ANNEX 2. PROGRAMES I ACTIVITATS SUBVENCIONABLES 2020
1.- Programa de subvencions de la Regidoria de Cultura.
1.1.- Projectes de foment d’activitats culturals de recerca i estudi.
Els criteris per a l’atorgament de les subvencions són els següents:
-

Per la incidència a Tordera de les seves activitats de difusió com xerrades a
escoles, etc.. Fins a 3 punts.
Pel nombre, la qualitat i el cost de les activitats dels respectius projectes. Fins a 4
punts.
Per l’edició dels treballs que resultin de la seva activitat, amb especial
reconeixement a la regularitat. Fins a 3 punts.

L’import màxim de la subvenció per a aquests projectes serà de 1.500 euros .
1.2.- Projectes de serveis culturals que complementen l’activitat municipal.
Els criteris per a l’atorgament de les subvencions són els següents:
-

Per l’organització d’actes, activitats o cicles oberts a la vila, depenent del
nombre, la qualitat, el nombre de participants i el cost. Fins a 6 punts
Pel fet d’acollir o cedir espais a altres entitats de naturalesa diversa a la seva seu
o de programar activitats conjuntament amb altres entitats. Fins a 2 punts
Per l’arrelament de les activitats proposades. Fins a 2 punts.

L’import màxim de la subvenció per a aquests projectes serà de 4.000 euros.
1.3.- Projectes de foment d’activitats culturals de caràcter artístic.
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros.
1.4.- Activitats de promoció de festes tradicionals.
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros.
1.5.- Projectes de foment de la dansa tradicional.
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros.
1.6.- Activitats de promoció de cultura popular tradicional.
Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros.
1.7.- Activitats de foment de la música i el cant coral.

Quantia màxima subvencionable: 3.000 euros.
1.8.- Suport a activitats extraordinàries en ocasió d’aniversaris.
Quantia màxima subvencionable: 1.500 euros.
No s’atorgarà subvenció per aquest concepte abans que l’entitat compleixi 5 anys.
1.9.- Excepcionalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia
ocasionada pel COVID-19, suport a les entitats culturals de Tordera que, tenint
despeses estructurals, tinguin dificultats per fer-hi front degut a la impossibilitat
d’haver pogut organitzar activitats per sufragar-les
Quantia màxima subvencionable: 2.000 euros.
2.- Programa de subvencions de la Regidoria d’Ensenyament.
Els destinataris d’aquestes subvencions són les associacions de pares i mares d’escoles
de Tordera.
2.1.- Suport a activitats de celebració d’aniversaris o commemoracions especials.
Quantia màxima subvencionable: 1.500 euros.
2.2.- Suport a l’edició de revistes escolars.
Quantia màxima subvencionable: 100 euros.
2.3.- Suport a les activitats que complementin el Pla d’Acollida del centre i que
fomentin la integració i la cohesió social per mitjà de les associacions de pares i
mares.
Quantia màxima subvencionable: 300 euros.
2.4.- Suport a l’organització d’activitats d’acolliment que complementin l’horari
escolar.
Quantia màxima subvencionable: 300 euros.
2.5.- Suport a l’organització de xerrades a mares i pares obertes a població i que,
entre d’altres, ajudin a fomentar la cultura de l’esforç.
Es prioritzaran aquelles que estiguin organitzades per més d’una entitat.

Quantia màxima subvencionable: 100 euros.
2.6.- Suport a les iniciatives que promoguin la seguretat i la sostenibilitat a l’entorn
dels centres escolars i als itineraris d’entrades i sortides.
Quantia màxima subvencionable: 200 euros.
2.7.- Suport a programes ambientals o de sostenibilitat, que promoguin actituds
responsables amb el medi ambient, la recollida selectiva, el reciclatge i la
conscienciació davant el canvi climàtic.
Quantia màxima subvencionable: 200 euros.
2.8.- Suport a les AMPA dels centres escolars que organitzin activitats extraescolars
per tal d’ajudar a fer front a les despeses derivades d’aquesta organització.
Quantia màxima subvencionable: 400 euros.
2.9.- Suport a actuacions de col·laboració amb l’escola i/o en algunes despeses que
es considerin necessàries i convenients.
Quantia màxima subvencionable: 300 euros.
2.10.- Programa de suport a l'esport com a activitat escolar.
Aquest programa va adreçat al foment de l'esport en l'àmbit escolar per tal
d'aconseguir el màxim de participació dels nens/es i joves en el món de l'esport i/o per
mitjà dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i del Pla Català de l’Esport.
Quantia màxima subvencionable: 300 euros.
2.11.- Excepcionalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia
ocasionada pel COVID-19, suport a les entitats educatives de Tordera que, tenint
despeses estructurals, tinguin dificultats per fer-hi front degut a la impossibilitat
d’haver pogut organitzar activitats per sufragar-les
Quantia màxima subvencionable: 2.000 euros.
3.- Programa de subvencions de la Regidoria de Joventut.
L’objecte d’aquestes subvencions és la promoció de l’associacionisme juvenil,
mitjançant el suport als projectes d’activitats de les associacions juvenils o de les
entitats sense finalitat de lucre l’objecte de les quals siguin els serveis a la joventut i/o
a la infància i que reverteixin en la millora de la qualitat de vida del infants i joves de la
ciutat i que fomentin un o més d’un dels àmbits generals del Pla Local de Joventut:
civisme i convivència, ocupació, habitatge, oci i lleure, transport i mobilitat...

