
 

FITXA 1: CULTURA 

 

 
 

MATÈRIA CULTURA 

Eix estratègic 
Facilitar i fomentar la participació, la implicació i col·laboració dels ciutadans i 
ciutadanes. 

 
 

 
Objectius subvencions en matèria de Cultura 

Foment de l'associacionisme cultural 

Foment de la lectura 

Foment de la recerca històrica en l'àmbit local 

Foment d'esdeveniments artísitcs (música, teatre, dansa i arts plàstiques) arrelats al 
municipi de Badia el Vallès 

    Activitats del calendari festiu 

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

Foment en l'àmbit de l'economia social 

 
 

CRITERIS  GENERALS Punts ES 
VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

  1 

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

Participació en xarxes locals 

Solidesa i finançament de l’entitat    1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat   2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats. 
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió. 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 
Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social   1 
Considereu innovador el projecte 

L’impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat   1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 les seves 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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  

 

 
FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Activitat oberta a la ciutadania 3 Poden participar no socis 

Activitat adreçada als socis 1 només poden participar socis o familiars 

D'interès del territori 
1 manté vincles amb altres entitats de l'entorn  

D'interès local 1 només es coneix i valora a la ciutat 

D'interès supra local 1 es coneix i valora fora de la ciutat 

Nova 2 aporta nous valors o nous públics 

De tradició per l'entitat 1 manté una tradició 

Total Criteris Específics 10,00  

 

FOMENT DE LA LECTURA 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Col·lectius implicats 1 grups tancats o activitat oberta 

Cobreix un nou espai 2 hi ha més activitats amb finalitats similars 

Nova 2 innovadora / no hi ha cap altre similar 

Tradicional 0.5 manté una tradició arrelada a la ciutat 

Pla de distribució 2 planteja expandir el producte o incentivar la participació 

D'interès local 1 s'adreça només a la ciutadania de Badia del Vallès 

D'interès supra local 1 arriba a altres poblacions de la comarca o del país 

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

Total criteris específics 10,00  



VALORACIÓ POSTERIOR 

FOMENT DE LA RECERCA HISTÒRICA EN L'ÀMBIT LOCAL 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Interès general de la temàtica 4 l'objecte de recerca pertany a un estudi més ampli 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 3 presenta un pla de difusió per ampliar l'interès per la història 

D'interès supra local 2 aporta valor a la ciutat o supra local 

Total Criteris Específics 10,00  

 

FOMENT D’ESDEVENIMENTS ARTÍSTICS (MÚSICA, TEATRE, DANSA I ARTS PLÀSTIQUES) ARRELATS A LA CIUTAT DE BADIA DEL VALLÈS 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Interès artistic de la proposta 3 Els continguts artistics són de qualitat, nivell i novetat 

Anys d'antiguitat 3 Esdeveniment consolidat o innovador 

Projecció de la ciutat 1 Àmbit internacional 

Interès general 1 Àmbit nacional 

Valoració local 1 Àmbit local 

Valoració supra local 1 Àmbit comarcal o provincial 

Total Criteris Específics 10,00  

 

CONCERTACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL CALENDARI FESTIU 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Anys d'experiència 
2,5  

els anys aporten experiència en la organització d'esdeveniments  

Aportacions noves 2,5 el projecte apunta aspectes nous d'actualització de l'esdeveniment 

Propostes de millora 
2,5 planteja millorar els aspectes defectuosos o que poden esdevenir 

problemàtics 

Ampliació de públics 2,5 proposta de pla d'ampliació de públics 

Total Criteris Específics 10,00  

 

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

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Interès artistic de la proposta 3 Els continguts artistics són de qualitat, nivell i novetat 

Anys d'antiguitat 3 Esdeveniment consolidat o innovador 

Projecció de la ciutat 1 Àmbit internacional 

Interès general 1 Àmbit nacional 

Valoració local 1 Àmbit local 

Valoració supra local 2 Àmbit comarcal o provincial 

Total Criteris Específics 10,00  

 

