










ÀMBIT

Eix estratègic

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres . 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

El projecte no s’alinea amb cap objectiu de l’acció municipal - 0 punts

S’alinea parcialment amb algun dels objectius de l’acció municipal- 0,5 punts

Complementa clarament algun dels objectius de l’acció municipal- 1 punt

El projecte aborda un tema que ja té una bona resposta i cobertura a la ciutat- 

0 punts

La necessitat que cobreix el projecte està parcialment coberta- 0,5 punts

 És una necessitat clarament no coberta- 1 punt

El projecte no contempla la promoció de la inclusió plena i efectiva en la 

societat.- 0 punts

Ho contempla, però intrínsecament, no com a objectiu prioritari- 0,5 punts

Ho contempla de forma prioritària- 1 punt

El projecte no contempla cap objectiu de defensa dels drets de persones 

amb discapacitat i/o llurs famílies - 0 punts

Ho contempla de forma intrínseca- 0,5 punts

Constitueix l’objectiu principal del projecte- 1 punt

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat

Impacte i utilitat pública 3,5
Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Promoció i foment dels drets de les persones amb capacitats diverses (discapacitat)

Promoció i foment d'accions que afavoreixin la inclusió de les persones amb 

discapacitat

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

Promoció de l'accessibilitat Universal

Línies de subvenció

CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT

Projecció de la ciutat 0,5

0,5

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

VALORACIÓ POSTERIOR

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat 1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social

Complementarietat amb

 l’acció municipal 

Dèficit d’activitats o projectes anàlegs 

Promou la inclusió plena i efectiva en la societat

Defensa dels drets de persones amb discapacitat

 i/o llurs famílies

1

1

1

1



ÀMBIT

Eix estratègic 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 1
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 1
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Que l’activitat estableixi relacions actives i de col.laboració entre persones 

o grups que habitualment no tenen relació, treballant sobre interessos i 

aspectes comuns.  

1,0

Nombre de grups i persones de diferents orígens culturals que participen en 

les activitats.

Interessos i aspectes comuns entre el participants, que es tindran en compte 

en el disseny de l'activitat.

Que siguin accions impulsades, dissenyades,  desenvolupades amb i/o per 

persones i/o col.lectius culturals diversos. 
2,0

Intervenen persones estrangeres o d'origen immigrant en el disseny de 

l'activitat.

Intervenen persones estrangeres o d'origen immigrant en el 

desenvolupament o execució de l'activitat. 

Que siguin accions que facilitin la transferència i l’aprenentatge de 

coneixements, sabers entre persones de diversos contexts culturals. 
1,0

Nombre d'accions que promouen la participació de persones de diferents 

orígens culturals en les activitats.

Nombre d'accions que promuen el coneixement entre els participants.

Total Criteris Específics 4,00  

Garantir la qualitat de vida i benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

0,5

Impacte i/o innovació social 0,5

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1

LÍNIA 1:  PROMOCIÓ I FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA POSITIVA ENTRE PERSONES DE DIFERENTS ORÍGENS I SENSIBILITATS CULTURALS DIVERSES

Qualitat de l’activitat

Solidesa i finançament de l’entitat 0,5

Promoció i foment de la convivència positiva entre persones de diferents orígens i 

sensibilitats culturals diverses.

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Línies de subvenció 

Promoció i foment d'iniciatives que promoguin la integració a la nostra ciutat de 

persones diverses de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses.

Promoció i foment d'iniciatives que promoguin la integració de la diversitat cultural i 

d'origen en les activitats de la ciutat per assumir-la com un fet positiu que aporta 

creativitat i capacitat d'innovació.

Promoció i foment d'actituds i valors socials i democràtics que tenen a veure amb la 

promoció de la igualtat, la llibertat, els drets humans, el respecte a la diversitat, la 

participació activa, la corresponsabilitat ciutadana o solidaritat.

REFERENTS A L'ENTITAT

REFERENTS A L'ACTIVITAT

CIUTADANIA



CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Facilitar l’accés al coneixement de les llengües, alfabatització i pràctica del 

català (grups de conversa, …).   
1

Nombre d'espais de treball on participa l'entitat per millorar els recursos 

formatius existents.

Nombre d'accions de l'entitat que faciliten el coneixement de les llengües.

Dotar d'eines per afrontar el món laboral i educatiu diferent del d'origen, 

tant per a infants o joves com per a població adulta diversa, a través de la 

informació, l’orientació, el reforç o l’acompanyament.  

1

Nombre d'accions de l'entitat que fomenten la inserció laboral.

Nombre de mecanismes d'informació per millorar l'èxit educatiu.

Nombre d'accions que ajuden a reforçar el contingut acadèmic.

Nombre d'hores dedicades a l'acompanyament individual per millorar les 

necessitats educatives.

Que incorporin accions específiques per afavorir la integració dels 

col·lectius més vulnerables
2

Nombre d'accions que incorporen el treball amb joves, dones, capacitats 

divereses, gent gran, diversitat de creences, orientació sexual, etc. 

Total Criteris Específics 4,00  

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Que siguin accions que mostrin i visibilitzin la diversitat cultural com a 

element clau del patrimoni de la nostra ciutat
1,5

Nombre de participacions en activitats culturals de la ciutat.

Nombre d'accions de l'entitat que es realitzen en espais de pública 

concurrència.

Accions de difusió i abast.

Que siguin accions que sensibilitzin la ciutadania envers la diversitat 

cultural i d'origen existent al municipi
1

Nombre d'espais per consciènciar sobre la diversitat cultural i d'origen 

(xerrades, conferències, taules rodones, etc.)

Accions que fomentin el sentiment de pertinença: entès com el 

coneixement i vincles amb l'entorn
1,5

Nombre de participacions previstes en institucions: museus, biblioteques, 

etc.

Nombre de persones d'origen estranger associades en activitats de l'entitat.

Total Criteris Específics 4,00  

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Posada en marxa d’accions educatives i formatives adreçades al 

coneixement i conscienciació dels drets de la ciutadania. 
1

Els disseny del projecte contempla l'àmbit de defensa i promoció dels drets.

Accions que difonguin els drets des d'accions educatives.

Que incorporin accions de promoció i defensa dels drets 2

Espais de difusió, de debat i reflexió que afavoreixen la promoció i defensa 

dels drets reconeguts i garantits a la ciutat per a tothom.

Accions de defensa dels drets.

Que incorporin accions complementàries a l'acció municipal adreçades a 

promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació
1

Accions de defensa dels drets que tenen en compte la corresponsabilitat 

ciutadana i el treball en xarxa.

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

LÍNIA 4: PROMOCIÓ I FOMENT D'ACTITUDS I VALORS SOCIALS I DEMOCRÀTICS QUE TENEN A VEURE AMB LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT, LA LLIBERTAT, ELS 

DRETS HUMANS, EL RESPECTE A LA DIVERSITAT, LA PARTICIPACIÓ ACTIVA, LA CORRESPONSABILITAT CIUTADANA O SOLIDARIA

VALORACIÓ POSTERIOR

LÍNIA 2:  PROMOCIÓ I FOMENT D'INICIATIVES QUE PROMOGUIN LA INTEGRACIÓ A LA NOSTRA CIUTAT DE PERSONES DIVERSES DE DIFERENTS ORÍGENS I 

SENSIBILITATS CULTURALS DIVERSES.

LÍNIA 3: PROMOCIÓ I FOMENT D'INICIATIVES QUE PROMOGUIN LA INTEGRACIÓ DE LA DIVERSITAT CULTURAL I D'ORIGEN EN LES ACTIVITATS DE LA CIUTAT PER 

ASSUMIR-LA COM UN FET POSITIU QUE APORTA CREATIVITAT I CAPACITAT D'INNOVACIÓ.



ÀMBIT

Eix estratègic 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres . 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Gestió professionalitzada de l'entitat 1 Contractació de personal

Accions formatives 1,5 Organització i/o difussió d'accions formatives

Accions dinamitzacio comercial 1,5 Minim de tres accions de dinamitzció

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

REFERENTS A L'ACTIVITAT

0,5

COMERÇ

Potenciar l'activitat econòmica, l'economia social i l'emprenedoria

Dinamització , assessorament i gestió d'entitats de comerç

Formació a entitats de comerç

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Línies de subvenció 

0,5

0,5
Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat 1

VALORACIÓ POSTERIOR

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social

Projecció de la ciutat



SERVEI DE CULTURA

ÀMBIT

Eix estratègic 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.