Es preveuen les següents subvencions:
3.1.- Per a les entitats d’educació en el lleure adreçada als infants i joves de la vila de
Tordera que duguin a terme una activitat periòdica i perllongada al llarg de l’any.
-

Per a l’activitat ordinària i de funcionament, una quantia màxima de 1.500 €.
Per a projectes puntuals adreçats específicament a persones joves o a infants,
una quantia màxima de 500 € per projecte.

3.2.- Per a la resta d’entitats sense finalitat de lucre.
-

Per a projectes puntuals adreçats específicament a persones joves o infants i
que fomentin aspectes com l’emprenedoria, la formació, etc., una quantia
màxima de 500 € per projecte.

A més de les seves activitats ordinàries o projecte concret, les entitats hauran de
justificar que han realitzat, durant l’any 2018, una activitat oberta als infants i/o joves
a la vila de Tordera, comunicada oportunament a la Regidoria, i per a la qual, si escau,
es pot obtenir material. En cas que no es justifiqui la realització d’aquesta activitat,
se’ls abonarà únicament el 80 per cent de la subvenció atorgada.
Les quanties totals a percebre per les entitats no seran superiors en cap cas als 3.000
euros.
Pel que fa als criteris d’avaluació de les sol•licituds:
-

-

Grau d’acompliment de tots els acords de la subvenció rebuda l’any anterior
(sol·licitud, desenvolupament i justificació del projecte dins dels terminis
establerts). Fins a 6 punts.
La utilitat i interès social del programa i de les activitats per als joves i/o infants
de la població de Tordera. Fins a 4 punts.
La qualitat del programa i de les activitats. Fins a 10 punts.
Que l’edat de les persones sòcies i/o beneficiàries es trobi entre 3 i 29 anys. Fins
a 4 punts.
Nombre de participants i beneficiaris del projecte presentat. Fins a 4 punts
La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari. Fins a 4 punts.
La previsió de continuïtat. Fins a 4 punts.

3.3.- Excepcionalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia
ocasionada pel COVID-19, suport a les entitats juvenils de Tordera que, tenint
despeses estructurals, tinguin dificultats per fer-hi front degut a la impossibilitat
d’haver pogut organitzar activitats per sufragar-les
Quantia màxima subvencionable: 2.000 euros.

4.- Programa de subvencions de la Regidoria d’Atenció Social.
Els projectes que es presentin han de reunir alguna de les característiques següents:
-

Activitats i projectes d’interès per a la prevenció dels factors que condueixen a la
vulnerabilitat social.
Projectes i accions que millorin la qualitat de vida de persones i/o col·lectius amb
risc social.
Programes i/o projectes que afavoreixin la cohesió social i ciutadana.
Projectes que promoguin la dinamització comunitària.
Accions que visualitzin la inclusió social.

Seran criteris d’atorgament de les subvencions, els següents:
-

L’interès de l’activitat per als ciutadans.
La necessitat de subvenció per portar a terme l’activitat.
L’esforç de l’entitat per obtenir altres fonts de finançament diferents a les
municipals.
La manca d’activitats de la mateixa naturalesa o dirigides al mateix col·lectiu de
població.
El nombre de població a qui va dirigida l’activitat o projecte.
La necessitat social que tenen els receptors de l’activitat o projecte.
La qualitat de l’activitat o projecte que es porta a terme.
L’adequació del projecte o activitat amb la capacitat organitzativa de l’entitat.

