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ANNEX I 

 

 

 

SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES CULTURALS 

 

 

 

 

1. OBJECTE 

 

Son objecte de regulació en aquestes bases les subvencions  

destinades a projectes culturals. 

 

Els projectes presentats hauran de tenir en compte els aspectes 

generals següents: 

 

●  Millorar la cohesió social de la ciutat. 

● Promoure l’associacionisme potenciant serveis d’interès general 

per la comunitat. 

● Fomentar valors socials i culturals i noves formes de   

participació. 

● Promoure l’organització de projectes que siguin innovadors a la 

ciutat.  

● Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania. 

● Els projectes subvencionables han de promoure els valors de 

participació, de cooperació i de solidaritat entre els 

participants.  

 

 

2. BENEFICIARIS  

 

Poden ser beneficiaris de les subvencions: 

 

1. Les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o 

supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el Registre 

Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de caràcter 

cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a 

Sant Andreu de la Barca. 

 

2. Les persones físiques, que realitzin activitats de caràcter 

cultural, social, artístic o educatiu, amb especial projecció a 

Sant Andreu de la Barca. 
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3. CONDICIONS I REQUISITS 

 

Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions les 

entitats i persones que compleixin els requisits següents: 

 

1. Que les activitats es facin en el terme municipal de Sant 

Andreu de la Barca, o fora d’aquesta en el cas que es consideri 

d’interès per a la projecció exterior de la ciutat. 

 

2. Que les activitats i/o serveis complementin o supleixin la 

competència municipal en aquestes matèries. 

 

3. Que les activitats que es facin, no hagin obtingut subvencions 

per cap regidoria d’aquest Ajuntament, en aquest cas han d’obtenir 

una única subvenció per activitat. 

 

4. Que les activitats que es facin siguin sempre sense ànim de 

lucre, o bé que si se n’obtenen, siguin revertits a la pròpia 

activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti a la 

memòria de l’activitat. 

 

5. Les entitats i persones físiques han de trobar-se al corrent en 

el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 

l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat 

Social, així com de les obligacions per reintegrament de les 

subvencions atorgades per l’ajuntament, si s’escau. 

 

 

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

 

La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en 

els criteris fixats en aquest apartat. 

 

Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els 

criteris següents:  

 

1. Viabilitat tècnica del projecte (fins un màxim de 20 punts) 

2. Interès general del projecte (fins un màxim de 10 punts) 

3. Cobriment de dèficit d’activitats anàlogues (fins un màxim 

de 5 punts) 

4. Caràcter singular i innovador del projecte (fins un màxim de 

20 punts) 

5. Capacitat de gestió del sol·licitant per la realització del 

projecte (fins un màxim de 5 punts) 

6. Grau de compliment assolit en la realització de projectes en 

anys anteriors (fins un màxim de 10 punts) 

7. Caràcter participatiu del projecte (fins un màxim de 15 

punts) 

8. Grau d’implicació i participació en el projecte d’altres 

entitats i col·lectius (fins a un màxim de 10 punts)  
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9. Grau d’autofinançament del projecte (fins un màxim de 5 

punts) 

 

 

5. ÀMBIT TEMÀTIC DEL PROJECTE 

 

Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i/o 

persones que duguin a terme projectes en els àmbits temàtics 

següents: 

 

 

CULTURA: 

 

 Foment de la cultura popular i tradicional. 

 Creació, producció i difusió d’iniciatives artístiques. 

 Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals. 

 Foment de projectes sòcio-culturals conjunts entre 

associacions. 

 Promoció de la lectura. 

 Foment d’entitats de cultura popular, tradició i 

participació. 

 Innovació cultural al municipi. 

 Cultura i nova ciutadania. 

 Propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès per a 

la ciutat. 

 Promoció al cant coral 

 

 

 

 

 


