
 
 

12. Valoració del projecte. 

El projecte pot obtenir una puntuació màxima de 10 punts repartida en dues parts. 
- Criteris generals de valoració: fins a 4 punts. 
- Criteris específics de valoració: fins a 6 punts. 

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups 
de criteris i vindrà acompanyada i explicitada amb elements qualitatius o comentaris tècnics 
que quedaran reflectits en l'informe tècnic de valoració. 

Els projectes, en tot cas, hauran d'assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, 
no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior. 

12.1. Criteris generals de valoració (f ins a 4 punts): 

A. Enti tat (persona física o jurídica): 1,5 punts. 
- Base social o trajectòria. 
- Nivell d'autonomia financera i equilibri entre fonts de finançament. 
- Capacitat per implicar entitats o professionals d’àmbits diversos. 

B. Fonaments: 1 punt. 
- Col·laboració o complementarietat amb l’acció de la Administració local considerant els 

valors que conté, projecta i promou. 
- Ajustament a la realitat social i cultural i a les necessitats del col・lectiu al qual 

s’adreça. 
- Tractament de nous fenòmens socials a la ciutat i plantejament de nous enfocaments. 

C. Solidesa i  f inançament: 1 punt. 
- Capacitat i recursos per gestionar, executar i avaluar el projecte. 
- Pla de finançament del projecte (aportació pròpia, percentatge demanat, previsió i 

capacitat per aconseguir altres fonts de finançament i recursos). 

D. Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte: 0,5 punts 
- L'entitat explicita la igualtat de gènere en els seus estatuts, objectius o missió, 

memòries d'activitats i/o estructura organitzativa  
- La igualtat de gènere s'incorpora en el projecte presentat a partir de la seva 

metodologia (implementació, seguiment i avaluació) i/o del contingut (atenent als 
objectius, activitats, població destinatària, valors que promou)  

12.2. Criteris de valoració específ ics (f ins a 6 punts). 
 

A. Quali tat del projecte i  interès cultural i  artíst ic: 3 punts 

 
-Coherència: línia de programació i temporització ben definida, així com 
descripció clara d’accions, activitats i objectius i la seva adequació al context 
actual. 
-Risc, innovació i singularitat: aposta pel risc, la innovació i l’experimentació 
així com per la promoció de talents i creadors emergents. 
-Pla de comunicació, estratègies de comunicació i difusió de les activitats i la 
seva adequació al context actual.   
 

 



 
B. Retorn social i  v inculació cultural amb la ciutat : 3 punts 

 
-Treball en xarxa, treball de proximitat i implicació amb el territori i la seva 
adequació al context actual. 
-Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats 
formatives, residències, tallers i accions als i amb els centres formatius) 
-Accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, 
oferta d’accés a la programació habitual a persones vulnerables, accessibilitat 
de tots els col·lectius.  
-Accions de sensibilització i creació de públics.  
-Impuls del diàleg intercultural: foment del diàleg intercultural crític i projectes 
que abordin la diversitat lingüística.  
-Vincles i col·laboració amb agents del sector. Articulació i connexió del teixit 
cultural. Aposta per creadors/es locals.  
-Internacionalització: col·laboració i/o vincles amb agents internacionals. 

 


