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1. INTRODUCCIÓ

• Què és?

Canals Creactiva és un projecte que pretén impulsar la participació de la gent en la dinamit-
zació del nostre poble mitjançant la col·laboració en la difusió i el finançament d'iniciatives,
projectes i causes socials, presentades per persones individuals, grups de persones o asso-
ciacions.

• Qui l'organitza?

Canals Creactiva es crea, organitza i finança des del col·lectiu Reiniciem Canals. Reini-
ciem Canals està constituït per un grup de gent que, entre finals del 2014 i principis del 2015,
vam encetar un projecte col·lectiu de treball i reflexió pel nostre poble que va esdevenir una can-
didatura municipalista amb què concórrer a les eleccions municipals de 2015. El nostre principal
objectiu és l'empoderament de la ciutadania i el benestar col·lectiu; així, posem el focus en la
participació social i política de la gent del nostre poble. 

Reiniciem Canals, a hores d'ara i com a resultat de les eleccions del 2015, comptem -a nivell
institucional- amb dos regidors a la corporació municipal. Aquests, amb el seu treball, permeten
que aquest gran objectiu vaja fent xicotets passos, tot permetent obrir les finestres de l'Ajunta -
ment perquè entren nous vents. Tot i que estar en l'oposició ens suposa moltes més dificultats
per dur endavant les nostres propostes i la nostra forma de fer política, ens permet treballar amb
responsabilitat i amb actitud propositiva per anar aconseguint xicotets objectius. Però açò és no-
més una part del nostre treball: com a col·lectiu continuem amb la nostra tasca de carrer, amb el
treball dia a dia, persona a persona, per intentar aconseguir aquest empoderament ciutadà que
permeta al poble de Canals ser part activa de les seues pròpies decisions. I són aquests valors
els que ens han portat a encetar aquest nou projecte: Canals Creactiva.

• Com es finança?

El nostre Ajuntament finança a cadascun dels grups polítics configurats a partir de les elec-
cions municipals amb 100 € per grup municipal i 100€ per regidor o regidora electa.  En
el plenari  que iniciava la legislatura vam demanar una reducció d'aquesta despesa -que
considerem desmesurada-. Davant la negativa dels grups municipals de la resta de partits
vam anunciar que, per la nostra banda, una part d'aquests ingressos es destinaria a or-
ganitzacions,  associacions o persones individuals   que treballaren pel  nostre poble.
Aquesta voluntat es concreta ara en la convocatòria de Canals Creactiva que teniu al da-
vant.

2. PRESSUPOST

El pressupost total del projecte és de  4000 € que es repartiran en dues convocatòries de
Canals Creactiva. La primera d’elles es convocarà en setembre del 2017; la segona, en ju-
liol del 2018.

Cadascuna de les convocatòries disposarà d’un pressupost de 2000 €.
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3. QUI POT PARTICIPAR

● Qualsevol associació sense ànim de lucre que demostre la seua activitat durant l'úl-
tim any. Haurà de tindre com a àmbit de treball Canals, o incloure Canals dins del
seu àmbit de treball. En cas que l'associació no estiga legalment constituïda haurà
de delegar la seua representació en una persona o persones responsables.

→ Per justificar la seua activitat durant l'últim any l'organització podrà requerir, en
cas que ho crega necessari, un dossier d’activitat.

● Qualsevol persona o grup de persones que presente una iniciativa que tinga com a
àmbit de treball Canals o incloga Canals dins del seu àmbit de treball.

4. LÍNIES D'ACTUACIÓ DE LES INICIATIVES PRESENTADES

Les iniciatives, causes socials i projectes que es presenten hauran de pertànyer -a títol ori-
entatiu- a alguna o diverses de les següents àrees:

✔ Art i Cultura

✔ Educació

✔ Igualtat de gènere

✔ Inclusió social

✔ Salut i esport

✔ Medi ambient i sostenibilitat

✔ Economia social

✔ Participació ciutadana

✔ Comunicació social

✔ Investigació i desenvolupament social

5. COM PRESENTAR UN PROJECTE O INICIATIVA

Aquelles associacions o persones que vulguen participar en la convocatòria Canals Creacti-
va hauran de presentar, per correu electrònic a reiniciemcanals@gmail.com la següent do-
cumentació, de la qual es confirmarà recepció:

• Instància de sol·licitud degudament emplenada segons el model adjuntat en l'Annex 1
de la present convocatòria.

• Fotocòpia del document identificatiu de l'associació i/o de la persona o persones res-
ponsables del projecte.

Només podrà presentar-se una iniciativa (i, per tant, una sol·licitud) per associació i/o per-
sona.