FOMENT DE LES ENTITATS GENERALISTES EN L'ÀMBIT DE L'ECONOMIA SOCIAL 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Multidisciplinarietat 4 Incidència en àmbits diversos de l'activitat social i cultural 

Ocupacionalitat 1 Generació d'ocupació 

 
Complementarietat 

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

Desenvolupament comunitari 3 Participa estretament de l'activitat de la comunitat 

Treball en xarxa 1 Forma part de xarxes supralocals amb finalitats similars 

Total Criteris Específics 10,00  

 

 

Total criteris generals + criteris específics: 20 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 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 

Fitxa 2: Educació AMPAS 
 

MATÈRIA ACTIVITATS PER LES FAMÍLIES- AMPA 

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

Promoure l’èxit educatiu dels infants i adolescents. 

 

 
Objectius subvencions matèria Educació 

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 

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

 
  

CRITERIS  GENERALS Punts ES 
VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

  1 

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

Participació en xarxes locals 

Solidesa i finançament de l’entitat    1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat   2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats. 
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió. 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 
Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social   1 
Considereu innovador el projecte 

L’impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat   1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 les seves 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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  

 

 
 

 
CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Millorar la interrelació entre la comunitat educativa i l'entorn 4 Participació comunitat educativa i entitats del barri 

Afavorir el grau de cohesió social entre les famílies 6 Participació de les famílies del centre educatiu 

Total Criteris Específics 10,00  

      
 

Total criteris generals + criteris específics: 20 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 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  

 



 

 

 

Fitxa 3: Esports 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

CRITERIS  GENERALS Punts ES 
VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

  1 

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

Participació en xarxes locals 

Solidesa i finançament de l’entitat    1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat   2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats. 
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió. 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 
Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social   1 
Considereu innovador el projecte 

L’impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat   1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 les seves 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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MATÈRIA ESPORTS 

Eix estratègic Enfortir la capacitat cultural, esportiva i universitària de la ciutat 

 

 
 

 
 

Objectius subvencions matèria esports 

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

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

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

Suport a l'assumpció de les despeses de transport, desplaçament per a la participació i 
realització d'activitats i competicions esportives 

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

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Nombre de membres actius de l’entitat . S’ha d’acreditar mitjançant llistat de 
membre actius de la temporada anterior amb nom, cognom i DNI. 

2 

· Entre 1 i 50 membres.   0,25 punts 
· Entre 51 i 100 membres.  0,25 punts 
· Entre 101 i 150 membres. 0,25 punts 
· Més de 150 membres. 0,25 punts 

Programes de promoció de l’activitat física i de l’esport femení. S’ha 
d’acreditar amb fitxa d’inscripció d’equips i/o esportistes de la temporada 
anterior. 

0,50 

· Jornades promoció d’esport femení sense cap cost per l’ajuntament.  0,25 
punts 

· Numero de participants o equips. 0,25  punts  

Programes de Promoció de l’esport inclusiu. S’ha de acreditar amb fitxa 
d’inscripció de la temporada anterior i copia del carnet de discapacitat. 

1  

· Jornades de promoció d’esport adaptades sense cap cost per l’ajuntament.    
0,50 punts 

· Nombre de participants (becats cost 0€, amb grau de discapacitat, etc)  0,50 
punts  

Grau d’accessibilitat de la ciutadania en general a les activitats. S’ha de 
realitzar una breu explicació i aportar documentació que acrediti els preus i 
descomptes que s’aplicaran en la gestió.  

