
SUBVENCIONS PER A LA RENATURALITZACIÓ 
I RESILIÈNCIA DE CIUTATS ESPANYOLES

Convocatòria 2022

62M€

Ministeri de 
Transició Ecològica 
i Repte Demogràfic

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

OBJECTIU
Foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana,
incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais
verds i blaus, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la seva

conservació

COMPONENT 4

Infografía: TECH friendly S.L.
Data d'actualització: 21 de octubre 2022

Per a més info 
contacta'ns! techfriendly.es

Termini: 22 de diciembre de 2022
Més informació: bit.ly/ConvoRenaturalizacion22

ACCIONS
FINANÇABLES CRITERIS DE VALORACIÓ

QUALITAT TÈCNICA: 30 PUNTS
Actuacions coherents, detallades, realitzables / 5
Contextualització dels objectius i abast del projecte,
alineat amb els objectius de la convocatòria / 3
Resultats adequats, quantificables i verificables / 5 
Estratègia de governança i participació / 3 
Estratègia de sensibilització i comunicació / 3 
Mesures d'avaluació i seguiment / 3 
Recursos humans / 2 
Cronograma realista / 2 
Pressupost adequadament dimensionat / 4

CRITERIS AMBIENTALS I SOCIALS: 35 PUNTS
Millora de la connectivitat natural / 6
Superfície renaturalitzada / 6
Contribució a l'adaptació i mitigació al canvi climàtic /
5
Generació de cobeneficis ambientals / 2
Contribució a recuperar, conservar i/o restaurar la
biodiversitat urbana / 6 
Contribució a una accessibilitat i repartiment equitatiu
d'àrees verdes / 3 
Facilitació de maneres de vida més sostenibles / 2 
Contribució a la dinamització de l'activitat econòmica i
generació d'ocupacions verdes / 2
Consideració adequada de la perspectiva de gènere
en el cicle de vida del projecte / 3

Contribució, sinergies i complementarietat en el marc
de polítiques, estratègies, plans o programes públic / 6 
Agrupació completa i coherent / 5 
Caràcter innovador / 5 
Perdurabilitat dels resultats del projecte i
transferibilitat o replicabilitat a altres escales / 9
Consideració d'autoritzacions, llicències i permisos a
obtenir / 4
Actuació en terrenys de titularitat municipal en el
moment de preparació de la proposta o intenció
manifesta / 3
Consistent suport social al projecte / 3 

CRITERIS TÈCNICS: 65 PUNTOS

CRITERIS ESTRATÈGICS: 35 PUNTS

Totes les activitats TIPUS B hauran
d'estar emmarcades en un pla o

estratègia TIPUS A

PLA DE GOVERNANÇA I
PARTICIPACIÓ
PLA DE COMUNICACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ
PLA DE MESURAMENT I SEGUIMENT

Els projectes hauran d'incloure:

ENTITATS
BENEFICIÀRIES

Creació, restauració ecològica, connexió
d'espais naturals, que contribueixin a un
augment de biodiversitat i a la seva
conservació
Alliberament d'espai públic
Renaturalització i foment de la biodiversitat
autòctona
Actuacions sobre edificis per a assegurar la
conservació i foment de fauna silvestre

TIPUS A
Estratègies de renaturalització, planificació
urbanística sostenible, plans d'adaptació al
canvi climàtic relacionades amb la
renaturalització urbana i fluvial, o d'alliberament
d'espai dedicat a la mobilitat privada que
permetin la renaturalització urbana.

TIPUS B 
Intervencions específiques sobre el territori a
nivell de metròpoli, ciutat, àrea periurbana i
urbana, barri, edifici o poma.

Capitals de província o municipis de més
de 50.000 habitants

Agrupacions de DOS o MÉS beneficiaris:
MÍNIM una capital de província o
municipi de més de 50.000 habitants
Se li poden unir:

Un altre municipi de més de 20.000
habitants
Entitats i organitzacions sense ànim
de lucre
Organismes públics de recerca
Universitats públiques i els seus
Instituts universitaris
Centres tecnològics i els centres de
suport a la innovació tecnològica
sense ànim lucro
Centres públics o privats sense
ànim de lucre de R+D+i

*Aquelles entitats beneficiàries en
la convocatòria de 2021 no podran

tornar a ser-ho
INVERSIÓ I QUANTIA 

DE LES AJUDES

L'import de finançament no podrà 
ascendir més del 95% del total del projecte.

IMPORT MÀXIM PER CADA SOL·LICITUD
4.000.000 €

IMPORT MÍNIM PER CADA SOL·LICITUD
2.000.000 €

ES PODRÀ SUBCONTRACTAR 
FINS AL 80% DEL PROJECTE

EL PAGAMENT DE LA
SUBVENCIÓ PODRÀ REALITZAR-

SE
AMB CARÀCTER ANTICIPAT 

PEL 60% DE L'AJUDA
CONCEDIDA

FUNDACIÓ
BIODIVERSITAT

Puntuació mínima exigida: 50 punts

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32084.pdf

