CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS Als AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS
MENORS ADHERITS A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
DESTINADES A DUR A TERME LES OBLIGACIONS ADQUIRIDES AMB L'ADHESIÓ DURANT 2019.
De conformitat amb el que es disposa en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València,
aprovada per acord plenari de la Corporació de 28 de març de 2017, que amb caràcter general tindrà la consideració de
Bases Generals, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial
decret 8887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, es procedeix a
efectuar la següent convocatòria:
1.- OBJECTE
La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques en règim de concurrència
competitiva, conforme al procediment previst en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de
València, a les entitats locals menors i ajuntaments de la província de València adherits, a la data de la publicació de la
convocatòria, a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere creada i regulada a través del Reglament de
Creació i Funcionament de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere (d'ara en avant Reglament de la
Xarxa) publicat en el BOP Núm.52 de 14 de Març de 2018, destinades a dur a terme algunes de les obligacions adquirides
amb l'adhesió durant 2019.
Serà objecte, per tant, de la present convocatòria, sempre que es reunisquen els requisits establits en la clàusula 4 de la
present convocatòria i, especialment, el relatiu a la placa/distintiu de “Municipi protegit contra la violència de gènere”, el
desenvolupament d'una o totes dues de les següents modalitats:
A.- La realització de campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència de gènere
promogudes pels ajuntaments o entitats locals menors, a través de tríptics, cartells, tascons de radi, etc., com a
promotors o col·laboradors d'aquestes.
B.- La realització de projectes relacionats amb la lluita contra la violència de gènere, promoguts pels ajuntaments
o entitats locals menors com a promotors o socis d'aquests.
2.- BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les entitats locals menors i ajuntaments de la província de València que
reunisquen els requisits establits en l'article 6 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de
València i a més es troben adherits a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere a la data de
presentació de sol·licituds.
S'exclouen expressament de la present convocatòria les mancomunitats de municipis, conforme al que es disposa en la
disposició addicional quarta de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València.
No podran tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en els qui concórrega alguna de les circumstàncies
previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:
L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 200.000,00€, i es
faran efectives a càrrec a les aplicacions 005.23109.46200 i 005.23109.46800 del Pressupost de Despeses de la Diputació
de València de 2019 amb el següent desglossament:
APLICACIÓ
005.23109.46200 (Ajuntaments)
005.23109.46800 (Entitats locals menors)
Suma ……………..
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IMPORT
190.000 €
10.000 €
200.000 €

Conforme al que es disposa en l'article 58 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la distribució de la quantia
total màxima de la present convocatòria entre les diferents aplicacions pressupostàries tindrà caràcter estimatiu, per la
qual cosa prèviament a la resolució de la convocatòria, es publicarà la distribució definitiva.
4.- REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ I MANERA D'ACREDITAR-LOS
Podran acollir-se a aquestes ajudes totes les entitats locals menors, ajuntaments i agrupacions dels mateixos que en la data
de presentació de les sol·licituds de la present convocatòria es troben adherits a la Xarxa de Municipis Protegits contra la
Violència de Gènere, que presenten la sol·licitud i documentació addicional dins del termini i en la forma escaient i a més
reunisquen els requisits establits en l'article 6 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de
València.
Serà requisit obligatori per al cobrament de les ajudes atorgades en la present convocatòria que totes aquelles entitats que
opten a la mateixa disposen, en la data de la justificació, de la placa/distintiu de “Municipi protegit contra la violència de
gènere”, conforme al que es disposa en l'article 24 del Reglament de la Xarxa de municipis protegits contra la violència
de gènere, el qual haurà de complir amb les especificacions previstes en l'ANNEX I.
Aquest requisit s'acreditarà mitjançant fotografia, la qual es presentarà juntament amb la resta de documentació requerida
per a la justificació.
El no compliment d'aquest requisit, donarà lloc a la pèrdua total de la subvenció prèviament concedida.
En el cas de les agrupacions d'ajuntaments, serà indispensable que tots els que comprenguen l'agrupació reunisquen els
requisits establits en la present convocatòria per a poder ser beneficiaris
La concurrència al procés de concessió de la subvenció implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al
tractament de dades de caràcter personal i a la seua publicació, a l'efecte de notificacions, en els termes previstos en
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i en la resta de normativa de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
Serà requisit indispensable que el signant de la sol·licitud, així com de la justificació, siga el representant legal de l'entitat
i dispose de certificat electrònic que ho acredite formalment per a la presentació de documentació en nom d'aquesta.
En cas que no es dispose d'aquest certificat de representació, podran seguir-se per a la seua obtenció les instruccions
previstes en l'ANNEX II a la present convocatòria.
5.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds han d'anar acompanyades, a més del contingut mínim exigit en l'article 17 de l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de València, de la següent documentació, depenent de la modalitat triada:
Modalitat 1.- Realització de campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència de
gènere, a través de tríptics, cartells, tascons de radi, etc., com a promotors o col·laboradors d'aquestes.
-