Accessibilitat universal 0,5 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Activitat oberta a la ciutadania 0,8 Poden participar no socis

Activitat adreçada als socis 0,2 només poden participar socis o familiars

D'interès del territori 

0,5 manté vincles amb altres entitats de l'entorn o pertany a un programa de 

barri

D'interès sectorial 0,5 no aporta valor al teixit territorial de referència

D'interès local 0,5 només es coneix i valora a la ciutat

D'interès supra local 0,5 es coneix i valora fora de la ciutat

Nova 0,7 aporta nous valors o nous públics

De tradició per l'entitat 0,3 manté una tradició 

Total Criteris Específics 4,00

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Col·lectius implicats 0,5 grups tancats o activitat oberta 

Cobreix un nou espai 0,5 hi ha més activitats amb finalitats similars

Nova 0,8 innovadora / no hi ha cap altre similar 

Tradicional 0'2 manté una tradició arrelada a la ciutat

Pla de distribució 0,5 planteja expandir el producte o incentivar la participació

D'interès local 0,5 s'adreça només a ciutadans de terrassa

D'interès supra local 0,5 arriba a altres poblacions de la comarca o del pais

Fomenta nous públics 0,5 contempla accions per arribar a nous públics

Total criteris específics 4,00  

Foment de l'activitat literària i l'edició

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

Foment de l'increment d'oferta cultural per a públic familiar

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

REFERENTS A L'ENTITAT

Impacte i/o innovació social

Foment de la recerca històrica en l'àmbit local

Línies de subvenció 

1

 CULTURA

Facilitar i fomentar la participació, la implicació i col·laboració dels ciutadans i 

ciutadanes. 

Foment de l'associacionisme cultural 

Foment d'esdeveniments musicals arrelats a la ciutat de Terrassa

Concertació de les activitats del calendari d'estiu

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

0,5

Foment de les entitats generalistes en l'àmbit de l'economia social

FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL

FOMENT DE L'ACTIVITAT LITERÀRIA I L'EDICIÓ

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.



SERVEI DE CULTURA

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Interès general de la temàtica 1 l'objecte de recerca pertany a un estudi més àmpli o és tendència

Activitat tradicional 0,5 és una línia de recerca ja existent

Col·lectius implicats 0,5 recerques amb més d'un investigador o de grup

Preveu arribar a nous públics 1 presenta un pla de difussió per ampliar l'interès per la història

D'interès supra local 1 aporta valor a la ciutat o supra local

Total Criteris Específics 4,00  

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Interès artístic de la proposta 1 Els continguts artístics són de qualitat, nivell i novetat

anys d'antiguitat 1 Esdeveniment conolidat o innovador

Projecció de la ciutat 0,5 Ambit internacional

Interès general  0,5 Ambit nacional

Valoració local 0,5 Ambit local

Valoració supra local 0,5 Ambit comarcal o provincial

Total Criteris Específics 4,00  

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Anys d'experiència

1

els anys aporten experiència en la organització d'esdeveniments de carrer

Aportacions noves 1 el projecte apunta aspectes nous d'actualització de l'esdeveniment

Propostes de millora

1 planteja millorar els aspectes defectuosos o que poden esdevenir 

problemàtics

Ampliació de públics 1 proposta de pla d'ampliació de públics

Total Criteris Específics 4,00  

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Interès artístic de la proposta 1 Els continguts artístics són de qualitat, nivell i novetat

Anys d'antiguitat 1 Esdeveniment conolidat o innovador

Projecció de la ciutat 0,5 Ambit internacional

Interès general  0,5 Ambit nacional

Valoració local 0,5 Ambit local

Valoració supra local 0,5 Ambit comarcal o provincial

Total Criteris Específics 4,00  

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Multidisciplinàrietat 1 Incidència en àmbits diversos de l'activitat social i cultural

Ocupacionalitat 0,5 Generació d'ocupació

Complementarietat

1 Complementa el treball del territori per a la oferta de serveis culturals 

públics

Desenvolupament comunitari 1 Participa estretament de l'activitat de la comunitat 

Treball en xarxa 0,5 Forma part de xarxes supralocals amb finalitats similars

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

CONCERTACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CALENDARI FESTIU

FOMENT DE LES ENTITATS GENERALISTES EN L'AMBIT DE L'ECONOMIA 

SOCIAL

VALORACIÓ POSTERIOR

FOMENT DE L'INCREMENT D'OFERTA CULTURAL PER A PÚBLIC FAMILIAR

FOMENT DE LA RECERCA HISJTÒRICA EN L'ÀMBIT LOCAL

FOMENT D'ESDEVENIMENTS MUSICALS ARRELATS A LA CIUTAT DE TERRASSA



ÀMBIT/SERVEI

Eix estratègic 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres . 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Afavorir el grau de cohesió social 2 Participació comunitat educativa i entitats del barri

Millora de la interalació entre la comunitat educativa i l'entorn 1 Participació de les famílies del centre educatiu

Suport a les activitats dirigides a les famílies 1 Participació famílies del centre / promoció autonomia de les famílies

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombre de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultats

TOTAL 10,00

Línies de subvenció 

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

0,5

REFERENTS A L'ENTITAT

0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Promoció i foment de la convivència positiva entre persones de diferents orígens i 

sensibilitats diferents

Promoció i foment de l'acció educativa i igualtat d'oportunitats a través dels agents 

socials de la comunitat educativa

VALORACIÓ POSTERIOR

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social

Solidesa i finançament de l’entitat 1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Projecció de la ciutat

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

EDUCACIÓ - ACTIVITATS FAMÍLIES

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació.

Promoció i foment de l'acció comunitaria en el territori.



ÀMBIT/SERVEI

Eix estratègic 

Línies de subvenció 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres . 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

impuls a la renovació pedagógica 1  Impacte no es limita als socis de l’entitat

dinamització i formació del professorat 0,5 numero de cursos, xerrades, taules rodones...

foment de l'intercanvi d'experiències 2 participació de centres de diferents etapes educatives

cooperació entre professionals de l'ensenyament i els centres 0,5 participació de professionals de diferents serveis

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombre de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o del seu resultat

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

EDUCACIÓ - IMPULS RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

Promoció i foment de la innovació educativa i l'intercavni d'experiències

0,5

Solidesa i finançament de l’entitat

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació.

VALORACIÓ POSTERIOR

Impacte i/o innovació social

REFERENTS A L'ENTITAT

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5



ÀMBIT/SERVEI

Eix estratègic 

Línies de subvenció 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres . 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Millora de la igualtat d'oportunitats mitjançant projectes de socialització 

de llibres 4 Nombre d'alumes de l'escola que participen del projecte /  nombre de cursos

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombre de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o del seu resultat

TOTAL 10,00

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació.

0,5

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

EDUCACIÓ - SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

Promoció i foment de l’acció educativa i d’igualtat d’oportunitats a través dels agents 

0,5

Solidesa i finançament de l’entitat

VALORACIÓ POSTERIOR

Impacte i/o innovació social

REFERENTS A L'ENTITAT

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia



ÀMBIT/SERVEI

Eix estratègic

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat.

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts sobre assemblees, 

juntes , etc...

Participació en xarxes locals.

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys.

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

Incorporació indicadors de seguiment del projecte.

Establir coherència entre objectius estratègics i activitats proposades.

Proposar activitats complementàries a accions municipal, mirar que no es 

dupliquin serveis o accions.

Assegurar que les persones destinatàries o participants són el target 

especific/estratègic objecte de les activitats.

Coherència i proporció entre els objectius i impacte respecte a la proposta 

econòmica, assegurant l'eficiència dels recursos.

El nivell d'autofinançament de l'activitat.

Temps que l'entitat destina, de manera voluntària, a l'activitat sol.licitada i 

dimensió del projecte (Planificació,Organització, realització i avaluació).

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Consideració del projecte com innovador: introdueix novetats.

L’interès i la motivació de l’activitat, el programa o el projecte, per al barri i la 

ciutat.  (valorant de manera específica, per tant puntuant més, si el projecte és 

escalable).

 Impacte no es limita als socis de l’entitat.

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder participar 

plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Que actuïn de manera transversal en una o més línies d'activitats/d'acció 

de la subvenció a) fomentin la cultura emprenedora.

b) cerquin l’empoderament de les persones que volen emprendre projectes 

d’activitat econòmica.

c) realitzin activitats de suport a la consolidació de projectes emprenedors 

durant els seus 3 primers anys.

d) projecte singulars o serveis que suposin eines de millora per les persones 

emprenedores.

e) fomentin l’economia social.

