obertura del 
SOBRE 2, en sessió pública. 

10.4. En el termini màxim de dos mesos a comptar des d’aquest acte, la Comissió 
d’Avaluació de Propostes avaluarà i atorgarà puntuació a cadascun dels projectes 
presentats i l’elevarà la proposta dels projectes guanyadors per cada espai a la Mesa de 
Tramitació Administrativa, i aquesta, al seu torn, a l’òrgan competent. 

11. CRITERIS DE VALORACIÓ 

11.1. Es seleccionaran aquelles propostes que presentin la iniciativa que sumi, en total, el 
major número de punts en relació als criteris que s’exposaran a continuació i tenint en 
compte en tot moment la major diversificació d’entitats en el territori. 

11.2. Els criteris que serviran de base per a la selecció de propostes sumen un total  de 
100 punts els quals s’avaluaran de la següent manera:  

a. Implicació en l’entorn: es valorarà que els projectes siguin el resultat d’escoltar i 
recollir les necessitats del seu entorn, en el sentit d’integrar-se en el territori. Es 
valorarà que les entitats siguin del barri on s’ubica l’emplaçament. (20 PUNTS) 

b. Autosuficiència del projecte: es valorarà que les propostes d’usos o activitats a 
desenvolupar tinguin una base d’autosuficiència, és a dir, que puguin ser 
autogestionades. (20 PUNTS) 

c. Sostenibilitat ambiental: es valorarà que les propostes incloguin criteris de 
sostenibilitat ambiental amb especial incidència pel que fa a la mobilitat, la 
renaturalització dels espais, l’encaix en la trama verda urbana, el tractament de residus, 
la contaminació acústica, la gestió de l’aigua i l’eficiència energètica. (20 PUNTS) 
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d. Major impacte i rendiment social: es valorarà que les propostes tinguin la capacitat 
d’incidir en el territori, possibilitant la recuperació d’espais obsolets, integrant-los en 
l’activitat i el ritme urbà i, a l’hora, tenir una funció regeneradora de l’espai i impulsora 
de dinamisme social a l’entorn. (20 PUNTS) 

e. Creativitat, innovació i qualitat formal: es valoraran positivament aquells projectes 
que aportin propostes d’ús que destaquin pel seu nivell de creativitat i innovació. Es 
valorarà que les propostes garanteixin la solidesa a nivell estètic i constructiu en el 
moment de la seva execució i en el seu manteniment durant el període d’utilització 
temporal dels terrenys. (20 PUNTS) 

12. RESOLUCIÓ 

12.1. L’Alcalde o persona en qui delegui en cada convocatòria dictarà resolució sobre els 
projectes finalment seleccionats. 

12.2. No obstant, en atenció a la valoració de les propostes que la Comissió d’Avaluació 
hagi realitzat, l’òrgan competent podrà declarar desert el concurs o no adjudicar algun dels 
espais. 

12.3. En el cas que alguna entitat presentés renúncia formal a l’adjudicació, l’òrgan 
competent, podrà resoldre a favor de la següent entitat amb major puntuació  atorgada per 
la Comissió d’Avaluació. 

12.4. L’òrgan competent avaluarà la idoneïtat o conveniència de la participació de la 
mateixa entitat en més d’una proposta. 

12.5. Quan dues o més entitats coordinades entre si presentin un projecte a realitzar en un 
únic emplaçament s’atorgarà un únic títol habilitant. 

13. TÍTOLS QUE S’ATORGUEN PER A L’OCUPACIÓ DELS TERRENYS 

13.1. Les entitats, o agrupacions d’aquestes, autores dels projectes finalment seleccionats, 
obtindran formalment la pertinent llicència d’ocupació temporal (en el cas de béns de 
domini públic), o bé, subscriuran un contracte de cessió d’ús temporal de l’espai públic (en 
els cas de béns patrimonials) segons la qualificació jurídica dels terrenys. 

13.2. Els tècnics municipals podran determinar que, si és procedent atesa la naturalesa de 
l’activitat, sigui necessària la prestació de garanties, que hauran de guardar la deguda 
proporcionalitat. 

