SUBV05

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS D’ATORGAMENT
(Full d’autoavaluació)
DADES INDENTIFICATIVES
Nom de l’entitat

NIF

Nom del projecte o activitat
Codi línia o Programa
Nom del Projecte o activitat a subvencionar

A. Criteris generals (Fins a 50 punts):
1-

L'ENTITAT

Puntuació
Màxima

Es valorarà
Nombre d'anys d'antiguitat des de la creació de
l'entitat:
Fins a 25 anys; 2 punts
Més de 25 anys; 3 punts

Base social i trajectòria

Funcionament continuat des de la seva creació
Nombre de persones voluntàries associades:
Fins a 25 associades; 2 punts
De 26 a 50 associades; 3 punts
Més de 51 associades; 4 punts

Participació
desinteressada de
l'entitat en projectes de
les regidories

Participacions en projectes impulsats per la
Regidoria de Cultura:
Entre 1 i 3 participacions; 2 punts
4 o més participacions; 3 punts

Fins 3 punts

3 punts

Fins a 4 punts

Fins 3 punts

Paritat en la constitució de la junta

2 punts

L'entitat té un pla d'Igualtat i/o inclusió

2 punts

Rendició de comptes als socis mitjançant
assemblea general

3 punts

Perspectiva de gènere

Transparència
PUNTUACIÓ TOTAL

20 punts

1

Puntuació

2- ACTIVITAT GENERAL
ANUAL
Impacte i rellevància de
l'activitat anual de
l'entitat

Interès i utilitat social del
projecte general de
l’entitat

Puntuació
Màxima

Es valorarà
Preveu indicadors de seguiment del projecte
per avaluar l’abast de l’activitat.
Participació de públics i grups diversos en el
disseny i desenvolupament de l'activitat anual
de l'entitat.

Fins a 3 punts

Que les activitats portades a terme siguin
d’interès general:
Cap activitat oberta a la ciutadania; 0 punts
El 50% de les activitats siguin obertes a la
ciutadania; 2 punts
Totes les activitats siguin obertes a la
ciutadania; 3 punts

Fins a 3 punts

Des de la seva concepció a la seva execució, o al
menys en alguna de les seves fases, treballin de
forma col·laborativa i cooperativa amb altres
entitats:
Fins a 3 entitats; 1 punt
Fins a 5 entitats; 2 punts
Més de 5 entitats; 3 punts
Té seu pròpia finançada amb recursos propis

Consum de recursos
públics

Inclusió de la perspectiva
de gènere al projecte
general de l’entitat

1 punts

L’ antiguitat i continuïtat de l’activitat general
de l’entitat:
Nova creació; 1 punt
De 2 a 5 anys d'antiguitat i continuïtat; 2 punts
6 o més anys d'antiguitat i continuïtat; 3 punts

Cap activitat anàloga al municipi

Creació de xarxes
d'intercanvi i
col·laboració

1 punt

Ús d’infraestructura municipal (tarimes, cadires,
taules, equips de so, etc.):
Més de 5 vegades; 0 punts
De 2 a 5 vegades; 2 punts
Zero o 1 cop a l’any; 3 punts

5 punts

Fins a 3 punts

4 punts

Fins a 3 punts

Llenguatge no sexista en la comunicació, i les
imatges gràfiques, lletres músiques, i altres.

2 punts

Que l’entitat tingui incorporat en el seu
funcionament criteris d’inclusió amb perspectiva
de gènere.

2 punts

Pla de comunicació

Descripció de la planificació, i elements de
difusió que inclou

Percentatge de
finançament propi i/o
privat respecte al total
d'ingressos

Autofinançament
Menys de 50%; 1 punt
Més de 50%; 2 punts

1 punt

Fins a 2 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

30 punts

TOTAL DE PUNTUACIÓ DE CRITERIS GENERALS (1 + 2)

50 punts

2

Puntuació

B. Criteris específics (Fins a 50 punts):

SUBVCULTURA-a Manteniment i viabilitat de les seus socials de les entitats
CRITERIS ESPECÍFICS

QUÈ ES VALORA

COM ES VALORA

PUNT. MÀXIMA

Repercussió social
del projecte

Nombre de col·lectius que
beneficia:
1 col·lectiu, 3 punts
2 col·lectius, 4 punts
Més de 2 col·lectius o obert a la
població, 5 punts

Fins a 5 punts

Dinamització
cultural del barri

Nombre d’esdeveniments
destacats a l’any:
1 vegada, 3 punt
2 vegades, 4 punts
Més de 2 vegades, 5 punts

Fins a 5 punts

Grau de descripció i
concreció en la
redacció del projecte
(1 punt per cada
apartat)

Objectius
Metodologia
Recursos humans
Recursos materials
Públic a qui s’adreça
Activitats i accions
Calendari
Criteris avaluació

Fins a 8 punts

Reformes a l’interior
de l’espai de la seu
social

Imports de reformes:
Inferior a 1000€, 4 punt
Entre 1001 i 2000€, 5 punts
Superior a 2000€, 6 punts