0,5 Per cada linia d'acció amb la que es treballarà 0,10 punts

Que realitzin les activitats mitjançant l’intercanvi i dinàmiques col·lectives i 

participatives. (0,5)
0,5

Metodologies emprades. Grau de participació de tots els agents que 

intervenen.

Que prioritàriament les persones destinatàries de les accions siguin 

persones amb perfils de baixa ocupabilitat (dones, persones de menys de 

30 anys i persones de més de 45). ( 1)
1 Per cada col·lectiu amb els que es treballarà 0,33 punts.

Que aquestes suposin el desenvolupament sostenible, econòmic i social del 

barri o del entorn proper. (1) 1 Accions i Indicadors d'impacte específics pel barri i/o l'entorn proper.

REFERENTS A L'ACTIVITAT

EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL

Accions que promoguin l’emprenedoria i d’economia social.

0,5

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

0,5

Accions per a la promoció, difusió, i/o organització d’esdeveniments, en l’àmbit de 

l’economia social i l’emprenedoria.
Línies de subvenció

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social

Projecció de la ciutat 0,5

1

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.



Que treballin algun o varis dels següent àmbits: (1)

a)   Finances ètiques

b) • Moneda social

c) • Comerç just

d) • Consum responsable, de proximitat, col•laboratiu i col•lectiu

e) • Mercats d’intercanvi

f) • Bancs del temps

g) • RSC / valor social

h) • Procomuns i coneixement obert

i) • Producció col•laborativa i col•lectiva

j)   Promoció i difusió de l’economia social entre la ciutadania

1 Per cada àmbit que treballarà 0,10 punts.

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impacte econòmic en l'àmbit/entorn.

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes.

  Implicació dels membres de l'entitat.   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte.

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

VALORACIÓ POSTERIOR



ÀMBIT

Eix estratègic 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

Considereu innovador el projecte

Impacte no es limita als socis de l’entitat

Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Organització i realització d'activitats de foment de la pràctica esportiva 

regular en el territori adreçada a col·lectius amb dificultat d'accès a 

l'activitat esportiva 

1
· Nombre jornades d'activitats

· Nombre d'usuaris participants a les activitats

Organització d'activitats esportives puntuals de participació general oberta 

al conjunt de la ciutadania

0,50

· Nombre d'activitats

· Nombre participants

· Condicions econòmique facilitant la participació popular

Organització de competicions esportives d'alt nivell amb projecció exterior 

de la ciutat

0,50

· Nombre d'activitats

· Nivell internacional de les activitats

· Nombre participants de diferentrs nacionalitats a les competicions

Gestió/utilització d'equipaments esportius amb promoció de l'activitat 

esportiva en els àmbits escolar, federat, popular i de lleure

0,75

· Nivell de gestió integral d'equipaments

· Nombre d'activitats d'esports de promoció

· Nombre usuaris/esportistes de les activitats

Accions de promoció de l'activitat esportiva d'iniciació a la pràctica de 

diferents modalitats esportives
0,25

· Nombre esports amb activitats d'iniciació

· Nombre participants a les activitats

Participació en competicions esportives federades en les diferents 

modalitats esportives

0,25

· Nombre esportistes federats

· Nombre esports per entitat

· Nivell de les competicions

Participació en competicions esportives internacionals amb projecció 

exterior de la ciutat
0,25

· Nivell competicions

· Nombre equips participants

Promoció i potenciació d'activitats que incentivin la participació i integració 

de les dones al sistema esportiu

0,25

· Nombre activitats

· Nombre dones participants a les activitats

· Nombre de dones formant part dels equips de gestió/govern de les  entitats

Organització d'activitats esportives amb finalitats solidàries
0,25

· Nombre activitats

· Nombre participants

· Destí de les accions

Total Criteris Específics 4  

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Qualitat de l’activitat 0,5

0,25

REFERENTS A L'ACTIVITAT

1

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

Suport a les despeses de monitoratge i personal per a facilitar la realització de les 

activitats esportives

Impacte i/o innovació social

ESPORTS

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Enfortir la capacitat cultural, esportiva i universitària de la ciutat

Suport a l'adquisició de material per a la realització de les activitats esportives

Suport al finançament de despeses federatives i d'assegurances per a la realització 

d'activitats i competicions oficials

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,75

Suport a l'adequació logística d'espais i equipaments per possibilitar la realització de 

Suport a l'assumpció de les despeses de transport, desplaçament per a la participació 

i realització d'activitats i competicions esportives

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Línies de subvenció



TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts INDICADORS

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

VALORACIÓ POSTERIOR



ÀMBIT

Eix estratègic 

Línies de subvenció 

VALORACIÓ POSTERIOR

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l'autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres  

TOTAL 6

CRITERIS GENERALS CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Interés, rellevància i viabilitat de l'activitat plantejada

Caràcter innovador de l'activitat i/o dèficit d'activitats o projectes anàlegs al 

territori

Organització del projecte. Claredat d'idees en el desenvolupament del 

projecte i claredat expositiva a la redacció de la memòria

Treball col·lectiu amb altres entitats o grups: compartir projectes, compartir 

recursos i que el  projecte sigui desenvolupat per més d'una entitat

Que el projecte complementi l'acció municipal

Foment de la participació inclusiva de l'entitat: definició d'accions que 

incideixin en la participació dels diferents col·lectius (dones, joves, gent gran, 

d'origen divers, …)

Inclusió d'activitats de diferent caire: esportives, culturals, socials, educatives, 

d'oci, …

Pla de finançament per a la viabilitat de l'activitat

Incorporació de recursos propis de l'entitat: econòmics, materials, funcionals, 

humans, …

Informació de les activitats de l'entitat a través de les xarxes, cartelleria, web, 

publicacions, …

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

VALORACIÓ POSTERIOR

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitzat segons el pressupost

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat  

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultats

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

VALORACIÓ POSTERIOR

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat 1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social

0,5

Facilitar i fomentar la paticipació, la implicación i col.laboració dels ciutadans i 

ciutadanes

Suport a entitats veïnals i a projectes situats de manera específica en els diferents 

barris de la ciutat

0,5

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

ESTRUCTURA TERRITORIAL

Projecció de la ciutat 0,5

1Recursos necessaris per a l'activitat

1,5Disseny i organització de l'activitat

1,5Impacte social de l'activitat

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia



ÀMBIT

Eix estratègic 

Línia:

Termini presentació sol·licituds

Dues 

convocatòr

ies

a) Convocatòria general

b) Convocatòria específica

El període per sol·licitar l'ajut serà fins a un màxim de dos anys a partir de la 

data d'expedició del carnet i del diploma que certifica la possessió del títol de 

monitor/a o director/a o de la data de realització que consti al diploma o 

certificat de l'escola, en el cas de les formacions específiques relacionades 

amb el lleure.

Documentació específica a lliurar amb la sol·licitud
En el moment de la presentació de la sol·licitud es presenten els justificants 

d'estar en possessió de la titulació.

Tipologia sol·licitants

Número màxim de sol·licituds Una per persona

Quantia dels ajuts

Forma de justificació

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Estar en possessió del carnet de monitor/a de lleure en el moment de 

formular la sol·licitud.
2,5 Té el carnet de monitor de lleure: si/no

Haver fet la formació dins del Pla de Formació en el Lleure de Terrassa. 1 Ha fet la formació dins del Pla de Formació en el Lleure de Terrassa: si/no

En el cas de formacions específiques, estar en possessió del diploma o 

certificat de l'escola on s'ha realitzat la formació.
0,5

Té el diploma o certificat de l'escola on s'ha realitzat la formació específica: 

si/no.

Total Criteris Específics 4,00  

JOVENTUT I LLEURE BEQUES PLA FORMACIO

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Línies de subvenció 

Formació d'educadors i educadores en el lleure

Promoció i foment de l'associacionisme i del voluntariat entre les entitats de lleure 

educatiu infantil i juvenil.

L'atorgament dels ajuts s'atendrà per ordre de petició, prioritzant aquells que hagin 

realitzat la formació en el marc del Pla de Formació en el Lleure de Terrassa, fina a 

esgotar el pressupost destinat a aquesta convocatòria.
Els ajuts que siguin denegats per esgotament del pressupost es podran tornar a sol·licitar 

en properes convocatòries, sempre i quan estigui dins els terminis establerts per a la 

seva concessió.

Carnet i diploma que certifiquin estar en possessió de la titulació.

REQUISITS ESPECÍFICS PER ÀMBIT/LÍNEA

Membres d'entitats de lleure educatiu que en el moment de la sol·licitud formin part 

d'una entitat de lleure infantil i juvenil de Terrassa, inscrita la RMEAC, com a monitor/a - 

voluntari/a.