6. FINANÇAMENT DE LES INICIATIVES

El pressupost determinat per a la present convocatòria és de 2000 €.
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Es dotarà de finançament a un màxim de 5 iniciatives, les quanties de cadascuna de les
quals seran d'un màxim de 1000 € i d'un mínim de 300 €. 

Cada iniciativa presentarà un pressupost aproximat, que des de l'organització es demana
que siga ajustat i coherent per tal de donar cabuda a les màximes iniciatives possibles. Tot
i això, quedarà a criteri de l'organització assignar allò que considere pertinent a cada projec-
te. En cas que qui presenta la iniciativa no estiga d'acord amb el pressupost proposat per
l'organització, podrà rebutjar l'ajuda abans de ser rebuda i, d'aquesta manera, no compro-
metre's a la realització del projecte.

La forma d'elecció  de les iniciatives  guanyadores  d'entre  les  presentades i  d'assignació
pressupostària a aquestes s'especifica en l'apartat 10.

Una vegada resoltes les ajudes, per iniciar el projecte es donarà un 60% de la quantia
total assignada; en finalitzar el projecte, l’altre 40%. En cas de requerir-se la totalitat del
pressupost des de l'inici per dur a terme el projecte, s’haurà de presentar un requeriment a
l’organització per justificar aquesta necessitat. La petició serà valorada i quedarà a criteri de
l’organització.

7. DESPESES FINANÇABLES

• Despeses materials:

- Fungibles  : fotocòpies, papereria, material d'oficina, etc.

- Difusió  : cartelleria, publicitat, etc. Lloguer de transport i desplaçaments: transport per a

les activitats, gasolina o desplaçament amb vehicle propi. La gasolina per a vehicle

propi serà de 0,19 € el quilòmetre.

- Altres  : lloguers de materials, espais, materials concrets per a les activitats, etc.

• Personal per a executar les activitats. Aquelles persones i/o professionals que es re-

querisquen per al desenvolupament del projecte presentat. 

8. EXCLUSIONS

S’exclouran del procés aquelles iniciatives que:

● No complisquen amb qualsevol dels requisits exigits a la convocatòria. 

● Requerisquen un pressupost inferior als 300€.

● No compartisquen els valors de l'organització.

L’organització es reserva el dret a deixar desertes les ajudes en cas que cap de les sol·lici-
tuds presentades complisca els requisits mínims exigits.

9. TERMINIS 

● Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria s'obri un període de 40 dies na-
turals per presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida.
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● Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'organització -en un període mà-
xim de 15 dies naturals- farà pública la llista de sol·licituds acceptades i excloses,
la qual podrà ser recorreguda durant els 10 dies naturals següents a la seua publica-
ció.

● Una vegada finalitzat aquest termini, l'organització publicarà, en un període màxim
de 15 dies naturals, el llistat definitiu d'iniciatives acceptades i també la correspo-
nent baremació tècnica del jurat, que es farà d'acord als paràmetres establerts en
el següent punt, i que tindrà un valor del 60%. Aquesta baremació podrà ser recorre-
guda durant els 10 dies següents a la seua publicació.

● S’obrirà, aleshores, un període de 10 dies de presentació pública de les iniciati-
ves. Durant aquest període l'organització es reserva el dret d'organitzar un acte pú-
blic de presentació, en què es requerirà la presència d'una persona representant de
cadascuna de les iniciatives i encarregada de la seua presentació. Les condicions
d'aquesta presentació pública correran a càrrec de l'organització i es regiran pels
principis de transparència i igualtat entre les iniciatives.

● Una vegada fetes públiques les iniciatives a la ciutadania, s'obrirà la segona part de
la baremació, que tindrà un valor del 40%, i que es determinarà pel suport ciutadà,
mitjançant els mecanismes que l'organització determinarà.

10. BAREMACIÓ DE LES INICIATIVES PRESENTADES

El sistema de baremació dels projectes tindrà dues fases:

● Una primera, que equivaldrà al 60% de la puntuació final i que serà determinada per
l'avaluació tècnica que farà el jurat determinat per l'organització, tot atenent als cri-
teris que s'especifiquen en aquest mateix apartat.

● Una segona, que equivaldrà al 40 % de la puntuació final, i que serà determinada pel
suport popular mitjançant els mecanismes que l'organització indicarà.

De la suma de la puntuació d'ambdues fases s'obtindrà la puntuació total de cada iniciativa.
Aquestes puntuacions determinaran l'ordre de preferència en l'adjudicació de les ajudes. 

