
CONVOCATÒRIA 2018

PROJECTEM EN COMÚ - III EDICIÓ

QUÈ ÉS I PER A QUÈ LLANCEM PROJECTEM EN COMÚ

València en Comú és un espai polític de trobada ciutadana que vol

superar la mera democràcia representativa i fa de la participació

ciutadana la seua raó de ser.

València en Comú naix com a plataforma ciutadana i construeix el seu

senyal  d'identitat  en  la  pluralitat  del  moviment,  de  caràcter

assembleari, que basa la seua força en la participació CIUTADANA i

que està reinventant les formes de fer política a la nostra ciutat.

La  participació  ciutadana  és  una  de  les  seues  idees  força

principals, eix del nostre ADN identitari.

El 24 de maig de 2015, València en Comú va rebre 42.000 vots i el

suport de la ciutadania, el qual es va traduir en la nostra entrada

a l'Ajuntament de València  amb tres representats, que avui com a

càrrecs electes formen part del govern tripartit de la ciutat de

València.  

Des de València en Comú sempre hem sostingut que, per a transformar

la ciutat, és necessari canviar les formes de fer política. En el

context de corrupció, clientelisme, balafiament i fallida econòmica

al que  arribarem és necessari i urgent un procés de regeneració

democràtica profunda, que mostre a la ciutadania un tall definitiu

amb  les  males  pràctiques  del  passat  recent,  algunes  d'elles

obertament delictives.

Per  això,  i  com  una  de  les  mesures  definides  darrere  d'aquesta

regeneració  democràtica  per  la  qual  apostem;  el  codi  ètic  de

València en Comú estableix i defineix que els càrrecs públics de la

nostra formació limitaran el seu salari a “tres vegades el salari
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mínim interprofessional. La resta serà destinada a organitzacions

municipals  o  plataformes  de  barri  que  fomenten  la  participació,

prèvia consulta ciutadana.”

Al seu torn, per a aconseguir una vertadera democràcia participativa

València  en  Comú  considera  que  és  necessari  garantir  la

independència del teixit associatiu, els moviments ciutadans i els

diversos  espais  autogestionats  que  afavoreixen  i  constitueixen

processos d'autoorganització i apoderament popular. Però alhora hem

de treballar per crear un espai social propici en el qual aquests

moviments, espais i projectes puguen desenvolupar-se i comptar amb

la major participació possible.

València en Comú és un espai de participació i de foment de la

participació i l'organització col·lectiva pel ben comú, eines per a

defensar  i  dissenyar  un  model  de  ciutat  consensuat  i  construït

col·lectivament,  que  integre  els  principis  d'igualtat,  inclusió,

drets socials, solidaritat, cultura de la participació, respecte al

medi ambient i sostenibilitat.

Amb  aquest  objectiu  principal  i  important  fi,  naix  com  a  eina

transformadora Projectem en Comú. Mitjançant aquesta III edició, des

de València en Comú, pretenem continuar desenvolupant els mecanismes

per a la gestió dels excedents salarials dels càrrecs públics de

València en Comú. Complim així el nostre compromís i objectiu de

realitzar  un  suport  real  i  efectiu  als  projectes  socials,  els

moviments ciutadans en general o els múltiples i diversos espais

autogestionats  que  afavoreixen  i  constitueixen  processos

d'autoorganització  i  apoderament  popular,  que  s'alineen  amb  els

objectius de construir la nova València que volem. 
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QUI POT PARTICIPAR DE PROJECTEM EN COMÚ

Les entitats socials que vulguen presentar-se a  Projectem en Comú

III Edició, amb un projecte de transformació social per a ser donat

suport per València en Comú hauran de complir indefectiblement amb

els següents requisits: 

✓ Tindre  una  ideologia  o  ideari  de  màxim  respecte  als  drets

humans i que cerquen amb la seua acció una transformació social

en benefici de la ciutadania. 