L'ajut serà del 50% de l'import de la matrícula segons el preu establert (pactat amb les 

escoles d'educació en el lleure que col·laboren en el Pla) per als cursos del Pla de 

Formació en el Lleure de Terrassa en l'any de realització del curs que consti a la 

sol·licitud.

La quantia màxima dels ajuts serà de 120€ per sol·licitud, en el cas del carnet de 

monitor/a i, de 160€ en el cas del carnet de director/a.



ÀMBIT

Eix estratègic

Línia:

Tipologia sol·licitants

Número màxim de sol·licituds

REQUISITS ESPECÍFICS PER ÀMBIT/LÍNEA

Naturalesa de les subvencions

JOVENTUT I LLEURE CASALS D'ESTIU

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no discriminació

Línies de subvenció

Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i 

juvenil.

Entitats  de lleure terrassenques per a activitats de casals d'estiu a Terrassa.

Les subvencions concedides per l'Ajuntament no superaran el 75% del pressupost total de l’activitat. 

L’entitat sol·licitant haurà d’aportar com a mínim d’un 25% del total del pressupost, mitjançant fons 

propis o de tercers, que caldrà justificar.

Activitats subvencionables i condicions

Els casals subvencionables seran oberts a tota la població infantil de P-3 finalitzat fins als 17 anys. Les 

activitats queden regulades pel Decret 237/2016m de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el 

lleure en les quals participen menors de 18 any

Els Casals d'Estiu hauran d'organitzar i gestionar l'activitat d'acord amb el que marca el Projecte de 

Casals d'Estiu.

El Servei de Joventut i Lleure Infantil facilitarà la coordinació i farà un seguiment del projecte, en la 

preparació, l'execució i l'avaluació. Col·laborarà amb les entitats per dur a terme una divulgació 

específica del projecte de Casals d'Estiu. 

La sol·licitud d'aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions demanades, sempre i 

quan s'informi a l'Ajuntament de l'import concedit. La suma de les possibles subvencions mai podran 

suposar un superàvit.

Procediment de sol·licitud

Un cop aprovada la quota dels Casals, acordada a la Comissió de Casals d’Estiu, cada entitat 

presentarà de nou un pressupost amb les modificacions pertinents, així com documentació 

complementària referent al projecte específic del 2017 i que serà consensuada a la Comissió de 

Casals.

L’entitat organitzadora del casal haurà de formar part de la Comissió de Casals i haurà d’assistir a les 

reunions convocades. Realitzarà l’activitat d’acord amb les condicions establertes en el Projecte de 

Casals i es comprometrà a assumir i complir els acords i compromisos marcats a les reunions.

Les entitats hauran d’elaborar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals obligatori per a la realització 

dels Casals d’Estiu. 

Entitats sol·licitants

Podran sol·licitar la subvenció prevista en aquestes bases les entitats sense ànim de lucre de lleure 

educatiu de Terrassa, que estiguin degudament registrades, que duguin a terme altres activitats de 

lleure durant el curs i que formen part de la Comissió

A l'hora de sol·licitar la subvenció l'entitat haurà de presentar, junt amb la instància, la següent 

documentació:

*Projecte de Casals seguint el model aprovat a la Comissió.  

*Fitxa de dades de l’entitat i de previsió de les persones participants, on s’inclogui la demanda de 

monitors/ores de suport.

*Pressupost del cost de l'activitat.

*Pressupost provisional del cost del personal contractat, incloent-hi les despeses de gestió.

*Declaració de compromís l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, segons model acordat 

a la Comissió de Casals.

La quantia de les subvencions serà acordada a la Comissió de Casals, seguint uns principis de 

proporcionalitat basat en el número d’infants i els dies de durada del casal.

Cada entitat podrà presentar tantes sol·licituds com casals vulgui realitzar.

Les subvencions s’atorgaran pels següents conceptes:

- Contractació de l'equip de monitors/ores incloent-t'hi les despeses de gestió.

- Elaboració del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PPRL)

- Despeses corrents del funcionament propi de l'activitat de Casals.



Avaluació i atorgament de les subvencions 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre assemblees, juntes , 

etc...

Participació en xarxes locals

Promoure accions emmarcats dins del PLJ vigent.

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

Forma de pagament 

El pagament de la subvenció es realitzarà en dues parts:

*Un primer pagament en el moment de l’atorgament de la subvenció, corresponent al 70% de 

l’import total d’aquesta.

*Un segon pagament del 30% restant, un cop s’hagi justificat el primer pagament del 70%, durant el 

mes de juny.

Normes específiques per la justificació de la necessitat de monitors/ores 

de suport o per a monitors de casals especialitzats per a infants i joves 

amb diversitat funcional

El projecte de Casals d’Estiu té com a objectiu la participació dels infants i joves de Terrassa seguint 

criteris d’igualtat. En aquest sentit, es vetllarà perquè tots els casals puguin garantir la ràtio de 

monitors/ores que doni resposta a les necessitats dels participants, segons la previsió de places 

sol·licitades per a cada entitat.

Per sol·licitar un monitor/a de suport o monitor/a d'un casal especialitzat per a infants i joves amb 

diversitat funcional, l’entitat caldrà que ho indiqui a la fitxa de dades bàsiques del projecte i entregar-

la conjuntament amb el projecte de casals dins del període establert.

Termini i forma de justificació

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

REFERENTS A L'ENTITAT

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Solidesa i finançament de l’entitat 1

El Servei de Joventut i Lleure Infantil avaluarà les propostes de les entitats d’acord amb els criteris 

d’atorgament generals i els criteris i requeriments específics aquí recollits. En cas que la comissió 

d’avaluació ho consideri convenient, podrà demanar a les persones sol·licitants els aclariments 

necessaris sobre les propostes presentades.

1- Per justificar el primer pagament del 70% i sol·licitar el pagament del 30% restant, caldrà entregar la 

següent documentació entre el 12 i el 27 de juny de 2017:

*Llistat amb la relació de les persones participants del casals, segons model acordat per la Comissió de 

Casals.

*Presentació de les fitxes d'inscripció dels infants i joves participants (originals).

*Pressupost definitiu del cost del personal contractat, incloent-hi les despeses de gestió. També 

s'inclourà el cost del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, si escau.

*Declaració del responsable de l'entitat on consti el nombre de persones contractades, l'import del 

cost de cada contractació i del cost de la gestió, segons model acordat per la Comissió de Casals.

*Pressupost del cost de l'elaboració del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, si escau.

*Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i del rebut de pagament.

*Llistat de l'equip de monitors/ores, indicant la titulació i el número de carnet, segons model acordat 

per la Comissió de Casals.

*Fotocòpies de les titulacions de, com a mínim, el 60% de l'equip de monitors/ores, tal com exigeix el 

decret de la Generalitat de Catalunya 267/2016, de 5 de juliol.

2- Per justificar el segon i darrer pagament de la subvenció, caldrà entregar la següent documentació 

entre l’1 i el 15 de setembre de 2017:

*Memòria de valoració del projecte, segons el model aprovat per la Comissió de Casals. 

*Balanç econòmic de l’activitat, segons model acordat per la Comissió de Casals.

*Factura i rebut del pagament del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

*Justificació de l'import total de la subvenció mitjançant:

. Factures originals de les despeses corrents pel funcionament propi de l'activitat.

. Contractes o factures de contractació, nòmines i TC amb l'acreditació de pagament.

*Llistat de les factures originals presentades per justificar la subvenció.

*Aquella documentació específica que hagi estat acordada en la Comissió de Casals.

Si es produeix una modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la 

subvenció, es modificarà la resolució d'atorgament d'acord amb els criteris de proporcionalitat 

marcats en la Comissió de Casals. En el cas que la inscripció no superi el nombre de 25 persones, la 

subvenció podrà ser revocada.



Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

Considereu innovador el projecte

Impacte no es limita als socis de l’entitat

Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder participar plenament 

en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans i de la infància 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de distinció 

(origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.

