
 
 
 
 

Nom del sol·licitant Diners demanats Diners otorgats 

AESS 420,00 € 322,50 € 

AESS 370,00 € 277,50 € 

AESS 670,00 € 354,75 € 

AESS 390,00 € 331,50 € 

BEST 500,00 € 173,08 € 

BEST 32,80 € 14,52 € 

Teatre La Coquera 250,00 € 238,75 € 

DAT 410,00 € 278,80 € 

DEFIB 171,00 € 113,80 € 

DEFIB 166,00 € 100,43 € 

DEFIB 45,00 € 33,98 € 

ESEIAAT 190,00 € 114,95 € 

ESEIAAT 750,00 € 270,90 € 

ESEIAAT 190,00 € 105,45 € 

ESEIAAT 3.050,00 € 227,90 € 

ESEIAAT 900,00 € 238,87 € 

DEEPSEVG 112,00 € 0,00 € 

Distorsió 480,00 € 324,65 € 

DAM 500,00 € 227,04 € 

FabLab 300,00 € 108,90 € 

FestaFIB 2.553,00 € 193,50 € 

IAESTE 390,00 € 156,00 € 

   



 

   

IEEE 380,00 € 305,90 € 

IEEE 149,53 € 132,41 € 

L’Altre Forum 353,51 € 311,09 € 

Teatre FME 400,00 € 340,00 € 

Telecogresca 1.200,00 € 193,50 € 

DAEC 270,00 € 203,85 € 

DAEC 270,00 € 203,85 € 

DAEC 125,00 € 93,50 € 

 
 
Per tal de dur a terme la distribució de les CAP es van seguir els següents criteris establerts per la                    
Comissió de Tresoreria reunida el 25 de juny de 2019: 

- Impacte cultural del projecte (25 %) 
Si l’activitat és de caire cultural o educatiu → 1 punt 
Si l’activitat és de caire festiu pero té una component educativa → 0.5 punts 
Si l’activitat és de caire festiu → 0 punts 

- Projecte intern o extern (20 %) 
Si el projecte va adreçat a tots els estudiants → 1 punt 
Si el projecte és únicaments pels membres de l’entitat → 0.5 punts 

- Pressupost de la delegació, associació o grup d’estudiants (15 %) 
Si l’entitat no rep finançament → 1 punt  
Si l’entitat rep finançament → 0.7 punts 

- Dependencia del l’ajut per dur a terme el projecte (15 %) 
Si l’activitat depèn de l’ajut per poder-se realitzar → 1 punt 
Si l’activitat no depèn de l’ajut pero podria oferir un millor servei als estudiants →               
0.5 punts 
Si l’activitat no depèn de l’ajut → 0 punts 

- Benefici de l’activitat realitzada (15 %) 
Si l’entitat no obtindrà benefici de l’activitat → 1 punts 
Si l’entitat obtindrà benefici de l’activitat → 0 punts 

- Complexitat organitzativa (15 %) 
Si l’activitat comporta més d’una setmana d’organització → 1 punt 
Si l’activitat comporta aproximadament una setmana d’organització → 0.5 punts 
Si l’activitat es pot organitzar en un dia → 0.25 punts 

 
 
 



 
 
Altrament s’han aplicat algunes bonificacions o deduccions: 

- Si l’activitat es fa per primer cop s’ha multiplicat el percentatge obtingut per 1.10. 
- Si l’associació, delegació o grup d’estudiants va sol·licitar les CAP l’any 2018 però no va               

reclamar l’ajut, s’ha multiplicat el percentatge obtingut per 0.5. 
 
 
Abans d’aplicar el percentatge a l’import demanat, els imports superiors a 430 euros, s’han rebeixat               
a aquest valor per tal de no excedir-nos del pressupost. 
 
Únicament s’ha denegat l’ajut a una delegació, ja que el motiu de la sol·licitud no era un projecte,                  
sinó la compra de material per a la millora del funcionament dels seus projectes i de les associacions                  
del seu centre. S’ha acordat adquirir, amb els diners que no es reclamin de les CAP, el material que                   
la delegació demanava per tal de tenir-lo al CdE i que qualsevol delegació o associació el pugui                 
llogar. 


