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Un dos instrumentos máis importantes para garantir unha cidadanía crítica e 

implicada na súa contorna o constitúen as asociacións, neste caso, as asociacións 

veciñais.

A participación e creación colectiva de políticas públicas no eido do asociacionismo 

para a contribución da divulgación dos valores socioculturais da nosa cidade son, 

sen dúbida, unha das metas do actual equipo da Área de Culturas que, xunto á 

descentralización do seu programa cultural, ten a potenciación do desenvolvemento 

das actividades culturais no seu conxunto, como fin ineludible a alcanzar. 

Co obxecto de optimizar os recursos disponibles, axudar á planificación dos 

diferentes axentes implicados, así como a desenvolver programas específicos 

ligados a festividades de marcado carácter comunitario que axudan dinamizar de 

xeito descentralizado a oferta cultural da cidade, realízase a seguinte convocatoria 

de apoio a asociacións de veciños para a realización das comúnmente coñecidas 

como “festas de barrio”. 

A | OBXECTO E FINALIDADE DA CONVOCATORIA

1. É obxecto do presente texto a convocatoria pública a asociacións veciñais 

constituidas legalmente e radicadas na cidade de A Coruña, para a recepción de 

proxectos culturais e festivos, co fin de deseñar de xeito colectivo as actividades 

que conformarán o calendario de actividades do Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (en adiante, IMCE), en relación ás festas de carácter comunitario, 

denominado FACEMOS COMUNIDADE.

2. Serán incluidos na presente convocatoria as festas tradicionais e/ou populares de 

arraigo cultural promovidas por asociacións de veciños, cuxa celebración contribúa 

a manter tradicións e costumes propios. Entendemos por festa tradicional e/ou 

popular aquelas celebracións relacionadas con acontecementos ou festividades que 

reflicten a idiosincrasia dunha zona ou barrio e celébranse segundo usos e 

costumes herdados. 

C | DOCUMENTACIÓN A APORTAR POLA ASOCIACIÓN.

A asociación deberá presentar a proposta no rexistro oficial do IMCE                         

(Avda. da Mariña, 18), xunto con:

1. Estatutos polos que se rexe a asociación e NIF (fotocopia compulsada).

2. Certificación acreditativa dos cargos representativos e do domicilio social.

3. Fotocopia compulsada do NIF da persoa representante legal da entidade.

4. Proxecto que inclúa, polo menos, os seguintes apartados:

Fundamentación do proxecto.

Obxectivos do proxecto, tanto xerais como específicos.

Accións a desenvolver no proxecto.

Persoas destinatarias.

Temporalización.

Localización física das accións.

Recursos aportados pola asociación: humanos, materiais e económicos.

Orzamento estimado e debidamente desglosado.

Criterios de avaliación.

Memoria final (a presentar nun prazo máximo de un mes desde a 

finalización do proxecto).

D | PROCEDEMENTO DA INCLUSIÓN DOS PROXECTOS NO 
PROGRAMA

1. A inclusión dos proxectos obxecto desta convocatoria efectuarase en réximen de 

concorrencia competitiva.

2. A decisión sobre as iniciativas, actividades ou proxectos a incluir no presente 

programa  realizarase mediante a comparación das solicitudes presentadas, a fin 

de establecer unha prelación entre as mesmas, dacordo cos criterios sinalados no 

apartado denominado “Criterios de valoración”, serán incluidos os proxectos que 

obtiveran a puntuación mínima requerida sen sobrepasar, en ningún caso, o 

importe da dotación orzamentaria fixada nas bases específicas da convocatoria.

3. Os proxectos presentados serán avaliados por unha mesa nomeada polo Concelleiro 

delegado de Culturas, Deportes e Coñecemento, e composta por:

Concelleiro de Culturas ou persoa en quen delegue (con voz pero sen voto)

Un funcionario municipal vinculado á Área de Culturas que exercerá de 

Secretario.

3 representantes do tecido asociativo e ou cultural da cidade.

E | PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DOS PROXECTOS

O plazo de presentación dos proxectos ou actividades serán do día 03 de febreiro ao 15 

de marzo de 2017.

F | PRAZO DE RESOLUCIÓN

O plazo de resolución das solicitudes será de trinta días a partires da finalización do 

período de presentación de ideas ou proxectos.

G | RECURSOS ECONÓMICOS

1. Os proxectos incluidos na presente convocatoria serán imputados ao crédito 

orzamentario das aplicacións presupuestarias 334/227.94 e 334/203.00 do 

orzamento do exercicio 2017 do Instituto Municipal Coruña Espectáculo (IMCE), 

cunha dotación máxima de 250.000 euros. 

2. A cuantía máxima a aportar a cada entidade será de 10.000 euros impostos 

incluidos.

H | CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Os criterios de valoración de cara a avaliar os proxectos a incluir no plan de apoio a 

asociacións veciñais, serán os seguintes:

1. Valoración da entidade: 

Capacidade para desenvolver o proxecto e viabilidade técnica do mesmo _ 5 

puntos.

Estructura participativa e equitativa, participación e número de asociados _ 

10 puntos.

Traxectoria da entidade _ 5 puntos.

2. Metodoloxía e desenvolvemento do proxecto.

Fundamentación, obxectivos, metodoloxía a emplear na realización do 

proxecto e avaliación das actividades _ 10 puntos.

3. Calidade e interese do proxecto desde o punto de vista sociocultural e de 

representación no barrio.

Grado de implementación do proxecto no barrio (a través da avaliación de 

festividades previas) _ 15 puntos.

Persoas beneficiarias do proxecto: colectivo ao que vai dirixido de xeito 

principal _ 5 puntos.

Comunicación interna e externa _ 3 puntos.

Inclusión de outras entidades ou axentes do barrio no proxecto _ 7 puntos.

4. Viabilidade económica do proxecto.

Eficacia na designación de recursos económicos, humanos e materiais _ 5 

puntos.

5. Inclusión de propostas artísticas locais ou vinculadas á nosa cultura tradicional _ 15 

puntos.

6. Emprego do galego no desenvolvemento do programa _ 10 puntos.

7. Desenvolvemento de accións que promovan a igualdade de xénero _ 5 puntos.

8. Desenvolvemento de accións que promovan a tolerancia e o recoñecemento da 

pluralidade cultural da nosa cidade _ 5 puntos.

Serán seleccionados aqueles proxectos que en aplicación dos anteriores criterios, 

obteñan ao menos 50 puntos sobre os 100 posibles. Cada asociación únicamente 

poderá presentar un único proxecto, en caso contrario, será excluída do 

procedemento.

I | OBRIGAS DA ENTIDADE

1. Acreditar ante o IMCE a realización da actividade, así como o cumplimento dos 

requisitos e condicións que determinen a inclusión da mesma no programa.

2. Realizar toda a publicidade das actividades nunha das duas línguas oficiais, 

preferentemente en galego.

3. Facer mención expresa da colaboración do IMCE (Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos)  en todo soporte de comunicación empregado.

4. Comunicar por escrito calquera modificación que se pretenda efectuar no proxecto, 

que deberá ser autorizada polo IMCE.

5. No caso de ser necesario o uso de vasos, será obriga da entidade o emprego de 

vasos reutilizables (ECOVASO). 

6. Presentar un plan de medidas para a reducción da xeración de residuos
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das actividades culturais no seu conxunto, como fin ineludible a alcanzar. 

Co obxecto de optimizar os recursos disponibles, axudar á planificación dos 

diferentes axentes implicados, así como a desenvolver programas específicos 

ligados a festividades de marcado carácter comunitario que axudan dinamizar de 

xeito descentralizado a oferta cultural da cidade, realízase a seguinte convocatoria 

de apoio a asociacións de veciños para a realización das comúnmente coñecidas 

como “festas de barrio”. 

A | OBXECTO E FINALIDADE DA CONVOCATORIA

1. É obxecto do presente texto a convocatoria pública a asociacións veciñais 

constituidas legalmente e radicadas na cidade de A Coruña, para a recepción de 

proxectos culturais e festivos, co fin de deseñar de xeito colectivo as actividades 

que conformarán o calendario de actividades do Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos (en adiante, IMCE), en relación ás festas de carácter comunitario, 

denominado FACEMOS COMUNIDADE.

2. Serán incluidos na presente convocatoria as festas tradicionais e/ou populares de 

arraigo cultural promovidas por asociacións de veciños, cuxa celebración contribúa 

a manter tradicións e costumes propios. Entendemos por festa tradicional e/ou 

popular aquelas celebracións relacionadas con acontecementos ou festividades que 

reflicten a idiosincrasia dunha zona ou barrio e celébranse segundo usos e 

costumes herdados. 

C | DOCUMENTACIÓN A APORTAR POLA ASOCIACIÓN.

A asociación deberá presentar a proposta no rexistro oficial do IMCE                         

(Avda. da Mariña, 18), xunto con:

1. Estatutos polos que se rexe a asociación e NIF (fotocopia compulsada).

2. Certificación acreditativa dos cargos representativos e do domicilio social.

3. Fotocopia compulsada do NIF da persoa representante legal da entidade.

4. Proxecto que inclúa, polo menos, os seguintes apartados:

Fundamentación do proxecto.

Obxectivos do proxecto, tanto xerais como específicos.

Accións a desenvolver no proxecto.

Persoas destinatarias.

Temporalización.

Localización física das accións.

Recursos aportados pola asociación: humanos, materiais e económicos.

Orzamento estimado e debidamente desglosado.