Un exemple aclaridor: si el Projecte que ha quedat en la posició 1 requereix 400€ i el que ha
quedat en la posició 2 en requereix 1000€, l'1 rebrà 400€ i el 2, 1000€. Així, fins que s'esgo-
te el pressupost total de l'organització (2000€) o fins arribar al màxim d'iniciatives finança-
des per l'organització (5 iniciatives). 

Un segon exemple: En cas que el pressupost de l'organització cobrisca els projectes que
han quedat en la posició 1, 2 i 3 i resten encara diners però no els suficients per a la realit -
zació del 4 -tot atenent al seu pressupost inicial i sempre respectant el mínim de 300€ per
adjudicar-  es proposarà als representants de l'esmentat projecte la possibilitat o bé de re-
formular-lo per adaptar-lo al nou pressupost o bé de rebutjar-lo, tot podent presentar-lo a
posteriors convocatòries de Canals Creactiva. Si, donat aquest cas, decidiren rebutjar l'aju-
da, aquesta passaria a la següent al Projecte que ha quedat en la posició 5, en cas d'haver-
lo.
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Primera fase de la baremació:

La primera fase de la baremació es fa d'acord amb una avaluació tècnica que farà el jurat
determinat per l'organització i que es regeix pel següents criteris:

● ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

○ Àmbit d’actuació local: 4 punts.

○ Àmbit d’actuació comarcal: 2 punts.

○ Àmbit d’actuació de grups de comarques limítrofs: 1 punt.

○ Àmbit d’actuació superior als esmentats: 0 punts.

● NÚMERO DE PERSONES amb participació directa en la iniciativa:

○ Més de 10 persones: 5 punts.

○ Entre 5 i 10 persones: 2 punts.

○ Entre 2 i 5 persones: 1 punts.

○ Una persona: 0 punts

● El 50% o més de les persones participants són dones: 5 punts

● Presenta una participació de diferents franges d’edat, tot fomentant així la interacció
entre persones de diferents generacions: 3 punts.

● La proposta o iniciativa és presentada en valencià: 3 punts.

● El projecte és viable i ajustat econòmicament: 2 punts.

● La iniciativa té una temporalització adequada als terminis proposats i es valora de
forma factible el seu acompliment: 2 punts.

● Es tracta d’una iniciativa amb recorregut de treball posterior al període finançable per
Canals Creactiva: 3 punts.

● Es tracta d’una iniciativa nova i original per al nostre municipi: 2 punts.

● L’associació o persona que presenta la proposta presenta un historial de treball en
àmbits culturals, d’acció social, de defensa de col·lectius vulnerables, conscienciació
social o medi ambient: 3 punts.

● L’associació que presenta la proposta no rep cap subvenció per part de cap adminis-
tració pública (si ho presenta una persona a títol individual no rebrà els punts): 5
punts.

● Amb la iniciativa es fomenta la participació i l'empoderament ciutadà: 3 punts.

El total de les puntuacions es valorarà entre 1 i 40, multiplicant-se per 1'5, tot obtenint-se ai-
xí una puntuació d'entre 1 i 60 punts (60%). 

Segona fase de la baremació:

Els 40 punts restants (40 %) es determinaran mitjançant la participació ciutadana, tot se-
guint el procediment que l'organització determinarà.
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11. PERÍODE D'EXECUCIÓ DE LA INICIATIVA FINANÇADA 

La iniciativa finançada ha d’estar en funcionament en un màxim de 10 mesos després de
rebre la primera part  de l'ajuda,  la qual es farà per transferència bancària al número de
compte proporcionat en la instància de sol·licitud. En cas de no complir amb els terminis
sense raó justificada o en cas d'abandonament del projecte, la segona part de l’ajuda no se-
rà entregada i la primera serà reclamada.

12. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR UNA VEGADA CONCLOSA LA INICIATI-
VA

Una vegada finalitzat el projecte, l'entitat o persona receptora de l’ajuda haurà d'emplenar

l'informe  que  pot  trobar  a  l'Annex  2  d'aquesta  convocatòria  i  enviar-lo  a

reiniciemcanals@gmail.com. El no compliment d'aquesta formalitat, impedirà la concessió

d'ajudes en posteriors convocatòries de Canals Creactiva.

13. CLÀUSULA PER A LES COMUNICACIONS DE LES INICIATIVES FINANÇADES

Una vegada concedides les ajudes, les comunicacions que es transmeten en relació a la

proposta per part de l’associació i/o persones receptores de les ajudes hauran de fer-se en

valencià, sense perjudici de poder fer-se, alhora, en qualsevol altra llengua.