✓ Ser  entitat/col·lectiu/xarxa/plataforma  sense  ànim  de  lucre

representants del tercer sector (organitzacions integrades en

un sector de l'economia a mig camí entre el sector privat i

públic  amb  finalitats  socials,  humanitaris,  artístics  i/o

comunitaris  que  treballen  pel  ben  comú)  amb  o  sense

personalitat jurídica pròpia (veure punt “còm participar…”)

✓ Desenvolupar un dels següents tipus de projectes:

Projectes  emergents  (de  0  a  1  any  de  desenvolupament  i

activitat)

Projectes amb trajectòria (a partir d'1 any de desenvolupament

i activitat)

Projectes  en  xarxa  (a  partir  d'1  any  de  desenvolupament  i

activitat)

✓ Que puguen demostrar la seua transparència i realitat econòmica

presentant  la  seua  documentació  i/o  registres  que  ho

evidencien.

✓ Presentar  un  projecte  que  siga  desenvolupat  dins  del  marc

geogràfic de la ciutat de València i pobles de València.

✓ Independents de partits polítics i de institucions religioses.

La participació en Projectem en Comú no vincula a cap partit o

organització política.
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✓ Comptar i demostrar que el seu pressupost anual, compte almenys

amb el 80% del seu finançament total públic/privat de fons no

provinents o originats en aportacions, subsidis o subvencions

de institucions religioses.

Als  efectes  previstos  en  la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13  de

desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa

que  les  dades  personals  proporcionades  s'incorporaran  (o

actualitzaran) als fitxers de València en Comú, amb domicili social

a València, C/ Quart 63-2 C.P. 46008. 

La finalitat del tractament de les dades serà la de guardar-los en

una  base  de  dades  d'associacions  que  han  sol·licitat  el  suport

econòmic de Projectem en Comú. 

La cessió de les dades suposa una AUTORITZACIÓ expressa per part de

l'entitat sol·licitant, la qual té dret a l'accés, rectificació,

cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que

podrà  exercitar  mitjançant  escrit  dirigit  al  responsable  dels

mateixos  en  l'adreça  anteriorment  indicada.  Les  dades  personals

sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, per la

qual cosa el seu no emplenament suposa la impossibilitat de la seua

inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat

definida en el paràgraf anterior.

LÍNIES D'ACCIÓ DE PROJECTEM EN COMÚ

La  III  Edició  de  Projectem  en  Comú pretén  incidir  en  4  línies

d'acció  que  per  a  València  en  Comú  són  fonamentals  en  la

transformació de la ciutat de València i les seues pedanies. Seran

les entitats socials les qui seleccionaran la línia d'acció que

millor  s'adequa  al  seu  projecte  a  l'hora  de  presentar-ho  en  la

convocatòria Projectem en Comú. 
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Els  projectes  han  d'incorporar  la  participació  com  a  eina

transversal per al seu desenvolupament i l'enfocament de gènere com

a eix transversal a fi del mateix. D'aquesta manera, la incorporació

de  la  participació  com  a  eina  afavorirà  que  tant  les  persones

destinatàries com la pròpia entitat enfortiran les seues capacitats,

confiança, cohesió, visió i protagonisme com a grup social per a

impulsar canvis positius i transformadors en finalitzar el projecte.

A més, els projectes han d'incorporar l'enfocament de gènere com a

eix transversal al projecte posant el focus i donant resposta a les

desigualtats de gènere arrelades en la nostra societat que de manera

general  es  manifesten  de  forma  més  intensa  entre  les  persones

pertanyents a aquest col·lectiu (dones heterosexuals, transexuals,

bisexuals, etc.).

 

Drets en Comú

A València en Comú entenem els drets com a facultats que tot ésser

humà posseeix pel fet de ser-ho (ningú els atorga i ningú els pot

llevar).  L'accés  a  ells  és  determinant  per  a  poder  començar  a

aconseguir la igualtat. Per això, aquesta línia d'acció s'emmarca en

el  previ,  a  assentar  les  bases  reals  per  a  l'abast  dels  drets

socials, civils i polítics de ciutadania plena.