La quantia màxima de subvenció que s’atorgarà per a aquests programes no
sobrepassarà en cap cas els 20.000 euros.
4.1.- Projectes de foment de la igualtat de gènere.
4.1.1.- Projectes o activitats de sensibilització que tendeixin a eradicar la desigualtat
d’oportunitats.
4.1.2.- Projectes que treballin grups d’ajuda mútua.
Quantia màxima subvencionable: 1.350 euros.
4.2.- Projectes de sensibilització en la cooperació internacional.
Se subvencionaran projectes dirigits a la població de Tordera que tinguin com a
objecte algun dels següents:
-

Que pretenguin sensibilitzar de les diferències Nord-Sud.
Que informin de les actuacions que es porten a terme en països del Tercer .
Que fomentin el comerç just.
Que incorporin en el projecte de sensibilització persones originàries dels pobles
del sud.

Quantia màxima subvencionable: 6.000 euros.
4.3.- Projectes de Cooperació.
Se subvencionaran aquelles entitats i projectes que compleixin amb els criteris
establerts en el pacte primer del Conveni signat entre l’Ajuntament de Tordera i el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament l’any 2004, pel qual aquesta entitat
esdevé entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Tordera en relació amb les
subvencions de solidaritat i cooperació internacional. S’utilitzarà el model de sol·licitud
i d’informe final del Fons.
Quantia màxima subvencionable: 10.000 euros.
Es valorarà especialment que l'entitat acrediti que té presència a la ciutat (la qual, a
més de tenir seu social, es concreta amb activitats de difusió, sensibilització, etc,
adreçades a la població en general) i que l'entitat acrediti que aporta recursos
econòmics al projecte.
D’altra banda, ateses les peculiaritats manifestes dels projectes subvencionats per
aquest programa, s’autoritza a sol·licitar pròrroga de justificació de les subvencions
concedides.
4.4.- Excepcionalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia
ocasionada pel COVID-19, suport a les entitats d’atenció social de Tordera que, tenint
despeses estructurals, tinguin dificultats per fer-hi front degut a la impossibilitat
d’haver pogut organitzar activitats per sufragar-les
Quantia màxima subvencionable: 2.000 euros.
5.- Programa de subvencions de la Regidoria d’Esports.
Amb caràcter general, s’estableixen les següents normes:
-

Els clubs esportius federats han d’estar inscrit al Registre d'entitats esportives del
Consell Català de l’Esport.

-

Podran

ser

objecte

de

subvenció

les

despeses

o Transport.
o Allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.
o Arbitratges que requereixi la competició.

següents:

o Despeses de fitxes pagades a les federacions.
o Material fungible esportiu.
-

No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a
despeses subvencionables, les següents:
o Festes, celebracions, cloendes o dinars i sopars dels membres de
l’entitat.
o Fitxatges o primes de jugadors.
o Sancions i multes federatives.
o Despeses de representació de càrrecs directius.
o Cobraments amb caràcter lucratiu, especialment els de càrrecs directius
o membres de juntes directives.

-

Les entitats esportives federades a les quals se’ls hagi concedit una subvenció,
per tal de poder cobrar-la, han d'haver complert, respecte a l'exercici anterior,
les següents condicions:
o La realització de l’assembla anual de l’any/temporada anterior.
o La subscripció d’una pòlissa de RC o bé el pagament de la renovació
anual en curs, per les quanties legalment establertes.

5.1.- Esport col·lectiu.
5.1.1.- Programa suport a les entitats esportives que competeixen en l’àmbit federat.
Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que participen
mitjançant els seus equips en competicions organitzades per una Federació.
Quantia màxima subvencionable: entre 25 € i 80 € per esportista, en funció de les
edats dels practicants.
5.1.2.- Programa suport a les entitats esportives que competeixen en l’àmbit no
federat.
Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que participen
mitjançant els seus equips en competicions no organitzades per una Federació.
Quantia màxima subvencionable: entre 25 € i 60 € per esportista, en funció de les
edats dels practicants.
5.1.3.- Programa suport a les entitats esportives que no competeixen.

Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que no
participen mitjançant els seus equips en competicions.
Quantia màxima subvencionable: 20 € per esportista.
5.1.4.- Programa suport a les entitats esportives que competeixen a alt nivell.
Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que participen
mitjançant els seus equips en competicions organitzades per una federació de nivell
estatal o internacional.
Quantia màxima subvencionable: 14.000 € per entitat.
5.2.- Esport individual.
5.2.1.- Programa suport a les entitats esportives que competeixen en l’àmbit federat.
Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que participen
mitjançant esportistes individuals en competicions organitzades per una Federació.
Quantia màxima subvencionable: 30 € per esportista.
5.2.2.- Programa suport a les entitats esportives que no competeixen.
Aquest programa va destinat a subvencionar clubs o entitats esportives que no
participen mitjançant esportistes individuals en competicions.
Quantia màxima subvencionable: 20 € per esportista.
5.3.- Programa de suport a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals.
Aquest programa va adreçat als clubs esportius federats i està destinat a col·laborar en
aquelles activitats esportives que es realitzin a Tordera, tant de caràcter oficial, tipus
finals de competicions federades, com de caràcter obert o popular, tipus curses
populars, trobades, 24 hores...
La quantitat final de la subvenció estarà vinculada amb l’impacte que tingui dins el
municipi i l’interès social que generi l’activitat.
Pel que fa als criteris d’avaluació de les sol•licituds:
-

Esdeveniments d’àmbit local: com a màxim 500 €.
Si tenen lloc durant un matí o tarda, màxim 200 €.
Si tenen lloc durant un dia, màxim 300 €,
Si tenen lloc durant un cap setmana, màxim 500 €.

-

Esdeveniments d’àmbit català: com a màxim 1.000 €.

Si tenen lloc durant un matí o tarda, màxim 400 €.
Si tenen lloc durant un dia, màxim 600 €.
Si tenen lloc durant un cap de setmana, màxim 1.000 €.
-

Esdeveniments d’àmbit estatal o internacional: com a màxim 12.000 €, en funció
del nombre de participants:
Fins a 100 participants: màxim 2.000 €.
De 101 a 200 participants: màxim 3.000 €.
De 201 a 300 participants: màxim 4.000 €.
De 301 a 400 participants: màxim 5.000 €.
De 401 a 500 participants: màxim 7.000 €.
De 501 1 600 participants: màxim 9.000 €.
A partir de 601 participants: màxim 11.000 €.

Es poden subvencionar un màxim de dues activitats per entitat.
5.4.- Programa de suport a activitats de celebració d’aniversaris significatius de
l’entitat.
Aquest programa va destinat als clubs esportius federats i té per objecte col·laborar
amb aquelles entitats esportives que celebrin durant l’any de la concessió de la
subvenció l’aniversari de la fundació de l’entitat.
Quant als criteris d’avaluació:
-

Celebració 25 anys, màxim 500 €.
Celebració 50 anys, màxim 765 €.
Celebració 75 anys, màxim 1.275 €.
Celebració a partir de 100 anys, màxim 1.500 €.

5.5.- Programa de suport a la gestió d’una instal·lació esportiva municipal.
Aquest programa està destinat a entitats que gestionen una instal·lació esportiva
municipal, segons estableixi el seu Conveni amb l’Ajuntament de Tordera i/o el
Reglament d’ús d’instal·lacions esportives municipals al seu article 11 i annexos.
Quantia màxima subvencionable: 18.000 €.
La quantia a atorgar anirà en funció de la intensitat d’utilització de la instal·lació i de
les obligacions que comporti aquesta.
També es podrà subvencionar als clubs que, tot i no gestionar les instal·lacions de
manera total, sí que col·laboren, com a entitat que la utilitza majoritàriament, amb
l’Ajuntament en l’administració de la instal·lació en tasques complementàries a la
gestió. En aquest cas, la quantia màxima subvencionable serà de 2.000 €.

5.6.- Programa de suport a clubs que promouen un esport que no promou cap altre
club o entitat a la població.
Aquest programa està destinat a potenciar la unió d’esforços en benefici d’un mateix
esport i a intentar evitar-ne la dispersió. Exclusivament es subvencionaran clubs o
entitats que tinguin un mínim de 75 socis o practicants.
Quantia màxima subvencionable: 750 €.
5.7.- Excepcionalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia
ocasionada pel COVID-19, suport a les entitats esportives de Tordera que, tenint
despeses estructurals, tinguin dificultats per fer-hi front degut a la impossibilitat
d’haver pogut organitzar activitats per sufragar-les
Quantia màxima subvencionable: 2.000 euros.
6.- Programa de subvencions de la Regidoria de Participació Ciutadana.
Seran subvencionables aquells programes i/o actuacions concretes que es
desenvolupin al llarg de l’any, especialment per part de les associacions de veïns i
entitats, que fomentin el civisme, la participació i el voluntariat, a excepció d’aquelles
activitats que són objecte de subvenció en altres convocatòries de l’Ajuntament.
Es tindran en compte els següents criteris d’avaluació:
A: contingut i formulació del programa presentat. Fins a 10 punts i amb un màxim
de 800 €.