Accessibilitat universal 0,5 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres. 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ
Referents als membres de l'entitat

Assegurança 0,5 L'entitat compta amb la corresponent assegurança 

Titulacions 0,5 El número de membres titulats en l'àmbit del lleure és més del 60% (Decret 267/2016)

0,2 + 40 infants i joves

0,3 + 70 infants i joves

0,4 + 100 infants i joves

0,5 Participen infants amb NNEE o NSE

0,3 De l'entitat participen pares i mares 

Referents al plantejament educatiu dels projectes

Objectius 0,5 El projecte contempla objectius viables, realistes i adaptats a les edats dels infants i joves

0,1 Educació ambiental i la sostenibilitat

0,1 Educació per la la inclusió i la igualtat d'oportunitats

0,1 Educació per la igualtat de tracte i la no discriminació, foment de la interseccionalitat

0,1 L'educació en la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere (LGTBIQ)

0,1 La coeducació i l'educació en valors

0,1 La promoció de la cultura i la interculturalitat

0,1 L'educació per a la salut i promoció d'hàbits saludables

0,1 L'educació per a la participació i la democràcia

Total Criteris Específics 4,00

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5
Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social 0,5

Projecció de la ciutat

VALORACIÓ POSTERIOR

0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Participació

Plantejament educatiu del projecte



ÀMBIT

Eix estratègic 

Línies de subvenció 

Línia:

Convocatòria

Termini presentació sol·licituds

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Promoure accions emmarcades dins el Pla Local de Joventut vigent

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Característiques del projecte 1 Projecte adreçat a joves o desenvolupat per joves (fins a 35 anys)

Característiques de l 'entitat 1 Entitat composada per joves (fins a 35 anys)

Treball en xarxa 1 Treball en xarxa amb altres entitats juvenils de la ciutat

Té contacte permanent amb altres agents del territori

Participa en projectes comunitaris (PEE, TTJ...)

Realitza activitats obertes a la població del territori

Participa en la Festa Major del barri

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

JOVENTUT I LLEURE INFANTIL ENTITATS JUVENILS

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat

REQUISITS ESPECÍFICS PER ÀMBIT/LÍNEA

0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat 1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

0,5

Despeses elegibles 

Implicació en el territori 1

VALORACIÓ POSTERIOR

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social

Projecció de la ciutat

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Lloguer d'infraestructura, generadors, equips de sonorització...

Despeses relacionades amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Contractació de personal per formació

Despeses de manteniment directament lligades al desenvolupament de 

l'activitat/projecte

Productes alimentaris indispensables per l'activitat/projecte

Difusió i publicitat

Assegurança de responsabilitat civil

Material específic, tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de 

l'activitat/projecte

Material fungible d'oficina: paper, fotocòpies i altre material d'oficina

Contractació d'actuacions per festes majors juvenils

General

General



ÀMBIT/SERVEI

Eix estratègic

Línia:

Convocatòria

Termini presentació sol·licituds

Termini presentació  justificació
15 de desembre 

de 2017

El curs d'esplai o cau finalitza al mes de juny, pel que poden presentar la 

justificació del curs al desembre.

Tipologia sol·licitants
Entitats sense 

ànim de lucre
Entitats adscrites al Servei de Joventut i Lleure (RMEAC)

Número màxim de sol·licituds
Una per 

àmbit/servei
Una per curs d'esplai i cau

Una per curs d'esplai i cau per a grups de joves

Transport per 

sortides.

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Promoure accions emmarcats dins del PLJ vigent.

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte. 

Participació de l'entitat en projectes municipals coordinats pel Servei de 

Joventut i Lleure.

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder participar 

plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans i dels infants 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.

Accessibilitat universal 0,5 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Assegurança 0,5 L'entitat compta amb la corresponent assegurança 

General

General

Factura i rebut original de la despesa de lloguer.

JOVENTUT I LLEURE -  ENTITATS DE LLEURE

Despeses elegibles per les activitats d'esplai o cau

Lloguer (amb les entitats acordades i per l'import acordat).

Línies de subvenció 

Assegurança de RC.

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no discriminació

Projecció de la ciutat

Referents als membres de l'entitat

Balanç econòmic de l'activitat.

0,5

REFERENTS A L'ENTITAT

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

0,5
Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia

REQUISITS ESPECÍFICS PER ÀMBIT/LÍNEA

Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat.

Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu 

infantil i juvenil.

Material fungible: paper, impressos, fotocòpies i altre material necessari per al desenvolupament 

de les activitats de lleure.

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social

Solidesa i finançament de l’entitat 1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.

0,5

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Forma de justificació 

Memòria de valoració del projecte.

Factures originals de les despeses corrents pel funcionament propi de l'activitat.



Titulacions 0,5
El número de membres titulats en l'àmbit del lleure és més del 60% (Decret 

267/2016)

0,2 + 40 infants i joves

0,3 + 70 infants i joves

0,4 + 100 infants i joves

0,5 Participen infants amb NNEE o NSE

0,3 De l'entitat participen pares i mares 

Objectius 0,5
El projecte contempla objectius viables, realistes i adaptats a les edats dels 

infants i joves

0,1 Educació ambiental i la sostenibilitat

0,1 Educació per la la inclusió i la igualtat d'oportunitats

0,1
Educació per la igualtat de tracte i la no discriminació, foment de la 

interseccionalitat

0,1 L'educació en la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere (LGTBIQ)

0,1 La coeducació i l'educació en valors

0,1 La promoció de la cultura i la interculturalitat

0,1 L'educació per a la salut i promoció d'hàbits saludables

0,1 L'educació per a la participació i la democràcia

Total Criteris Específics 4,00

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

Referents al plantejament educatiu dels projectes

VALORACIÓ POSTERIOR

Plantejament educatiu del projecte



ÀMBIT

Eix estratègic 

Objectiu

Línia:

Convocatòria

Termini presentació sol·licituds

Termini presentació  justificació

15 de 

desemb

re de 

2017

L'activitat de Treu el Suc es realitza durant els mesos de juliol, agost i com a 

màxim alguna entitat arriba a fer-ne al setembre, pel que, poden presentar la 

justificació al desembre.

Tipologia sol·licitants

Entitats 

sense 

ànim de 

lucre

Entitats adscrites al Servei de Joventut i Lleure (RMEAC)

Número màxim de sol·licituds

Una per 

àmbit/s

ervei

Una per entitat.

Activitats subvencionables i condicions

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Promoure accions emmarcades dins del PLJ vigent.

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

General

General

Transport per sortides.

Qualitat de l’activitat 0,5

1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

0,5Impacte i/o innovació social

JOVENTUT I LLEURE - ENTITATS DE LLEURE ACTIVITATS ESTIU

Projecció de la ciutat 0,5

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Promocionar les entitats juvenils i de lleure educatiu de la ciutat en el 

desenvolupament dels seus projectes, fent palès el capital social i la vàlua que 

Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure 

educatiu infantil i juvenil.

Promoció i foment de l'associacionisme i el voluntariat.

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Material fungible: paper, impressos, fotocòpies i altre material necessari per al 

desenvolupament de les activitats de lleure.

Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.

Alimentació (només per a rutes o campaments)

Línies de subvenció

Despeses elegibles per les activitats de colònies, rutes i campaments 

Les activitats que queden regulades pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats 

d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Infants i joves de 3 a 

17 anys.

Les activitats per a infants de 3 a 17 anys, que no precisin de regulació per Decret 

237/2016 i compleixin amb els requisits de ser activitats pròpies de Treu el Suc. 

REQUISITS ESPECÍFICS PER ÀMBIT/LÍNEA

Factura casa de colònies o del terreny d'acampada.

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Forma de justificació 

Factures originals de les despeses corrents pel funcionament propi de l'activitat.

Balanç econòmic de l'activitat.

Presentació de la corresponent Notificació de l'activitat a la Generalitat de Catalunya 

(Decret 267/2016)

Memòria de valoració del projecte.

REFERENTS A L'ENTITAT



Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació de l'entitat en projectes municipals coordinats pel Servei de 

Joventut i Lleure.

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans i de la infància 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres . 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

El número de membres titulats en l'àmbit del lleure és més del 60% (Decret 

267/2016)

Activitat regulada pel Decret 267/2016

L'entitat compta amb la corresponent Notificació a la Generalitat de 

Catalunya (Decret 267/2016) 

L'entitat té contractada la corresponent pòlissa d'assegurança

0,2 + 40 infants i joves

0,3 + 70 infants i joves

0,4 + 100 infants i joves

0,5 Participen infants amb NNEE o NSE

Participació 0,5 L'entitat obre la participació a tota la ciutadania

Objectius 0,5
El projecte contempla objectius viables, realistes i adaptats a les edats dels 

infants i joves

Educació ambiental i la sostenibilitat

Educació per la la inclusió i la igualtat d'oportunitats

Educació per la igualtat de tracte i la no discriminació, foment de la 

interseccionalitat

L'educació en la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere (LGTBIQ)

La coeducació i l'educació en valors

La promoció de la cultura i la interculturalitat

L'educació per a la salut i promoció d'hàbits saludables

L'educació per a la participació i la democràcia

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Referents als membres de l'entitat

Referents al plantejament educatiu dels projectes

Plantejament educatiu del projecte

Participants

0,6

1Activitat regulada per decret

VALORACIÓ POSTERIOR

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5



ÀMBIT/SERVEI

Eix estratègic

Línies de subvenció 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.