En  aquesta  línia  d'acció,  els  projectes  tindran  un  component

d'incidència  i  acció  social  determinant  per  a  aconseguir  drets

inalienables: defensa dels Drets Humans, disminució de la pobresa

estructural, dret a la salut, dret a l'educació, dret a l'habitatge,

dret  a  l'ocupació  digna,  dret  a  les  necessitats  bàsiques:

alimentació, vestimenta, llum, aigua, energia, etc.

Igualtat en Comú

A València en Comú entenem la igualtat com el procés en el qual

totes persones interactuen en i amb la ciutat i els seus habitants,

amb independència d'orientació sexual, gènere, ètnia, origen social,

cultura, religió, diversitat funcional, etc...
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En aquesta línia d'acció, els projectes tindran un component d'acció

social determinant perquè la inclusió siga efectiva com: igualtat de

gènere, de la diversitat sexual i de les persones o col·lectius en

risc d'exclusió social...

Cultura en Comú

A València en Comú entenem la cultura com la base d'una societat

viva, en constant canvi, que evoluciona, però sempre ve donada pel

conjunt  de  produccions,  creences,  valors,  normes,  actituds  i

significats  que  un  grup  social  és  capaç  de  generar  en  la  seua

relació amb l'entorn. És un procés de socialització que ocupa tota

la  vida.  La  cultura  converteix  a  les  persones  en  éssers

específicament humans, racionals, crítics i èticament compromesos.

Projectes  on  les  persones  es  converteixen  en  subjectes  actius,

creadors i transformadors del seu propi procés vital i cívic. 

En  aquesta  línia  d'acció,  els  projectes  aniran  encaminats  a

visibilitzar diferents expressions culturals plàstiques, escèniques,

artístiques,  urbanes  com:  teatre,  dansa,  audiovisuals,  música,

literatura, memòria històrica...

Sostenibilitat en Comú

A València en Comú entenem la sostenibilitat com el desenvolupament

humà  que  articula  les  eines  necessàries  perquè  les  accions

quotidianes  no  tinguen  una  repercussió  negativa  per  a  les

generacions  futures.  És  necessari  l'equilibri  entre  el  progrés

econòmic i la conservació de l'entorn natural del que depèn el futur

de tots els pobles i cultures del nostre planeta.

En aquesta línia d'acció, els projectes podran treballar temes com:

sobirania alimentària, comerç just, horts urbans, conservació de la

naturalesa,  cuidat  animalista,  energies  renovables,  4R  (Reciclar,

Reutilitzar, Reduir i Recomprar), etc.
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COM PARTICIPAR EN PROJECTEM EN COMÚ

Després de la publicació de la convocatòria, les entitats socials

interessades disposaran d'un termini de 30 dies naturals per a la

presentació dels seus projectes. 

La  presentació  dels  projectes  es  dirigirà  al  correu

projectem@valenciaencomu.net i haurà d'incloure la documentació que

es detalla a continuació (no superant de pes d'aquesta documentació

el límit de 20 Mb). La documentació sol·licitada per al projecte es

troba en l'enllaç:

Documentació t  è  cnica:  

✓ Formulari del projecte

✓ Annex I. Presupost

✓ Annex II. Abstract o breu resum per a la web

✓ Memòria d'activitats de l'any anterior aprovada en assemblea

(si l'entitat o col·lectiu té més d'un any)

✓ Memòria econòmica de l'any anterior aprovada en assemblea 

✓ (si l'entitat o col·lectiu té més d'un any)

✓ Logo en jpg per a visibilitzar-ho en el suport telemàtic.

✓ Qualsevol document que s'estime oportú en relació al projecte

sol·licitat.

Documentació administrativa:

✓ Fotocòpia del Document d'Identificació Fiscal (CIF). Aquelles

organitzacions i/o agrupacions no inscrites en el registre i

que no disposen de CIF en el moment de sol·licitar el suport,

adquiriran el compromís de presentar el CIF provisional de la

mateixa en cas de ser seleccionades.
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✓ En  el  cas  de  posseir  personalitat  jurídica  pròpia,  es

presentaran els Estatuts. 

✓ En  el  cas  de  no  posseir  personalitat  jurídica  pròpia,  es

presentarà l'ideari del col·lectiu/xarxa/plataforma valorant-se

especialment la qualitat de la proposta del projecte presentat.