Renovació del programa respecte anys anteriors. Fins a 1 punt.
Interès general de les activitats. Fins a 2 punts.
Grau d’obertura de les activitats a la ciutadania en general. Fins a 1 punt.
Previsió d’un sistema de difusió de les activitats. Fins a 1 punt.
Afavoriment/Integració del voluntariat en l’organització. Fins a 1 punt.
Generació de recursos propis. Fins a 2 punts.
Previsió de recursos humans suficients per a l’execució del projecte. Fins a 1
punt.
Previsió d’una planificació i el seu sistema d’avaluació. Fins a 1 punt.

B: del foment dels valors democràtics. Fins a 5 punts i amb un màxim de 600€.





Promoció de xarxa social. Fins a 1 punt.
Promoció de la cohesió social. Fins a 1 punt.
Foment de la convivència en la diversitat. Fins a 1 punt.
Previsió dels principis de sostenibilitat i protecció del mediambient. Fins a 1
punt.



Potenciació d’actituds que tenen a veure amb el respecte, la tolerància,
l’educació, la urbanitat i tots aquells valors que afavoreixen la responsabilitat
ciutadana i la bona convivència. Fins a 1 punt.

C: de l’entitat sol·licitant. Fins a 10 punts i amb un màxim de 600€.








Participació de l’entitat de forma activa en el conjunt de les activitats de la
població. Fins a 2 punts.
Inclusió de les minories no participatives. Fins a 1 punt.
Capacitat de recursos humans i tècnics per a desenvolupar el projecte
presentat. Fins a 2 punts.
Resultat i avaluació positiva d’altres projectes o activitats presentades. Fins a 2
punts.
Diversitat d’edats dels destinataris de les activitats de l’entitat, valorant-se que
fomentin la relació intergeneracional. Fins a 1 punt.
Foment de la igualtat entre homes i dones. Fins a 1 punt.
Nombre de socis respecte la població del barri o zona de treball de l’entitat.
Fins a 1 punt.

D: Excepcionalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia ocasionada
pel COVID-19, suport a les entitats de Participació Ciutadana de Tordera que, tenint
despeses estructurals, tinguin dificultats per fer-hi front degut a la impossibilitat
d’haver pogut organitzar activitats per sufragar-les
Quantia màxima subvencionable: 2.000 euros.
7.- Programa de subvencions en defensa del territori, de les persones, animals o
plantes i no inclosos en cap dels anteriors programes.
Es tindrà en compte, per la singularitat de l’entitat i del territori i el benefici que
comporten les seves actuacions per al conjunt de la comunitat, especialment en
matèria medioambiental o d’emergències, centrades tant en les persones i éssers vius
com en el territori i altres possibles vies de subvenció no incloses en cap dels supòsits
anteriors.
Es preveuen els següents conceptes subvencionables:
7.1.- Elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d'incendis i
emergències o d'actuacions urgents, vetllar per la preservació i el manteniment de la
massa forestal del terme i col·laboració activa en l'organització i el control de
mesures dictades per l’Ajuntament de Tordera o qualsevol altre organisme o
autoritat competent per a la prevenció i la lluita contra els incendis i les emergències.
Quantia màxima subvencionable: 1.000 €.

7.2.-. Col·laboració en la realització de campanyes de divulgació per a la protecció del
medi ambient entre els titulars dels terrenys forestals, així com la col·laboració entre
els titulars de terrenys forestals.
Quantia màxima subvencionable: 1.000 €.
7.3.- Vetllar per la seguretat i la integritat física de les persones en cas d’emergències
o catàstrofes.
Quantia màxima subvencionable: 1.000 €.
7.4.- Vetllar per la protecció dels animals i plantes en general i més en concret per la
defensa dels drets dels primers i del medi ambient en general.
Quantia màxima subvencionable: 2.000 €
7.4.- Excepcionalment, degut a la crisi sanitària provocada per la pandèmia
ocasionada pel COVID-19, suport a les entitats de Participació Ciutadana de Tordera
que, tenint despeses estructurals, tinguin dificultats per fer-hi front degut a la
impossibilitat d’haver pogut organitzar activitats per sufragar-les
Quantia màxima subvencionable: 2.000 euros.