13.3. Així mateix, els tècnics municipals hauran de determinar les condicions sota les 
quals s’han de desenvolupar cadascuna de les propostes seleccionades, d’acord amb el 
seu contingut, que hauran de ser acceptades per l’entitat abans del lliurament del títol 
habilitant. En cas de no ser acceptades per l’entitat, l’Ajuntament podrà optar per declarar 
deserta la convocatòria o atorgar la llicència a la següent proposta per puntuació, si hi 
hagués. 

13.4. En tot cas, la cessió d’ús o llicència atorgada d’acord amb la legislació patrimonial 
originen una situació de possessió precària, sotmesa a revocació per part de l’Ajuntament 
de Barcelona per raons d’interès públic. També es pot declarar la revocació en el cas que 
els béns no es destinin a l’ús o activitat prevista o deixin d’estar-ho, i en qualsevol cas, si 
s’incompleixen les condicions establertes en aquestes bases i/o les condicions 
específiques, si n’hi ha. 

13.5. Per a la recuperació dels béns, si escau, s’han de seguir les disposicions del 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

13.6. No es meritaran taxes per l’ocupació del domini públic. 

14. TERMINI DELS USOS O ACTIVITATS 
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14.1. Els títols habilitants per a l’ocupació dels terrenys i, per tant, el  desenvolupament 
dels projectes seleccionats, tindran una durada d’un any, prorrogable anualment i 
expressament fins a un màxim de tres anys més. 

14.2. L’Ajuntament de Barcelona avaluarà anualment el desenvolupament dels projectes. 
En funció d’aquesta avaluació pot acordar l’atorgament d’una pròrroga. 

14.3. L’inici del còmput d’aquests terminis serà a partir del dia de l’entrega del solar, un 
cop atorgada la corresponent llicència administrativa o subscrit el contracte de cessió . 

14.4. La llicència d’ús temporal (béns de domini públic) s’atorga salvat el dret de propietat i 
sens perjudici del de terceres persones. 

14.5. La cessió d’ús temporal (béns patrimonials) s’ha de formalitzar en document 
administratiu. 

15. OBRES I INSTAL•LACIONS 

15.1. Les obres i instal•lacions, una vegada cedits els emplaçaments, seran les mínimes i 
necessàries per al desenvolupament dels usos i activitats provisionals i hauran de ser de 
caràcter temporal. 

15.2. Les obres i instal•lacions han de ser realitzades per l’entitat seleccionada i hauran de 
ser desmuntades al seu càrrec en el moment en què s’hagi de retornar el terreny a 
l’Ajuntament. 

16. CONDICIONS D’ENTREGA I DE RETORN DELS TERRENYS 

Els terrenys s’entregaran segons allò disposat a la Base 1.2. 

Els terrenys hauran de ser retornats a l’Ajuntament tal i com varen ser entregats als titulars 
dels títols habilitants, sens perjudici que, si s’hi han fet millores pugui l’Ajuntament optar 
per mantenir-les, en tot cas, sense haver de satisfer cap pagament o indemnització per raó 
d’aquelles. 

17. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SELECCIONADES 

Les entitats titulars dels projectes seleccionats hauran d’observar les obligacions següents: 

1. Complir les presents bases, la convocatòria específica i les condicions particulars 
establertes per a l’activitat, si n’hi ha. 

2. Complir les mesures tècniques de seguretat exigibles en cada cas concret, que 
assenyalaran per escrit els serveis tècnics de l’Ajuntament a la vista de la documentació 
presentada amb la sol•licitud d’ocupació. 

3. Mantenir la totalitat de la parcel•la en bon estat de conservació, salubritat, neteja i ús, 
així com complir les disposicions i instruccions de l’Ajuntament en l’exercici de les seves 
funcions inspectores. 

4. Fer un ús responsable dels consums d’aigua i energia que es generin, d’acord amb els 
criteris i topalls fixats per l’Ajuntament de Barcelona en cada cas. 

5. Complir la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, d’integració social de 
minusvàlids i de prevenció de riscos laborals conforme el que disposa la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i en el Reglament dels Serveis de 
Prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener i la seva modificació per RD 337/2010, de 19 de 
març), així com les que es promulguin durant el desenvolupament dels projectes. 