Les entitats responsables dels projectes finalment aprovats i que

per tant vagen a rebre la subvenció de Projectem en Comú, hauran de

presentar, en el termini de 12 dies (comptats a partir de la data de

la notificació del suport rebut), la següent documentació:

✓ Certificat  d'estar  al  corrent  de  la  Seguretat  Social  i

d'Hisenda aquelles entitats amb personalitat jurídica pròpia.

✓ Conveni signat per part de la representació legal o autoritzada

de l'entitat/col·lectiu/xarxa/plataforma. 

✓ Titularitat  del  compte  bancari  a  nom  de

l'organització/associació  destinatària  del  suport  per  a

realitzar la transferència des de València en Comú.

✓ CIF provisional de les organització no inscrites en el registre

i que no van disposar de CIF en el moment de sol·licitar el

suport.

Cada  entitat  social  només  podrà  presentar  un  (1)  projecte  per

convocatòria. No es podran presentar projectes per aquelles entitats

que hagen sigut donades suport econòmicament per  Projectem en Comú

en la convocatòria immediatament anterior.

L'entitat sol·licitant farà constar a quin de les 4 línies d'acció

en què s'estructura  Projectem en Comú III Edició, presenta el seu

projecte.  El  projecte  es  presentarà  a  la  línia  d'acció  que

corresponga segons l'activitat a desenvolupar.

CÒM ES SELECCIONEN ELS PROJECTES DE PROJECTEM EN COMÚ

Els  projectes  concrets  seran  analitzats  per  l'equip  Empodera

Consultors contractat a aquest efecte i seleccionat per la Mesa de
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Coordinació de València en Comú a partir d'un procés de concurrència

competitiva. Cada projecte serà valorat per 3 persones que componen

aquest  equip,  d'acord  amb  els  criteris  definits  en  aquesta

convocatòria.

Les seues funcions són:

✓ Revisar els requisits exigits per aquesta convocatòria a les

entitats  que  es  presenten  desestimant  aquells  projectes

d'entitats que no complisquen amb aquestes. 

Valorar les propostes d'acord a la convocatòria atenent a dos grans

blocs:

a. Aspectes  Relacionats  amb  l'Entitat  o  col·lectiu

sol·licitant amb 40 punts

Estratègics, Estructurals, Operatius i Històrics

b. Aspectes  Relacionats  amb  el  projecte  presentat  amb  60

punts

Qualitat  tècnica,  potencialitat  de  transformació  i

potencialitat inclusiva

Els criteris de valoració seran visibles en tot moment en la web:

Només els projectes que superen una puntuació total mínima de 60/100

punts, obtenint almenys 20 punts en els “Aspectes Relacionats amb

l'Entitat o col·lectiu sol·licitant”, i 30 punts en els “Aspectes

Relacionats amb el projecte presentat”; passaran a la fase de suport

de la ciutadania. 

En els 10 dies naturals següents es publicaran les entitats i els

projectes  que  compleixen  els  requisits  d'aconseguir  la  valoració

mínima  exigida  (60/100  punts)  segons  els  criteris  establits  per

València  en  Comú.  Seran  públiques,  així  mateix,  les  llistes

d'entitats  i  projectes  exclosos,  per  no  aconseguir  la  puntuació

mínima,  o  per  no  complir  els  requisits  de  documentació  mínims

exigits.
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S'obrirà un termini de 4 dies perquè totes aquelles entitats que

vulguen posar-se en contacte amb València en Comú, per a contrastar

els  criteris  de  valoració  dels  seus  projectes,  poden  escriure  a

projectem@valenciaencomu.net 

A partir de la publicació, s'iniciarà el procés de selecció i suport

per  la  ciutadania  dels  projectes  presentats.  Aquesta  selecció  i

suport es realitzarà a través d'una votació telemàtica per totes les

persones inscrites a través de la web:

El termini de suports telemàtics serà de 12 dies naturals, durant

les quals, per a fomentar la participació, serà possible inscriure's

en tot moment fins a l'últim dia de termini de suports.