2 
· Preus econòmics. 1 punts 
· Descomptes especials (Germans, Famílies nombroses, etc). 1 punts 

Activitats de millora de la gestió de les entitats i cursos de formació 
esportiva. S’ha d’acreditar tots els certificats i titulacions de les formacions de 
la temporada anterior 

1,5 

· Formació en gestió entitat .  0,75 punts 
· Formació especifica en entrenadors/monitors (Autisme, TDAH, Dislèxia, etc) 

0,75 punts 

Participació en programes i esdeveniments esportius organitzats per 
l’ajuntament. S’ha d’especificar a quin esdeveniment participarà l’entitat. 

2 

· Festa major. 0,25 punts 
· Nit de l’Esport. 0,25 punts 
· Cursa Popular. 0,25 punts 
· Altres esdeveniments  0,25 punts 



   
 

Total criteris generals + criteris específics: 20 punts 
 

 
 

 
 

CRITERIS VALORACIÓ Punts INDICADORS 

Econòmics 2,5 
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 
 

4 
Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte 

Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat. 

TOTAL 10,00  

 

 
Organització d'activitats esportives amb finalitats solidàries 

 
1 · Destinació de les accions (bancs d’aliments, associació/ organitzacions 

benefiques, etc) 

TOTAL 10,00 
 

VALORACIÓ POSTERIOR 



VALORACIÓ POSTERIOR 

 

 

Fitxa 4: Medi Ambient 
 

MATÈRIA MEDI AMBIENT 

Eix estratègic Avançar cap a un model urbà sostenible 

 

 

CRITERIS  GENERALS Punts ES 
VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

  1 

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

Participació en xarxes locals 

Solidesa i finançament de l’entitat    1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat   2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats. 
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió. 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 
Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social   1 
Considereu innovador el projecte 

L’impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat   1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 les seves 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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  
 

 
 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Defensa i difusió del medi ambient 5 Es valorarà que l’activitat incorpori aquests valors 

Sostenibilitat de l’activitat 5 Es valorarà que l’activitat incorpori mesures per reduir els possibles impactes 
ambientals 

Total Criteris Específics 10  

 

           Total criteris generals + criteris específics: 20 punts 
 
 
 
 

 

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ 

Econòmics 2,5 
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 4 
Nombre 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 

 
 

FITXA 5 COMERÇ 
 

MATÈRIA COMERÇ 

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

Objectius subvencions matèria comerç 
Dinamització , assessorament i gestió d'entitats de comerç 

Formació a entitats de comerç 

 
 

CRITERIS  GENERALS Punts ES 
VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

  1 

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

Participació en xarxes locals 

Solidesa i finançament de l’entitat    1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat   2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats. 
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió. 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 
Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social   1 
Considereu innovador el projecte 

L’impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat   1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 les seves 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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  
 

 

 
CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Gestió professionalitzada i finançament de l’entitat 2 Manteniment i/o augments de socis 
Cerca de recursos de finançament 

Capacitat organitzativa  4 Descripció de com es durà a terme l’organització de les activitats 

Dinamització comercial 4 Definició i descripció d’activitats dirigides especialment a la promoció del 
comerç 

Total Criteris Específics 10,00  

 

 Total Criteris generals + criteris específics: 20 punts 
 

 

 

 
CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ 

Econòmics 2,5 
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 4 
Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte 

Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat. 

TOTAL 10,00  

 



FITXA 6. Acció Comunitària Inclusiva i Salut 
 

 

MÀTERIA Acció comunitària 
inclusiva i salut  

Eix estratègic 
Reforçar la inclusió i la cohesió social, a través d’accions comunitàries  
Promoure activitats de prevenció i sensibilització per la millora de la salut  
Atendre problemàtiques de salut especifiques. 

 

 

Objectius subvencions en matèria d’Acció Comunitària Inclusiva i Salut 

Lluita contra l’exclusió social, millora de les condicions de vida  

Promoció de valors de solidaritat i sostenibilitat  

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

Defensa dels drets de les persones afectades de diverses malalties, i les seves 
famílies. 