6. Complir la normativa vigent relativa a la gestió de residus. 

7. Complir la normativa vigent en relació al soroll, en especial, l’Ordenança del Medi 
Ambient de Barcelona. 
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8. Complir els horaris en cas que les activitats estiguin sotmeses a normativa específica. 

9. Les entitats ocupants han de portar a terme els projectes sota la seva responsabilitat i 
hauran de contractar, al seu càrrec, una pòlissa d’assegurança que garanteixi la 
responsabilitat civil davant de tercers, derivada de l’activitat o ús que es desenvolupi, que 
deixi en qualsevol cas a l’Ajuntament exempt de responsabilitat per l’activitat realitzada. 
L’import mínim de la pòlissa es fixarà, en funció de l’ús que es porti a terme, abans de 
l’atorgament del títol habilitant. 

10. Les entitats seleccionades hauran de sol•licitar i obtenir, si s’escau, la corresponent 
autorització d’obres i usos provisionals, llicència o presentar la pertinent comunicació per 
raó de les obres o activitats a desenvolupar. El règim d’intervenció que pertoqui 
s’assenyalarà en el moment d’atorgar el títol habilitant. 

11. Iniciar l’activitat en un termini màxim de tres mesos des de l’obtenció del corresponents 
títols habilitants. 

12. Informar a l’Ajuntament de qualsevol canvi o desviació del projecte inicial que hagi 
estat seleccionat i proporcionar tota la informació al respecte que li sigui sol•licitada. 
Aquest canvi no pot suposar una modificació substancial del projecte presentat, a judici de 
l’Ajuntament. 

13. Quan els terrenys hagin de ser retornats a l’Ajuntament s’entregaran lliures, nets i, com 
a mínim, en les mateixes condicions en que varen ser lliurats als titulars de les 
autoritzacions d’ocupació temporal, la qual cosa exigirà, si s’escau, la reposició dels 
elements de l’espai públic ocupat afectats. S’aixecarà l’acta corresponent en la qual es 
farà constar l’estat dels terrenys i el compliment de les obligacions esmentades. 

14. Presentar anualment una memòria d’avaluació del projecte i participar, si s’escau, en 
les reunions d’avaluació que l’Ajuntament pugui convocar. 

18. PROHIBICIONS 

Els títols habilitants per al desenvolupament dels usos o activitats no són transmissibles 
sense consentiment municipal previ i exprés per part de l’òrgan competent. 

19. CAUSES D’EXTINCIÓ 

El títol habilitant per a la utilització temporal dels terrenys s’extingeix per les causes 
següents: 

1. El mutu acord entre l’Administració i l’entitat. 

2. La finalització del termini de la llicència d’ocupació temporal (béns demanials) o del 
contracte de cessió d’ús temporal (béns patrimonials). 

3. La devolució del bé abans del termini, amb compliment d’allò disposat a les presents 
bases i al Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals. 

4. La demora en el compliment del termini màxim assenyalat per a l’inici de l’execució de 
l’activitat. 

5. El destí del bé a una altra finalitat diferent a la prevista, o quan deixi d’estar destinat a 
l’ús o activitat prevista. 

6. La transmissió del títol habilitant sense consentiment municipal previ i exprés per part de 
l’òrgan competent. 

7. No fer una bona gestió dels consums energètics i d’aigua. 

8. L’incompliment de les condicions contingudes en aquestes bases. 

9. Les raons sobrevingudes d’interès públic. 
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20. JURISDICCIÓ COMPETENT. 

Correspondrà a la Jurisdicció contenciosa administrativa dels Jutjats i Tribunals de la ciutat 
de Barcelona, un cop esgotada la via administrativa, la resolució de totes aquelles 
qüestions litigioses que puguin sorgir en relació a la interpretació, compliment i execució 
d’aquestes bases. 