Cada persona inscrita haurà de  donar suport obligatòriament dues

propostes d'almenys una línia d'acció de Projectem en Comú. En cas

de no donar suport dues propostes, el suport es considerarà nul.

COM ES DÓNA SUPORT AlS PROJECTES DE PROJECTEM EN COMÚ

En  aquesta  convocatòria,  es  destinarà  un  total  de  32.500€ a  la

subvenció  de  projectes,  reservant-se  el  romanent  de  1.500€  de

l'anterior  edició  per  a  cobrir  els  costos  de  possibles  despeses

vinculades a la comunicació de la convocatòria.

Es donaran suport:

✓ 4 projectes en la línia d'acció Drets en Comú, 

✓ 4 projectes en la línia d'acció Igualtat en Comú, 

✓ 3 projectes en la línia d'acció Cultura en Comú i 

✓ 2 projectes en la línia d'acció Sostenibilitat en Comú.

Seran subvencionats per València en Comú aquells projectes que hagen

rebut  més  suports  en  cadascuna  de  les  línies  d'acció.  En  cas
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d'empat,  serà  seleccionat  el  projecte  que  haja  obtingut  més

puntuació en la fase de valoració de criteris. 

En cas que, després dels suports telemàtics, resulte un excedent al

pressupost  total  d'aquesta  edició,  aquest  serà  assignat  als

projectes/entitats en 2do lloc més donades suport, en el següent

ordre: 1ª Drets en Comú, 2ª Igualtat en Comú, 3ª Cultura en Comú i

4ª Sostenibilitat en Comú. 

En cas que el total del finançament dels projectes/entitats donades

suport  telemàticament  resulte  un  excedent  al  pressupost  total

d'aquesta  edició,  però  siga  insuficient  per  a  assignar-ho  als

projectes/entitats en 2º lloc més donades suport telemàticament per

l'ordre  citat  anteriorment,  aquest  excedent  resultant  passarà

automàticament com a romanent per a la pròxima Edició de Projectem

en Comú.

A  l'efecte  de  poder  arribar  al  màxim  d'actuacions  possibles,  la

quantitat  màxima  a  subvencionar  en  aquesta  III  edició  no

sobrepassarà els 2.500€ per projecte. 

València  en  Comú  farà  pública  la  relació  dels  projectes

subvencionats a través de la seua pàgina web, així com el resultat

final de suports de tots els projectes. València en Comú es posarà

en contacte per e-mail amb les entitats els projectes de les quals

siguen triats per la ciutadania per a ser subvencionats.

Tots els projectes recolzats econòmicament hauran de fer públic el

logo  de  Projectem  en  Comú en  la  publicitat  i  difusió  d'aquest,

descargable des de la web de València en Comú.

Una vegada comunicada la resolució dels projectes, València en Comú

i  l'entitat  corresponent  subscriuran  un  conveni  de  col·laboració

mitjançant  document  escrit.  En  aquest  document  s'indicarà:  el

termini d'inici i finalització del projecte, l'import concedit, el

període  d'imputació  de  les  factures,  la  forma  de  pagament  i  el

seguiment del projecte.
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Projectem en Comú es compromet a efectuar el pagament, en el termini

màxim  de  30  dies  una  vegada  tinga  en  les  seues  dependències  el

conveni signat per part de l'entitat o col·lectiu sol·licitant.

Una  vegada  realitzat  el  pagament,  l'entitat  o  col·lectiu

sol·licitant  haurà  de  remetre  en  el  termini  de  10  dies,  el

certificat  econòmic  amb  la  signatura  i  segell  de  la  persona

representant  o  autoritzada  al  mail  projectem@valenciaencomu.net

Aquest certificat es troba en:

QUÈ INCLOU EL SUPORT DE PROJECTEM EN COMÚ

Les despeses que Projectem en Comú recolzarà en els projectes són:

✓ Gastos materials:

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

Difusió: cartelleria, enaras, tascons, insercions, publicitat, etc.