Fins a 6 punts

Recursos materials
necessaris per oferir
millor servei

Imports de materials:
Inferior a 1000€, 2 punt
Entre 1001 i 2000€, 3 punts
Superior a 2000€, 4 punts

Fins a 4 punts

Pagament de lloguer o
impost bens immobles
(IBI)

Import del lloguer
mensual o IBI anual

Mensualitat del lloguer o
Anualitat de IBI:
Fins 500€, 3 punts
Entre 501 i 1000€, 6 punts
Més de 1000€, 12 punts

Fins a 12 punts

Cooperació amb altres
entitats

Cessió d’espai a
altres entitats locals
de manera gratuïta

Nombre de entitats a les que ha
fet cessió:
1 entitat, 1 punt
2 entitats, 3 punts
Més de 2 entitats, 5 punts

Fins a 5 punts

Interès comunitari del
projecte de
manteniment i
viabilitat de la seu
social de l’entitat

Qualitat tècnica i
coherència del
projecte

Millora de
l’equipament

Sostenibilitat medi
ambiental

Mesures per a
l’eficiència
energètica de
l’edifici
Pla de sostenibilitat
medi ambiental

Mesures d’aïllament tèrmic,
acústic i de reducció de despesa
lumínica (1 punt per cada
element)
Mesures de reciclatge,
recuperació i reutilització de
residus (1 punt per cada element)

PUNTUACIÓ TOTAL

Fins a 2 punts

Fins a 3 punts
50 punts

Observacions:

3

Puntuació

SUBVCULTURA-b Suport a activitats i programes culturals i
SUBVCULTURA-c Imatgeria festiva popular
CRITERIS
ESPECÍFICS

QUÈ ES VALORA

Abast del projecte

Interès cultural i/o
artístic del projecte

Qualitat tècnica i
coherència del
projecte

Singularitat del projecte

Fins a 5 punts

2 punts
2 punts

Arrelament del projecte

Fins a 3 punts

Grau de descripció i
concreció en la redacció
del projecte
(1 punt per cada apartat)

Objectius
Metodologia
Recursos humans
Recursos materials
Públic a qui s’adreça
Activitats i accions
Calendari
Criteris avaluació

Fins a 8 punts

De recursos humans

Treball en xarxa a
l’àmbit cultural
supralocal

PUNT.
MÀXIMA

Proposta arrelada al territori,
nombre d’edicions:
Entre 2 i 10; 1 punt
Entre 11 i 20; 2 punts
Superior a 20; 3 punts

Complexitat tècnica
del projecte

Cooperació,
implicació del
territori, treball en
xarxa a l’àmbit
cultural local

Nombre de participants o
públic:
Inferior a 1000; 1 punt
Entre 1001 i 2000; 3 punts
Superior a 2000; 5 punts
Proposta única i
diferenciadora en el territori
Proposta innovadora

De recursos materials i
infraestructura

Coherència
pressupostària i
sostenibilitat
financera

COM ES VALORA

Autonomia financera del
projecte amb recursos
propis i d’altres fons de
finançament excloent
l’Ajuntament
Accions dirigides a la
cooperació entre els
agents culturals, entitats
i/o voluntaris del municipi
Accions dirigides a
fomentar la participació
del públic
Fomenta i connecta amb
el teixit cultural
supralocal

Despeses en infraestructura:
Per import fins a 500€; 1
punt
import de 501€ a 1000€; 2
punts
import superior a 1000€; 3
punts
Implicació exclusivament de
membres de l’entitat; 1 punt
Implicació de membres
d’altres entitats, agents
culturals i/o voluntaris; 3
punts.
Finançament propi:
Fins el 25%; 1
Fins el 50%; 2
Més del 50%; 5
Nombre d’accions:
1 acció, 1 punt
2 accions, 2 punt
Més de 2 accions, 3 punts
Nombre d’accions:
1 acció, 1 punt
2 accions, 2 punt
Més de 2 accions, 3 punts
Articulació d’accions amb
teixit cultural de fora del
municipi
4

Fins a 3 punts

Fins a 3 punts

Fins a 5 punts

Fins a 3 punts

Fins a 3 punts

3 punts

Puntuació

Contribució social,
igualtat de gènere,
inclusió,
accessibilitat i
diversitat cultural

Pla de comunicació i
projecció de
l’activitat cultural
desenvolupada

Accions d’inclusió

Descripció estratègia i
canals i mesures de
difusió previstes

Afavoreix la diversitat
cultural i de gènere.
Treballa amb col·lectius de
risc o exclusió social.
Empoderament de dones i
col·lectiu LGTBIQ+.
(1p per acció, màxim 5 punts)
Núm. d’insercions en mitjans
de comunicació locals,
(1p per cada inserció, màxim
de 2 punts).
Núm. d’insercions en mitjans
supralocals i xarxes socials
(1p per inserció fins un màx
de 3 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL

Fins a 5 punts

Fins a 5 punts

50 punts

Observacions:

RESUM DE LA PUNTUACIÓ
Puntuació criteris generals
Puntuació criteris específics
TOTAL

Lloc

Data

Signatura

5