Suport a les entitats de malalties  
 

 

CRITERIS GENERALS Punts ES 
VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

1 

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 

Solidesa i finançament de l’entitat 1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A 
L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat 2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats  
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 

Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social 1 
Considereu innovador el projecte 

Impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat 1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  

CRITERIS ESPECÍFICS PUNTS ES VALORARÀ 

 
 

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’acció municipal. 

Projecte que planteja el treball en xarxa amb agents diversos de la 
comunitat (serveis públics, entitats..)  

1 

0 punts: El projecte no contempla cap treball en xarxa  

0’5 punts: el projecte planteja la col·laboració amb un agent de la comunitat  

1 punt: el treball en xarxa esta integrat al projecte  

Perspectiva de continuïtat del projecte  1 
0 punts: activitat puntual, sense continuïtat. 

1 punt: el projecte és potencialment estable i ho contempla. 

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. 

Projecte que contribueix a cobrir necessitats bàsiques des d’una 
perspectiva comunitària 

2 

0 punts: el projecte no respon a unes necessitats del territori i no 

associa la comunitat en el seu desenvolupament.  

Es valorarà gradualment aquest criteri segons el grau d’implicació de 

la comunitat en el projecte i l’impacte que pot tenir en el territori i la 

qualitat de vida.  



VALORACIÓ POSTERIOR 

Projecte que afavoreix  la inclusió social de col·lectius vulnerables  1 

0 punts: el projecte no té en compte cap col·lectiu vulnerable.  

0,5 punts: el projecte té en compte col·lectiu(s) vulnerable(s) 

1 punt: el projecte recau en el col·lectiu(s)  vulnerable(s)  en concret.  

Projecte que promou i sensibilitza entorn a valors positius per la 
cohesió social i la sostenilitat (solidaritat, defensa del mediambient, 
consum responsable...) 

1 

0 punts: el projecte no contempla cap aspecte de sensibilització  

0’5 punts: no té aquesta intenció però presenta efectes de 

sensibilització  

1 punt: té en compte la sensibilització en tots els aspectes 

Projecte que 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. 

 
 

Projecte que defensa els 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 10  
 

      Total Criteris generals + criteris específics: 20 punts 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS 
VALORACIÓ 

PUNTS ES 
VALORARÀ 

Econòmics 2,5 
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 
 

4 
 

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 

FITXA 7: POLÍTIQUES DE GÈNERE I LGTBI 

 
MATÈRIA POLÍTIQUES DE 

GÈNERE 

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

 

 

 
Objectius subvencions en matèria de Polítiques de Gènere i LGTBI 

Promoció i foment de l’associacionisme de dones i col·lectius LGTBI 
 

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

Promoció i foment dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI 

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

 

 

 

CRITERIS  GENERALS Punts ES VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

  1 

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

Participació en xarxes locals 

Solidesa i finançament de l’entitat    1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat   2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats. 
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió. 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 
Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social   1 
Considereu innovador el projecte 

L’impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat   1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 les seves 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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  

 

 
CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

Perspectiva de gènere (PG) en el projecte presentat 2 
 

Número d'activitats al llarg de l’any amb perspectiva de gènere 

Prevenció i eliminació de les violències contra les dones 3 Número d'activitats per prevenir i combatre les violències contra les dones i 
els col·lectius LGTBI. 

Participació municipal 5 
Col·laboració de l’entitat amb les activitats organitzades per l’Ajuntament 

Total Criteris Específics 10,00  

      
 

Total Criteris generals + criteris específics: 20 punts 
 
 
 
 

 

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ 

Econòmics 2,5 
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 

 
4 

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

Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat. 

Total 10,00  

 



FITXA 8: CIUTADANIA  
 

 
 

MATÈRIA CIUTADANIA 

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

 
 

 

           Objectius subvencions en matèria de Ciutadania 

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

sensibilitats culturals diverses. 

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. 

 

 

 

CRITERIS  GENERALS Punts ES 
VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

  1 

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

Participació en xarxes locals 

Solidesa i finançament de l’entitat    1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat   2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats. 
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió. 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 
Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social   1 
Considereu innovador el projecte 

L’impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat   1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 les seves 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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  

 
 

 

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

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. 