Lloguer de transport i desplaçaments: transport públic per a les

activitats, gasolina o desplaçament amb vehicle propi. La gasolina

per  a  vehicle  propi  serà  de  0,19€  el  quilòmetre.  Per  als

desplaçaments  en  bus,  tren  i/o  taxi,  servirà  el  comprovant  del

bitllet corresponent.

Altres lloguers: càmera de vídeo, fotos, equip de so, sala, etc.

Dietes:  per  a  aquelles  activitats  que  requerisquen  de  personal

voluntari i que hagen de desplaçar-se durant diverses hores per a la

seua  realització,  es  podrà  incloure  les  dietes  necessàries  no

superant  els  20€  per  dia  i  persona  (no  inclou  allotjament).  Es

justificarà amb el tiquet de l'establiment indicant les seues dades

i data.

✓ Material per a les activitats.

✓ Personal  per  a  executar  les  activitats: Aquelles  persones  i/o

professionals  que  es  requerisquen  per  al  desenvolupament  del
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projecte.  Poden  tindre  diferents  rols:  coordinació,  tècnic,

econòmic, tallerista, docent, etc. En l'import pressupostat s'han

d'incloure  costos  socials  i  impostos.  La  partida  de  personal  no

superarà el 50% del pressupost total del projecte.

Projectem en Comú no donarà suport: 

✓ Propostes destinades exclusivament a la contractació de personal o

de professionals autònoms. La partida de personal no superarà el 50%

del pressupost total del projecte.

✓ Despeses  estructurals  de  manteniment  de  local:  lloguer,  aigua,

electricitat, internet, telèfon, etc. 

✓ La subcontractació a tercers per a l'execució del projecte.

Projectem en Comú finançarà el 100% del suport sol·licitat, sempre

que no sobrepasse els 2.500€. Si l'acció forma part d'un projecte

amb més pressupost, tant en el formulari com en el pressupost haurà

de constar el projecte global i a què se li sol·licita suport a

Projectem  en  Comú.  Al  seu  torn,  el  projecte  ha  de  començar  una

vegada  transferit  l'import  i  no  abans  pel  que  no  es  finançaran

projectes ja realitzats o en procés d'execució.

QUÈ ES PRESENTA EN FINALITZAR EL PROJECTE DE PROJECTEM EN COMÚ

Finalitzat  el  termini  d'execució,  les  entitats  i/o  agrupacions

presentaran memòria d'execució del projecte (tècnica i econòmica)

segons models habilitats per a això en l'enllaç:

Aquesta documentació es presentarà físicament prèvia reunió a aquest

efecte, escrivint a projectem@valenciaencomu.net 

El no compliment d'algun d'aquests requisits impedirà la sol·licitud

posterior de suports en següents convocatòries de Projectem en Comú.

I s'iniciarà procediment de reintegrament.
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TÈCNIC

L'entitat social aportarà la documentació necessària que ha generat

en el projecte.

Projectem en Comú podrà sol·licitar-li informació en algun moment

del  procés  d'execució  per  a  visibilitzar  l'acció  i  difondre  el

projecte.

La documentació mínima serà aportada en versió digital i contindrà

el següent:

- Informe final amb els resultats, activitats i indicadors que es

van presentar en la formulació.

- Totes les fonts de verificació que es van formular

- Material que haja produït el projecte

- Lliçons apreses: Dificultats, assoliments i oportunitats

ECONÒMIC

Les  entitats  que  reben  suport  de  Projectem  en  Comú hauran  de

justificar  que  l'activitat  s'ha  realitzat  d'acord  amb  el  que

s'estableix en aquesta convocatòria i que el seu cost ha sigut igual

al suport econòmic concedit. 

La justificació econòmica contindrà:

✓ Relació numerada dels justificants de despesa.

✓ Original  i  còpia  dels  documents  justificants  de  despesa

(factura més comprovant de pagament). Per al cas de personal,

es presentaran les nòmines i assegurances socials, així com el

comprovant de pagament d'aquestes. 

València en Comú revisarà l'original i la còpia, posant a aquest un

segell  identificatiu  de  Projectem  en  Comú en  el  qual  s'escriurà

l'import i el percentatge que s'ha donat suport.
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