Accessibilitat universal 0,5 Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Dèficit d’activitats o projectes anàlegs 1

0 punts: El projecte aborda un tema que ja té una bona resposta i cobertura 

a la ciutat

 0’5 punts: La necessitat que cobreix el projecte està parcialment coberta

 1 punt:   És una necessitat clarament no coberta

 Previsió de valoració per part dels assistents de les accions (sempre que 

sigui possible); 

 Diversitat de les accions; àmbits que s'interrelacionen; previsió d'una 

estratègia de comunicació 

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

L'activitat s'ha realitzat segons el pressupost.

L'activitat genera ingressos propis per a l'entitat

Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

Implicació dels membres de l'entitat,   

Nombre de persones que han participat o beneficiat del projecte

S'ha intervingut en nous àmbits, es generen noves sinergies amb agents 

diversos

Grau de consolidació del projecte o dels seus resultats

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

Qualitat de l’activitat 0,5

REFERENTS A L'ACTIVITAT

LGTBIQ

VALORACIÓ POSTERIOR

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Impacte i/o innovació social 0,5

Accions que es corresponen amb els compromisos, eixos i accions previstos 

en el Pacte DASIG
3

Projecció de la ciutat 0,5

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

1

Garantir la qualitat de vida i benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Promoció d'accions per a la lluita contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la 

bifòbia, especialment aquelles que es corresponguin amb els eixos del Pacte DASIG

2

3,5

4,5Impacte i utilitat pública

Qualitat

Econòmics



ÀMBIT

Eix estratègic

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,25
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,25
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,25 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 6,00

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Defensa i difusió del medi ambient 1 Es valorarà que l’activitat incorpori aquests valors

Sostenibilitat de l’activitat 1
Es valorarà que l’activitat incorpori mesures per reduir els possibles impactes 

ambientals

Incorporació d'activitats de formació en els

valors ambientals
0,5

Es valorarà 0,25 punts si es compleix el criteri i 0,25 punts en funció de la 

qualitat de proposta subjecte al judici de valor del servei

Incorporació d'activitats de difusió a la ciutadania dels valors ambientals 0,5
Es valorarà 0,25 punts si es compleix el criteri i 0,25 punts en funció de la 

qualitat de proposta subjecte al judici de valor del servei

Elaboració de materials didàctics, de difusió o similars 0,5
Es valorarà 0,25 punts si es compleix el criteri i 0,25 punts en funció de la 

qualitat de proposta subjecte al judici de valor del servei

Elaboració d'informes, treballs o similars d'utilitat per la millora del 

coneixement
0,5

Es valorarà 0,25 punts si es compleix el criteri i 0,25 punts en funció de la 

qualitat de proposta subjecte al judici de valor del servei

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

MEDI AMBIENT

Avançar cap a un model urbà sostenible

Línies de subvenció

Custòdia urbana en l'àmbit del desenvolupament del Programa d'horts urbans de 

Terrassa

Custòdia del territori i apadrinaments en l'àmbit de l'Anella Verda i difusició dels seus 

valors

Lluita contra el canvi climàtica i millora de la qualitat ambiental del municipi

Protecció i tinença resposable dels animals

Projecció de la ciutat 0,25

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

REFERENTS A L'ENTITAT

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1

Solidesa i finançament de l’entitat 1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Qualitat de l’activitat 1,75

Impacte i/o innovació social 1

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,25

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

VALORACIÓ POSTERIOR



ÀMBIT

Eix estratègic

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

Considereu innovador el projecte

Impacte no es limita als socis de l’entitat

Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Descripció de la planificació adquada

Número de beneficiaris del programa

Desenvolupament i calendari d'execució

Hores de formació, número de itineraris d'orientació, etc

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5
Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

VALORACIÓ POSTERIOR

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Adequació de les propostes a les necessitats detectades

Concreció dels objectius i de les estratègies

Qualitat de l’activitat

Efectes del projecte en l’entorn 

Plantejaments estructurats per a donar resposta a les demandes

Programes per a persones en situació d'exclusió social i/o col·lectius de difícil inserció

Impacte i/o innovació social

1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

OCUPACIÓ

0,5

Línies de subvenció 

1

Projecció de la ciutat 0,5

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Potenciar l'activitat econòmica, l'economia social i l'emprenedoria

Projectes i/o accions que millorin l'ocupabilitat de les persones

0,5

1

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

1

1

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

% d'inserció

Objectius mesurables i quantificables



ÀMBIT

Eix estratègic 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement de la base social, desagregada per sexes, en els 

darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis i sòcies de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Perspectiva de gènere (PG) en les activitats formatives
1

Número d'activitats i accions formatives que inclouen PG (0,25 x activitat)

Prevenció i eliminació de les violències contra les dones
1

Número d'activitats i accions formatives realitzades per prevenir i combatre 

les violències contra les dones (0,25 x activitat)

Inclusió de dones amb perfils vulnerables i en risc d'exclusió social
1

Número de projectes i accions que tenen en compte dones amb aquests 

perfils (0,25 x activitat)

Participació en xarxes locals de foment de la Igualtat 1 Assistència a sessions plenàries i a activitats (0,25 x sessió/activitat)

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació de les persones membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

Total 10,00

POLÍTIQUES DE GÈNERE

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
1

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Promoció i foment de l’associacionisme de dones.

Qualitat de l’activitat 0,5

1

1

0,5

VALORACIÓ POSTERIOR

Impacte i/o innovació social

REFERENTS A L'ACTIVITAT

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Promoció i foment de la participació de les dones en tots els àmbits de la vida política, 

econòmica, social i cultural i l'enfortiment del moviment associatiu de dones de la 

ciutat. 

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

Promoció i foment dels drets de les dones. 

Promoció i foment d’accions que promoguin la lluita contra la violència masclista.

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Línies de subvenció 

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 



ÀMBIT

Eix estratègic 

Línies de subvenció

CRITERIS GENERALS Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Potenciar relacions entre el col.lectiu de GG

2 Participacions en activitats puntuals obertes a totes les persones socies i no 

associades

Potenciar relacions intergeneracionals 2 Realitzar activitats amb altres segments de població

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

VALORACIÓ POSTERIOR

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

Impacte i/o innovació social

Solidesa i finançament de l’entitat 1

PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Promoció i foment de l’associacionisme de gent gran.

Promoció i foment de l’envelliment actiu i saludable

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

REFERENTS A L'ENTITAT

REFERENTS A L'ACTIVITAT

0,5



ÀMBIT

Eix estratègic

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Compliment dels estatuts:  finalitats, convocatòria d'assemblees, renovació 

de càrrecs, etc. 

Participació en xarxes i/o d'altres organitzacions

Manteniment/creixement  del nombre de persones sòcies en els darrers 

anys

Recursos propis per al funcionament ordinari 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Innovació del projecte

 Impacte no limitat als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat

Defensa i promoció dels drets humans 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5 Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres

TOTAL 6

LÍNIA 1:  MILLORA DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Incorporacions d'accions de millora d’organització interna, comunicació 

entre els membres i amb la ciutadania amb l’objectiu de fomentar la 

participació i la transparència 

2

Informació dels acords, activitats i projectes, càrrecs directus i pressupost de 

l’entitat a la web o d'altres mitjans 

Creació de comissions obertes de treball o d’organització d’activitats

Processos i espais per potenciar la participació

Formacions 

Incorporació i col·laboració  d'altres entitats o col·lectius 0,5

Projectes compartits

Recursos compartits

Projectes organitzats conjuntament amb d'altres entitats o col·lectius

Accions per renovar i obrir la junta 0,5
Nombre d'accions o activitats

Nombre de persones incorporades a la junta

Foment de la participació inclusiva en l'entitat 0,5

Accions que incideixin en la participació dels diferents col·lectius (dones, 

joves i adolescents, origen divers, risc d’exclusió social, capacitats diverses, 

etc.)