 

3,0 

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. 

 

4,0 

Intervenen persones estrangeres o de minories ètniques  a l'activitat. 
Intervenen persones estrangeres o de minories ètniques  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. 

 
3,0 

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

orígens culturals en les activitats. 

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

Total Criteris Específics 10,00  



VALORACIÓ POSTERIOR 

2. PROMOCIÓ I FOMENT D'INICIATIVES QUE PROMOGUIN LA INTEGRACIÓ A LA NOSTRA CIUTAT DE PERSONES DIVERSES DE DIFERENTS ORÍGENS I 
SENSIBILITATS CULTURALS DIVERSES. 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

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

català i el castellà (grups de conversa, …). 

 

4 

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. 

 

 
4 

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 

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

Total Criteris Específics 10,00  

 

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. 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

  

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

interculturalitat  com a element clau del patrimoni del nostre 

municipi 

 

4 

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 

2 
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 

 

4 

Nombre de participacions previstes en institucions: museus, biblioteques, 

etc. 

 

Total Criteris Específics 10,00  

 

 Total Criteris generals + criteris específics: 20 punts 
 
      
 

 

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ 

Econòmics 2,5 
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 4 
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 

FITXA 9: COOPERACIÓ  
 

 

MATÈRIA CIUTADANIA 

Eix estratègic 
Impulsar i promocionar la cooperació internacional des del mon local 

 

        Objectius subvencions en matèria de Cooperació  
Accions de sensibilització ciutadana d’entitats badienques en solidaritat i cooperació 

 

 

 

CRITERIS  GENERALS Punts ES 
VALORARÀ 

REFERENTS A L'ENTITAT 

 

Capacitat i qualitat democràtica de l’entitat 

 

  1 

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

Participació en xarxes locals 

Solidesa i finançament de l’entitat    1 
Manteniment/creixement del nombre de socis/es en els darrers anys 

Els recursos propis permeten el funcionament ordinari. 

REFERENTS A L'ACTIVITAT 

Qualitat de l’activitat   2 
Justificació de la necessitat del projecte i bona definició dels objectius i 
activitats. 
Definició i concreció d’activitats de comunicació i difusió. 
Incorporació indicadors de seguiment del projecte. 
Participació del col·lectiu referent en el disseny del projecte 

Impacte i/o innovació social   1 
Considereu innovador el projecte 

L’impacte no es limita als socis de l’entitat 

Projecció de la ciutat   1 
Eines de difusió del projecte/activitat fora de la ciutat 

Col·laboració en xarxes supra locals 

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

1 
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 les seves 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 1 Adequació del projecte per fer possible la participació sense barreres 

TOTAL 10  
 

 

Accions de sensibilització ciutadana d’entitats badienques en solidaritat i cooperació 

CRITERIS ESPECÍFICS Punts ES VALORARÀ 

 

          Vinculació amb un projecte de cooperació 
 

3,0 

 
Existència de projectes de cooperació lligats a les activitats presentades 

 
Que siguin accions impulsades i dissenyades en matèria d’educació 

 

4,0 

Difondre les causes dels desequilibris Nord/Sud 
Promoure la sensibilització entre la població escolar 
Promoure la sensibilització a la ciutadania en general 

 

Impacte en el territori 
 

3,0 

Coordinació entre entitats 

Previsió de participants en les activitats previstes 

 

Total Criteris Específics 10,00  

        
  Total Criteris generals + criteris específics: 20 punts 

 

CRITERIS VALORACIÓ Punts ES VALORARÀ 

Econòmics 2,5 
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 4 
Nombres de persones que han participat o s'han beneficiat del projecte 

Grau de consolidació del projecte o dels seus resultat. 

TOTAL 10,00  



 

 

  
 
      
 

 

 