14. GRUP GESTOR

El grup gestor de les ajudes serà qui s’encarregarà de dur endavant tot el procés.  Serà, a
més, qui es comunicarà amb els responsables de les sol·licituds presentades.

Estarà format per 4 persones participants del grup Reiniciem Canals.

El contacte mitjançant el qual es posaran en contacte amb els i les responsables de les sol-
licituds, així com el contacte per poder demanar qualsevol informació i/o clarificació serà:

reiniciemcanals@gmail.com

15. COMISSIÓ AVALUADORA

La comissió encarregada d’avaluar tècnicament cadascuna de les sol·licituds i atorgar-los el
60% de la seua puntuació total, estarà formada per 5 persones:

- Dues d’elles seran membres del grup gestor de les ajudes.

- Les altres tres seran persones externes a Reiniciem i involucrades en organitzacions
municipalistes i de participació ciutadana.

16. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

• D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal s'in-

forma als participants que les dades personals que s’indiquen en el formulari de registre

mailto:reiniciemcanals@gmail.com
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seran incorporats al fitxer de Reiniciem Canals del que és responsable l'agrupació elec-

toral Reiniciem Canals, amb CIF G98816242, que els utilitzarà per a gestionar el procés

de selecció i el desenvolupament del projecte. 

• Les dades personals dels participants no seran cedits a terceres persones ni organis-

mes públics sense el seu consentiment, excepte quan la llei establisca l'obligació de ce-

dir aquestes dades a les autoritats. 

• El participant accepta i dóna consentiment expressament al tractament de les seues da-

des personals i la recepció de missatges i comunicacions electròniques per a les finali-

tats indicades. 

• El participant declara i garanteix que les dades personals que ha indicat en el formulari

de registre del seu projecte són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, que ha

llegit aquest avís legal sobre protecció de dades personals i que està conforme amb el

seu contingut.

Canals, a 19 de setembre de 2017

Reiniciem Canals
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ANNEX 1: INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD (Es farà arribar a través del correu electrònic
reiniciemcanals@gmail.com. Cal  adjuntar al  correu una fotografia  o escaneig  dels docu-
ments d'identitat de les persones participants de la iniciativa. També la presentació digital
del projecte, en cas d'haver-la)

DADES DE CONTACTE DE LA PERSONA/ GRUP DE PERSONES/ ASSOCIACIÓ QUE DEMANA
L'AJUDA

NOM I COGNOMS DE LA PERSONA O 
LES PERSONES RESPONSABLES I Nº
IDENTIFICACIÓ FISCAL/ NOM DE 
L'ASSOCIACIÓ I Nº IDENTIFICACIÓ 
FISCAL

TELÈFON/S DE CONTACTE

CORREU/S ELECTRÒNIC DE CON-
TACTE

DADES DE LA INICIATIVA PRESENTADA

TÍTOL DE LA INICIATIVA

DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA
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OBJECTIUS A ACONSEGUIR

ÀMBIT TERRITORIAL DE TREBALL

COL·LECTIUS A QUI ES DIRIGEIX

CALENDARI D'ACTUACIÓ

PRESSUPOST APROXIMAT I JUSTIFI-
CACIÓ
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ANNEX 2: INFORME A REALITZAR EN FINALITZAR LA INICIATIVA (Es farà arribar a
través del correu electrònic reiniciemcanals@gmail.com. Cal adjuntar al correu aquells do-
cuments acreditatius que certifiquen l'activitat generada per la iniciativa subvencionada: fac-
tures, cartells o altres materials creats...)

DADES DE CONTACTE DE LA PERSONA/ GRUP DE PERSONES/ ASSOCIACIÓ QUE HA RE-
BUT L'AJUDA

NOM I COGNOMS DE LA PERSONA O 
LES PERSONES RESPONSABLES I Nº
IDENTIFICACIÓ FISCAL/ NOM DE 
L'ASSOCIACIÓ I Nº IDENTIFICACIÓ 
FISCAL

TELÈFON/S DE CONTACTE

CORREU/S ELECTRÒNIC DE CON-
TACTE

DADES DE LA INICIATIVA FINANÇADA

TÍTOL DE LA INICIATIVA

DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA REAL-
ITZADA
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QUÈ S'HA ACONSEGUIT

QUÈ NO S'HA ACONSEGUIT

DIFICULTATS I OBSTACLES TRO-
BATS

JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES

POSSIBLE CONTINUÏTAT DEL PRO-
JECTE

QUÈ RECOMANARIES CANVIAR EN  
PROPERES CONVOCATÒRIES DE 
CANALS CREACTIVA?