Nombre de persones i col·lectius participants

Formació sobre participació per als membres i col·laboradors 0,5
Nombre de formacions

Nombre de persones formades

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Complement de l'acció municipal en el recolzament i reconeixement de la 

tasca i dels valors de l'associacionisme
1,5

Accions de promoció de l'associacionisme i del voluntariat: millora de la seva 

visibilització i apropament a la ciutadania

Formacions

LÍNIA 2:  PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat 1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Qualitat de l’activitat

QUALITAT DEMOCRÀTICA

Projecció de la ciutat 0,25

Impacte i/o innovació social

Línies de subvenció 

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,75

Facilitar i fomentar la participació, la implicació i col·laboració dels ciutadants i 

ciutadanes 

Millorar de la qualitat democràtica a les entitats i associacions

0,5

Promoció i foment de l'associacionisme i voluntariat

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

0,5



Definició d'accions per augmentar la base social de l'entitat 1
Nombre de crides de persones voluntaries

Accions de sensibilització per captar socis/es i persones voluntàries 

Definició d'accions per donar a conèixer l'entitat entre la ciutadania 0,5
Activitats i campanyes informatives sobre l'entitat

Mitjans utilitzats per a la difusió de les activitats de l'entitat

Promoció del treball en xarxa 1

Nombre d'entitats i col·lectius que participen en el projecte

Nombre de comissions o grups de treball que integrin diferents entitats

Nombre de col·laboració amb projectes d'altres entitats

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitzat segons el pressupost.

 

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i dels resultats. Realització d'enquestes 

  Compliment dels objectius marcats en el projecte

Implicació dels membres de l'entitat

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombre de persones que han participat o s'han beneficiat de l'activitat

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultats

TOTAL 10,00



ÀMBIT

Eix estratègic 

CRITERIS GENERALS PUNTS ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat.

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals.

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys.

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari.

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.
 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte.

 Considereu innovador el projecte.
 Impacte no es limita als socis de l’entitat.

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat.
 Col·laboració en xarxes supra locals.

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte.
Participació col·lectius diversos.

Inclusió social i equitat 0,5
Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat.

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc...)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres.

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS PUNTS ES VALORARÀ

1.- Complementarietat amb l’acció municipal 1

0 punts: El projecte no s’alinea amb cap objectiu de l’acció municipal.

0’5 punts: s’alinea parcialment amb algun dels objectius de l’acció municipal.

1 punt: Complementa clarament algun dels objectius de l’accio municipal.

2.- Dèficit d’activitats o projectes anàlegs 1

0 punts: El projecte aborda un tema que ja té una bona resposta i cobertura 

a la ciutat.

0’5 punts: La necessitat que cobreix el projecte està parcialment coberta.

1 punt: És una necessitat clarament no coberta.

3.- Promou hàbits i estils de vida saludables 1

0 punts: El projecte no contempla la promoció d’hàbits i estils de vida 

saludables.

0’5 punts: Els contempla, però parcialment, no com a objectiu prioritari.

1 punt: Els contempla de forma prioritària.

4.- Defensa dels drets de persones i/o famílies afectades per malalties 1

0 punts: El projecte no contempla cap objectiu de defensa del dret de 

persones i/o famílies afectades per malalties.

0’5 punts: Ho contempla de forma parcial.

1 punt: Constitueix l’objectiu principal del projecte.

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ PUNTS ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.
Impactes econòmic en l'àmbit/entorn.

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes.
  Implicació dels membres de l'entitat.

Impacte i utilitat pública 3,5 Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte.

  Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

0,5

1

Impacte i/o innovació social

Defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties, i les seves 
Suport a les entitats de malalties minoritàries.

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Línies de subvenció 

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

REFERENTS A L'ACTIVITAT

VALORACIÓ POSTERIOR

SALUT  I COMUNITAT

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Reforçar àmbits com la salut i l’esport com a pilars de la cohesió, el benestar  i 

l’equitat social.

Promoció  a la salut i d'hàbits saludables i de prevenció de malalties

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat



ÀMBIT

Eix estratègic

Línies de subvenció 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres . 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Complementarietat de l'acció municipal 0,50

El  projecte dona resposta a la cobertura de necessitats socials vinculades 

amb els àmbits:social, cobertura de necessitats bàsiques,àmbit socio-

educatiu, relacional, de salut, d'habitatge, educatiu...(si o no)

Increment de la capacitació dels col.lectius implicats 2

El  projecte aporta millores per  a la promoció de l'autonomia de les 

persones com ara activitats i/o tallers d'habilitats i competències de les 

persones, grups o famílies, (si o no, relació d'activitats i tallers)  

Concreció i viabilitat  econòmica del projecte 1
la descripció del projecte és coherent (si o no) i és viable  anivell econòmic (si 

o no)

Donar resposta a una nova necessitat social 0,50 Ajust de l'activitat al col.lectiu (si o no)

Total Criteris Específics 4,00  

Total 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

 Implicació dels membres de l'entitat,   

3,5

Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

 Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia
0,5

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Promoció i foment per la igualtat d’oportunitats, la promoció social i la individual, la 

inclusió social, l’autonomia de les persones, la millora de les condicions de vida i 

l’eliminació de situacions d’injustícia social. 

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

0,5

1,5

Impacte i/o innovació social

SERVEIS SOCIALS - ORDINÀRIES

Projecció de la ciutat 0,5

Qualitat de l’activitat 0,5

1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

Impacte i utilitat pública

Qualitat

Econòmics

* La descripció dels criteris generals els trobareu en la guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

VALORACIÓ POSTERIOR



ÀMBIT

Eix estratègic

Línies de subvenció 

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 0,5 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació  sense barreres . 

TOTAL 6

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Complementarietat de l'acció municipal

0,50

El  projecte dona resposta a la cobertura de necessitats socials vinculades 

amb els àmbits:social, cobertura de necessitats bàsiques,àmbit socio-

educatiu, relacional, de salut, d'habitatge, educatiu...(si o no)

Increment de la capacitació dels col.lectius implicats

2 El  projecte aporta millores per  a la promoció de l'autonomia de les persones 

com ara activitats i/o tallers d'habilitats i competències de les persones, grups 

o famílies, (si o no, relació d'activitats i tallers)  

Concreció i viabilitat  econòmica del projecte
1 La descripció del projecte és coherent (si o no) i és viable  anivell econòmic (si 

o no)
Dona resposta a una nova necessitat social 0,50 Ajust de l'activitat al col.lectiu (si o no)

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

3,5
Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

 Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.

TOTAL 10,00

0,5

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Promoció i foment per la lluita contra la pobresa i l’exclusió social i el 

desenvolupament d’accions d’inclusió social. Activitats específiques de suport. 

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 1,5

Qualitat de l’activitat 0,5

1

REFERENTS A L'ACTIVITAT

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

SERVEIS SOCIALS - CASALS D'AGOST I D'HIVERN

REFERENTS A L'ENTITAT

Solidesa i finançament de l’entitat

Impacte i utilitat pública

0,5

VALORACIÓ POSTERIOR

Impacte i/o innovació social

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la la igualtat de gènere, la 

participació i la democràcia



ÀMBIT

Eix estratègic

Línies de subvenció 

Línia:

Quantia màxima de les subvencions

CRITERIS GENERALS* Punts ES VALORARÀ

REFERENTS A L'ENTITAT

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 

assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.

 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte

 Considereu innovador el projecte

 Impacte no es limita als socis de l’entitat

 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat

 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

Inclusió social i equitat 0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 

participar plenament en tots els àmbits de la societat 

Defensa i promoció dels drets humans 1 Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 

distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.

Accessibilitat universal 0,5  Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ

Vinculació amb un projecte de cooperació 0,5 Existència de projectes de cooperació lligats a les activitats presentades

Difondre les causes dels desequilibris Nord/Sud

Promoure la sensibilització entre la població escolar

Activitats poden ser incloses en els cicles previstos en el Pla de Sensibilització 

2017

Coordinació entre entitats

Previsió de participants en les activitats previstes

Total Criteris Específics 4,00  

TOTAL 10,00

VALORACIÓ POSTERIOR

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

Implicació dels membres de l'entitat

Impacte i utilitat pública 3,5
Presència en mitjans de comunicació, assistència als actes programats

TOTAL 10,00

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de subvenció per projectes, activitats i serveis.

0,5

Accions de sensibilització ciutadana d'entitats terrassenques en solidaritat i 

cooperació.

Els Objectius del Mil·lenni i els objectius i les línies estratègiques contemplats al Pla 

Director de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa.

El Comerç Just.

El foment de la cultura de la pau i la solidaritat amb tots els pobles del món i la 

prevenció i solució pacífiques dels conflictes armats.

Les relacions entre el nord i el Sud.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL - SENSIBILITZACIÓ

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

Accions de sensibilització ciutadana d'entitats terrassenques en solidaritat i cooperació.