21. SEGUIMENT DELS PROJECTES 

L’Ajuntament de Barcelona elaborarà i farà públic un informe anual sobre el 
desenvolupament dels projectes.  
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8.2. Annex 2: Projectes aprovats en la 1ra edició 

 

Altres projectes aprovats en la 1ra edició 

 

1) L’illa dels 3 Horts: Hort Urbà Comunitari Font de la Guatlla 
L’entitat gestora és una cooperativa(TARPUNA SCCL) que en col-
labooració ambSlow food, AAVV i CC de la Font de la Guatlla, Ecomón, 
BioCity EcoSystem, ... 
 
Un espai en el que trobem col·laboració social, funció educativa i 
producció ecològica a partir de 2 eixos vertebradors: 
- La "PLAÇA": un espai polivalent amb activitats d'oci i lleure que poden 

desenvolupar qualsevol entitat o veïns del barri.  
- L'HORT URBÀ: a través de l'activitat agrícola i amb caire social i 

comunitari, es pretén un espai de participació d'entitats i persones, on 
es treballi amb col·lectius de persones amb risc d'exclusió social, de 
persones amb problemes de salut mental, de gent gran i escoles. 
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2) Espai Germanetes: Espai Comunitari d’Autogestió Veïnal 

L’entitat gestora és l’associació de veïns de l'Esquerra de l'Eixample i 
Recreant Cruïlles en col·laboració amb Assemblea de l'Esquerra de 
l'Eixample, entitats locals, Veïns/es, comerciants i tu. 
 
La idea és que aquest espai sigui un lloc de trobada per dialogar sobre el 
barri, les seves problemàtiques, i construir solucions innovadores 
mitjançant processos de ciutadania activa. 
L’espai compte amb quatre divisions:  
- Espai de l'Hort 
- Espai Polivalent 
- Espai de Reunió 
- Espai de trobada 
 

 
 

3) BioBuit(L)t-Txema: Espai Bioarquitectura Mediterrània 
L’entitat gestora és BaM, junt amb altres col.laboradors. 
 
És un espai destinat al treball, la formació, la divulgació i l’experiència de 
bones pràctiques d'autogestió, ús de materials sans i naturals, innovació i 
creativitat aplicada a processos i productes... 
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4) Can Roger: Menjador + Hort + Art 
L’entitat gestora és l’Associació Can Roger. 
 
L’objectiu de l’espai és transformar-lo en un espai de trobada per a 
persones del barri que estan en una situació de vulnerabilitat. 
Inclourà doncs: 
- Menjador social 
- Hort urbà 
- Espai d’expressió artística i cultural 
 

 
 
 
 
 
 
 

5) Connect HORT Espai polivalent 
L’entitat gestora és l’Associació de veïns de Poble Nou Amb la 
col·laboració de : ESPAIsatge i Re-Cooperar 
 
ConnectHORT és un espai on tenen lloc activitats relacionades amb 
l'àmbit ambiental, educatiu, cultural, artístic, esportiu i productiu.  
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6) Hort Aspanias: Hort Urbà Comunitari 
L’entitat gestora de l’espai és ASPANIAS, que el destina a l'elaboració i 
manteniment d'un hort urbà per un grup de persones amb discapacitat 
intel·lectual, com a eina educativa i terapèutica per cobrir necessitats i 
interessos detectats. És un espai social i de formació amb professionals i 
voluntaris. 
 

 
 
 

 
7) La ferroviària: Hort Urbà Comunitari 

L’entitat gestora és l’Associació de Veïns/es de La Sagrera que amb la 
col·laboració d’altres entitats han fet un hort – jardí urbà en el que 
interactuen dues generacions: gent gran de la residència i joves amb risc 
d’exclusió social. 
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8) Porta’m a l’Hort: Jardí Socioeducatiu Terapèutic 
L’entitat gestora és l’Associació de Veïns/es de Porta que junt amb la 
col·laboració d’altres entitats s’ha transformat aquest espai en un espai 
agrícola, un jardí autogestionat. 
 

 
 
 
 

9) Projecte Verd 
L’entitat gestora és PARROQUIA ST. JOAN D'HORTA, aquest espai esta 
destinat a un hort ecològic urbà, contribuint a les accions ambientals que 
es fan a Barcelona en el marc de l'agenda 21 i refermant la vessant 
d'integració social de l'entitat que el gestiona. 
 

 
 


