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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – J/ CIUTAT 

J) Acció Comunitària i Associacionisme 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de tres projectes per part d’un/a mateix/a sol·licitant 
entre els àmbits temàtics de I11 Democràcia activa i Participació ciutadana, J11 Acció comunitària i 
Associacionisme, P11 Innovació democràtica, R11 Pluralisme Religiós i Conviccional i X11 Promoció de la 
perspectiva intercultural.  

Un/a mateix/a sol·licitant només pot presentar un sol projecte a l’àmbit J d’acció comunitària i 
associacionisme. 

En cas que siguin projectes a desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb el 
centre o centres per poder desenvolupar el projecte, i s’haurà de presentar amb la sol•licitud. 

Els/les sol·licitants han de ser entitats sense afany de lucre, i en cap cas s’admetran gremis, universitats, 
col·legis professionals, associacions de professionals, fundacions o cooperatives (siguin o no sense afany 
de lucre). 

Les sol·licituds que s'adrecin a aquest programa no podran superar els 12.000,00 €. 

Jb) Enfortiment democràtic i social i transparència de les associacions ____  (àmbit 
ciutat) 

Els projectes presentats han de complir els següents requisits, en línia amb el Pla Municipal d’Acció 
Comunitària 2018-2022 
 Incorporar l’objectiu de l’enfortiment democràtic de l’associació. 
 Impulsar la transparència al sí de l’associacionisme. 
 Potenciar el teixit social i l’associatiu com a element de promoció social i comunitària. 
 Promoure i facilitar accions que ampliïn la incidència social i la capacitat transformadora dels projectes 

associatius i accions voluntàries.. 
 Explicar la innovació en els temes citats. 

Criteris de Valoració: 

 Explicita el funcionament i les estratègies de millora de l’organització interna de l’entitat així 
com la renovació de càrrecs .......................................................................................... 1 punt 

 Explicita la creació o millora d'espais de participació, governança i decisió de les persones 
associades i/o voluntàries a l’entitat .............................................................................. 1 punt 

 Explicita la creació o millora d'eines de transparència de la gestió de l’entitat .............. 1 punt 
 Explicita la creació o millora del sistema de comunicació interna i externa de l’entitat .. 1 punt 

 
 
 
 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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 Facilita la incorporació de persones no associades i de les iniciatives ciutadanes, tot 

plantejant propostes i activitats innovadores en la recerca de nous col·lectius i nous/noves 
destinataris/àries ........................................................................................................... 1 punt 

 Planteja accions adreçades a fomentar la implicació de les persones associades i/o 
voluntàries en les accions col·lectives del seu entorn ................................................... 1 punt 

 