Criterios de avaliación.

Memoria final (a presentar nun prazo máximo de un mes desde a 

finalización do proxecto).

D | PROCEDEMENTO DA INCLUSIÓN DOS PROXECTOS NO 
PROGRAMA

1. A inclusión dos proxectos obxecto desta convocatoria efectuarase en réximen de 

concorrencia competitiva.

2. A decisión sobre as iniciativas, actividades ou proxectos a incluir no presente 

programa  realizarase mediante a comparación das solicitudes presentadas, a fin 

de establecer unha prelación entre as mesmas, dacordo cos criterios sinalados no 

apartado denominado “Criterios de valoración”, serán incluidos os proxectos que 

obtiveran a puntuación mínima requerida sen sobrepasar, en ningún caso, o 

importe da dotación orzamentaria fixada nas bases específicas da convocatoria.

3. Os proxectos presentados serán avaliados por unha mesa nomeada polo Concelleiro 

delegado de Culturas, Deportes e Coñecemento, e composta por:

Concelleiro de Culturas ou persoa en quen delegue (con voz pero sen voto)

Un funcionario municipal vinculado á Área de Culturas que exercerá de 

Secretario.

3 representantes do tecido asociativo e ou cultural da cidade.

E | PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DOS PROXECTOS

O plazo de presentación dos proxectos ou actividades serán do día 03 de febreiro ao 15 

de marzo de 2017.

F | PRAZO DE RESOLUCIÓN

O plazo de resolución das solicitudes será de trinta días a partires da finalización do 

período de presentación de ideas ou proxectos.

G | RECURSOS ECONÓMICOS

1. Os proxectos incluidos na presente convocatoria serán imputados ao crédito 

orzamentario das aplicacións presupuestarias 334/227.94 e 334/203.00 do 

orzamento do exercicio 2017 do Instituto Municipal Coruña Espectáculo (IMCE), 

cunha dotación máxima de 250.000 euros. 

2. A cuantía máxima a aportar a cada entidade será de 10.000 euros impostos 

incluidos.

H | CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Os criterios de valoración de cara a avaliar os proxectos a incluir no plan de apoio a 

asociacións veciñais, serán os seguintes:

1. Valoración da entidade: 

Capacidade para desenvolver o proxecto e viabilidade técnica do mesmo _ 5 

puntos.

Estructura participativa e equitativa, participación e número de asociados _ 

10 puntos.

Traxectoria da entidade _ 5 puntos.

2. Metodoloxía e desenvolvemento do proxecto.

Fundamentación, obxectivos, metodoloxía a emplear na realización do 

proxecto e avaliación das actividades _ 10 puntos.

3. Calidade e interese do proxecto desde o punto de vista sociocultural e de 

representación no barrio.

Grado de implementación do proxecto no barrio (a través da avaliación de 

festividades previas) _ 15 puntos.

Persoas beneficiarias do proxecto: colectivo ao que vai dirixido de xeito 

principal _ 5 puntos.

Comunicación interna e externa _ 3 puntos.

Inclusión de outras entidades ou axentes do barrio no proxecto _ 7 puntos.

4. Viabilidade económica do proxecto.

Eficacia na designación de recursos económicos, humanos e materiais _ 5 

puntos.

5. Inclusión de propostas artísticas locais ou vinculadas á nosa cultura tradicional _ 15 

puntos.

6. Emprego do galego no desenvolvemento do programa _ 10 puntos.

7. Desenvolvemento de accións que promovan a igualdade de xénero _ 5 puntos.

8. Desenvolvemento de accións que promovan a tolerancia e o recoñecemento da 

pluralidade cultural da nosa cidade _ 5 puntos.

Serán seleccionados aqueles proxectos que en aplicación dos anteriores criterios, 

obteñan ao menos 50 puntos sobre os 100 posibles. Cada asociación únicamente 

poderá presentar un único proxecto, en caso contrario, será excluída do 

procedemento.

I | OBRIGAS DA ENTIDADE

1. Acreditar ante o IMCE a realización da actividade, así como o cumplimento dos 

requisitos e condicións que determinen a inclusión da mesma no programa.

2. Realizar toda a publicidade das actividades nunha das duas línguas oficiais, 

preferentemente en galego.

3. Facer mención expresa da colaboración do IMCE (Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos)  en todo soporte de comunicación empregado.

4. Comunicar por escrito calquera modificación que se pretenda efectuar no proxecto, 

que deberá ser autorizada polo IMCE.

5. No caso de ser necesario o uso de vasos, será obriga da entidade o emprego de 

vasos reutilizables (ECOVASO). 

6. Presentar un plan de medidas para a reducción da xeración de residuos
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Accións a desenvolver no proxecto.

Persoas destinatarias.

Temporalización.

Localización física das accións.