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 0,5

Solidesa i finançament de l’entitat

REQUISITS ESPECÍFICS PER ÀMBIT/LÍNEA

La promoció i defensa dels drets humans arreu i per a tothom i de l’equitat de gènere.

L’aproximació a la realitat social, cultural i econòmica dels països empobrits.

0,5

Qualitat de l’activitat 1

Impacte i/o innovació social 1

Eixos del Pla Director de Solidaritat i Cooperació en matèria d'educació per 

al desenvolupament
2

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La realitat de les comunitats del sud on es duen a terme projectes de cooperació.

En cap cas un projecte rebrà una quantitat superior a 10.000 Euros.

L'acollida d'infants de països empobrits.

Les activitats s'adreçaran a:

Projecció de la ciutat 0,5

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat de gènere, la participació i 

la democràcia

Qualitat 3,5

Impacte en el territori 1,5



ÀMBIT

Eix estratègic 

Línies de subvenció 

Línia:

Convocatòria

Termini presentació sol·licituds

Termini presentació  justificació

Tipologia sol·licitants

Termini de resolució

Número màxim de sol·licituds

Prioritats dels projectes

Quantia màxima de la subvenció

Número màxim de projectes que es subvencionaran

Aportació màxima de l'Ajuntament

Despeses indirectes aplicables

VALORACIÓ POSTERIOR

Tram de puntuació

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 10 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 3 punts

PROMOTORS DEL PROJECTE Puntuació mínima de 10 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 3 punts

CRITERIS GENERALS De 0 a 3 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 3 punts

De 0 a 3 punts

VIABILITAT DEL PROJECTE Puntuació mínima de 10 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

De 0 a 5 punts

VALORACIÓ POSTERIOR

0 o 5 punts

De 0 a 5 punts

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitza segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Qualitat 3,5 Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

  Implicació dels membres de l'entitat,   

Impacte i utilitat pública Nombre de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

3,5 Grau de consolidació del projecte o dels seus resultats

TOTAL 10,00

General

General

2 mesos després de la finalització del projecte

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL - PROJECTES

Garantir la qualitat de vida i el benestar per a tothom amb igualtat de tracte i no 

discriminació

REQUISITS ESPECÍFICS PER ÀMBIT/LÍNEA

Projectes de cooperació al desenvolupament en països del sud

Accions de sensibilització ciutadana d'entitats terrassenques en solidaritat i 

cooperació.

5 Verificar la sostenibilitat social, ambiental i cultural per part de la comunitat 

Projectes destinats a l'Amèrica Andina, Àfrica Occidental, Amèrica Central i Magrib

Projectes destinats a territoris prioritaris per a la cooperació terrassenca

VALORACIÓ POSTERIOR

PRIORITAT GEOGRÀFICA

Viabilitat política del projecte. Garantia de suport de la comunitat receptora

Viabilitat econòmica-financera del projecte en base als recursos utilitzats, els béns a 

generar i les despeses de manteniment

Viabilitat tècnica del projecte. Existeixen coneixements suficients per l’aplicació i 

utilització de les tecnologies previstes

Viabilitat en recursos humans. Capacitació dels destinataris  organitzativa i tècnica 

Activitats d’informació i difusió previstes a Terrassa 

Valoració de la contrapart: Activitat regular, experiència acumulada, prestigi local, 

Considerar l’existència de mecanismes per fer el seguiment  del projecte

Valorar el compromís i fiabilitat del tercer avaluador proposat

SEGUIMENT I VERIFICACIÓ

Puntuació obtinguda en la justificació del projecte anterior.

Valoració de l’activitat desenvolupada a Terrassa per l’entitat 

Participació  prevista de terrassencs /ques de l’ONG sol•licitant 

en la elaboració i execució del projecte

Participació de col•lectius d’immigrants residents a Terrassa i impuls de projectes a 

les comunitats d’origen

Aportació de la contrapart i participació activa dels destinataris

Programació i temporalització del projecte. 

4 Aportació econòmica de l’entitat promotora del projecte 

5 Proporció i desglòs per partides i finalitats dels recursos econòmics que es 

Definició del número i el perfil de beneficiaris directes o Indirectes i si entre aquests hi 

ha agents socials exclosos
Destinació específica a sectors oprimits de la societat receptora:

Adequació dels objectius del projecte als continguts culturals i a les formes 

Valorar les activitats de formació i capacitació necessàries per           desenvolupar el 

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Coherència dels objectius amb el problema a resoldre

Valoració dels objectius a curt, mig i llarg termini 

Origen del projecte. Integració i participació dels destinataris del projecte en el seu 

disseny (Demanda, iniciativa, estudis previs…)

Coherència amb els objectius i línies estratègiques del Pla Director de Solidaritat i 

Nivell d’integració amb altres programes o projectes complementaris a la zona

LÒGICA DE LA INTERVENCIÓ

Índex de desenvolupament humà país destinatari. (Països amb 

 IDH baix ,10 punts) , (IDH mitjà 4 punts), altres 0 punts

Altres indicadors específics de la zona on es desenvolupa el projecte

APARTATS / CAPÍTOLS
ORIGEN I DEFINICIÓ

3 mesos des del tancament de la convocatòria

Entitats sense ànim de lucre

70%

Són les especificades en el Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional 

20.000 Euros. No obstant, en el cas que el projecte presentat es desenvolupi en un dels 

territoris prioritaris per a la cooperació terrassenca, o que sigui presentat per més 

d’una entitat, la sol•licitud podrà efectuar-se per un màxim de 30.000 €

22

Una per àmbit/servei

5%



ÀMBIT
Eix estratègic

CRITERIS GENERALS * Punts ES VALORARÀ 

Projectes desenvolupats anteriorment per l’entitat

Estar al dia de les prescripcions incloses en els seus estatuts   sobre 
assemblees, juntes , etc...

Participació en xarxes locals

Manteniment/creixement  del nombre de socis/es en els darrers anys

Els recursos propis permeten  el funcionament ordinari. 

 Incorporació  indicadors de seguiment del projecte.
 Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte
 Considereu innovador el projecte
 Impacte no es limita als socis de l’entitat
 Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat
 Col·laboració en xarxes supra locals 

Col·laboració d’altres entitats o grups en el projecte  

Participació col·lectius diversos

0,5
 Promoció de l’autonomia de les persones i llurs capacitats per poder 
participar plenament en tots els àmbits de la societat 

0,5
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 
distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Defensa i promoció dels drets humans 0,25
Treball per la dignitat i la qualitat de vida de la ciutadania sense cap tipus de 
distinció (origen, llengua, sexe, edat, orientació sexual, creences, etc.)

Accessibilitat universal 0,25  Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres . 

TOTAL 6

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ
Complementarietat i viabilitat amb l'acció municipa l 1 Número d'accions 
Alineació amb l'estratègia d'Innovació i Universita t 1 Número d'accions i/o iniciatives relacionades

Nou coneixement que aporta el projecte. Grau R+D+I 0,5
Número de publicacions, o número d'investigadors/es de l'equip i/o convenis 
de col·laboració amb universitats.

Nivell de concreció, coherència i viabilitat del pr ojecte 1 Existència de paràmetres quantificables (pressupost, cronograma....)

Impacte esperat o rellevància del projecte de promo ció de Campus 0,5
Número d'actuacions i/o iniciatives de promoció i difusió de la iniciativa (on i 
of line)

Total Criteris Específics 4,00

TOTAL 10,00

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ

Econòmics 3 L'activitat s'ha realitzat segons el pressupost.

Impactes econòmic en l'àmbit/entorn

Avaluació interna de l'activitat i resultats, enquestes

Implicació dels membres de l'entitat  

Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte

Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat.
TOTAL 10,00

Impacte i utilitat pública

Qualitat 3,5

3,5

Inclusió social i equitat

* La descripció dels criteris generals la trobareu a la Guia per a la presentació de sol.licituds de s ubvenció per projectes, activitats i serveis. 

Línies de subvenció 

UNIVERSITATS

Projecció de la ciutat 1

Enfortir la capacitat cultural, esportiva i universitària de la ciutat.

Promoció de Campus

REFERENTS A L'ENTITAT

VALORACIÓ POSTERIOR

Capacitat i qualitat democràtica  de l’entitat 0,5

Qualitat de l’activitat 1,5

Impacte i/o innovació social

Fonaments i valors en la convivència, la igualtat d e gènere, la 
participació i la democràcia

0,5

REFERENTS A L'ACTIVITAT

0,5

Solidesa i finançament de l’entitat 0,5

Difusió del Coneixement 

CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LA SOL·LICITUD