Recursos aportados pola asociación: humanos, materiais e económicos.

Orzamento estimado e debidamente desglosado.

Criterios de avaliación.

Memoria final (a presentar nun prazo máximo de un mes desde a 

finalización do proxecto).

D | PROCEDEMENTO DA INCLUSIÓN DOS PROXECTOS NO 
PROGRAMA

1. A inclusión dos proxectos obxecto desta convocatoria efectuarase en réximen de 

concorrencia competitiva.

2. A decisión sobre as iniciativas, actividades ou proxectos a incluir no presente 

programa  realizarase mediante a comparación das solicitudes presentadas, a fin 

de establecer unha prelación entre as mesmas, dacordo cos criterios sinalados no 

apartado denominado “Criterios de valoración”, serán incluidos os proxectos que 

obtiveran a puntuación mínima requerida sen sobrepasar, en ningún caso, o 

importe da dotación orzamentaria fixada nas bases específicas da convocatoria.

3. Os proxectos presentados serán avaliados por unha mesa nomeada polo Concelleiro 

delegado de Culturas, Deportes e Coñecemento, e composta por:

Concelleiro de Culturas ou persoa en quen delegue (con voz pero sen voto)

Un funcionario municipal vinculado á Área de Culturas que exercerá de 

Secretario.

3 representantes do tecido asociativo e ou cultural da cidade.

E | PRAZO E LUGAR DE PRESENTACIÓN DOS PROXECTOS

O plazo de presentación dos proxectos ou actividades serán do día 03 de febreiro ao 15 

de marzo de 2017.

F | PRAZO DE RESOLUCIÓN

O plazo de resolución das solicitudes será de trinta días a partires da finalización do 

período de presentación de ideas ou proxectos.

G | RECURSOS ECONÓMICOS

1. Os proxectos incluidos na presente convocatoria serán imputados ao crédito 

orzamentario das aplicacións presupuestarias 334/227.94 e 334/203.00 do 

orzamento do exercicio 2017 do Instituto Municipal Coruña Espectáculo (IMCE), 

cunha dotación máxima de 250.000 euros. 

2. A cuantía máxima a aportar a cada entidade será de 10.000 euros impostos 

incluidos.

H | CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Os criterios de valoración de cara a avaliar os proxectos a incluir no plan de apoio a 

asociacións veciñais, serán os seguintes:

1. Valoración da entidade: 

Capacidade para desenvolver o proxecto e viabilidade técnica do mesmo _ 5 

puntos.

Estructura participativa e equitativa, participación e número de asociados _ 

10 puntos.

Traxectoria da entidade _ 5 puntos.

2. Metodoloxía e desenvolvemento do proxecto.

Fundamentación, obxectivos, metodoloxía a emplear na realización do 

proxecto e avaliación das actividades _ 10 puntos.

3. Calidade e interese do proxecto desde o punto de vista sociocultural e de 

representación no barrio.

Grado de implementación do proxecto no barrio (a través da avaliación de 

festividades previas) _ 15 puntos.

Persoas beneficiarias do proxecto: colectivo ao que vai dirixido de xeito 

principal _ 5 puntos.

Comunicación interna e externa _ 3 puntos.

Inclusión de outras entidades ou axentes do barrio no proxecto _ 7 puntos.

4. Viabilidade económica do proxecto.

Eficacia na designación de recursos económicos, humanos e materiais _ 5 

puntos.

5. Inclusión de propostas artísticas locais ou vinculadas á nosa cultura tradicional _ 15 

puntos.

6. Emprego do galego no desenvolvemento do programa _ 10 puntos.

7. Desenvolvemento de accións que promovan a igualdade de xénero _ 5 puntos.

8. Desenvolvemento de accións que promovan a tolerancia e o recoñecemento da 

pluralidade cultural da nosa cidade _ 5 puntos.

Serán seleccionados aqueles proxectos que en aplicación dos anteriores criterios, 

obteñan ao menos 50 puntos sobre os 100 posibles. Cada asociación únicamente 

poderá presentar un único proxecto, en caso contrario, será excluída do 

procedemento.

I | OBRIGAS DA ENTIDADE

1. Acreditar ante o IMCE a realización da actividade, así como o cumplimento dos 

requisitos e condicións que determinen a inclusión da mesma no programa.

2. Realizar toda a publicidade das actividades nunha das duas línguas oficiais, 

preferentemente en galego.

3. Facer mención expresa da colaboración do IMCE (Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos)  en todo soporte de comunicación empregado.

4. Comunicar por escrito calquera modificación que se pretenda efectuar no proxecto, 

que deberá ser autorizada polo IMCE.

5. No caso de ser necesario o uso de vasos, será obriga da entidade o emprego de 

vasos reutilizables (ECOVASO). 

6. Presentar un plan de medidas para a reducción da xeración de residuos