Títol de la campanya realitzada
Objectius
Descripció del públic objecte de la campanya.
Àmbit de desenvolupament, identificant la localització de la campanya
Calendari: duració de la campanya especificant data d'inici i data de finalització
Acció o accions que es duran a terme, metodologia i recursos materials i tècnics que s'utilitzaran
Pressupost de la campanya amb desglossament de les partides de despeses
Resum pressupostari i financer, especificat quantitat que se sol·licita, quantitat que aporta el sol·licitant i, si
escau, quantitat que aporten altres entitats
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Modalitat 2.- Realització de projectes relacionats amb la lluita contra la violència de gènere, promoguts per
entitats locals menors o pel propi ajuntament en l'àmbit local, com a promotors o socis d'aquests.
-

Títol del projecte a realitzar
Objectius
Destinataris/as: Edats, sexe, característiques i núm. total de participants
Àmbit de desenvolupament, identificant la localització de desenvolupament del projecte o activitat
Calendari: duració de l'activitat especificant data d'inici i data de finalització
Acció o accions que es duran a terme, metodologia i recursos materials i tècnics que s'utilitzaran
Pressupost del projecte amb desglossament de les partides de despeses
Resum pressupostari i financer, especificat quantitat que se sol·licita, quantitat que aporta el sol·licitant i, si
escau, quantitat que aporten altres entitats.

6.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de
l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).
La sol·licitud i documentació requerida es presentarà a través de la carpeta d'ajuntaments de la seu electrònica de la
Diputació de València per qui tinga la representació legal de l'entitat, utilitzant certificat digital. Són admissibles els
certificats que estiguen inclosos en la plataforma @firma de validació de signatura electrònica de l'Administració General
de l'Estat. Per a la utilització de l'autenticació i signatura en la Seu electrònica és necessari tenir instal·lat el software
Autofirma del Portal d'Administració electrònica, que pot ser descarregat gratuïtament en l'adreça:
http://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html.
7.- ÒRGANS COMPETENTS PER A la INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La present convocatòria de subvenció serà instruïda pel Servei de Benestar Social, resolent-se per la Junta de Govern de
la Diputació, a proposta de la Comissió de Valoració, actuant com a instructor el Cap del Servei, seguint el procediment
previst en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València.
8.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Es procedirà a la constitució d'una Comissió de Valoració, composta per el/la Diputat/a de la Delegació d'Igualtat, que
actuarà com a President/a, el Cap de Servei de Benestar Social o persona en qui delegue, que actuarà com a Secretari, i
dos tècnics de l'Àrea.
9.-CRITERIS PER A la DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE LA SUBVENCIÓ
Es prendran com a criteris objectius d'atorgament de les subvencions:
1.- Criteri de prorrateig: El 50% de l'import total consignat, es prorratejarà entre tots els ajuntaments o entitats locals
menors sol·licitants, independentment que opten a una o a les dues modalitats.
2.- Criteri poblacional: El restant 50% es dividirà entre el nombre total d'habitants de tots els municipis i entitats locals
menors sol·licitants, obtenint-se així l'import per habitant.
Per a la determinació del nombre d'habitants, s'estarà a les últimes xifres oficials de població publicades per l'INE en la
data de presentació de les sol·licituds.
La suma de totes dues quantitats serà l'import total a atorgar a cadascun dels sol·licitants que en cap cas
En cap cas l'import de la subvenció podrà excedir de la quantia sol·licitada o, en tot cas, l'establida en la present
convocatòria.
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La subvenció que atorgue la Diputació Provincial de València serà compatible amb la percepció d'altres subvencions o
ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o entitat pública o privada.
11.- MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Qualsevol modificació del projecte subvencionat precisarà l'autorització prèvia i expressa de la Diputació Provincial de
València i podrà donar lloc a la modificació de la resolució.
Així mateix, podrà donar lloc a la modificació de la concessió de la subvenció l'alteració de les condicions estimades per
a concedir la subvenció i, si escau, la concurrència de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens
públics o privats.
12.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos i es computarà a
partir de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima als interessats podrà entendre desestimada
per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
A l'efecte de notificació a les entitats locals menors i ajuntaments interessats, l'acord resolutori de les subvencions
concedides i denegades es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en la pàgina web de la Diputació de València,
www.dival.es/es/igualdad.
No s'exigirà tràmit d'acceptació prèvia de la concessió de la subvenció.
Contra l'acord de resolució de la concessió, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en
el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de l'acord resolutori, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici
que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.
Podrà efectuar-se el requeriment previ previst en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
contenciosa administrativa.
13. DESPESES SUBVENCIONABLES
S'estarà al que es disposa en l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València.
Totes les despeses subvencionables seran corrents. Conseqüentment, no podran imputar-se despeses d'inversió per a la
justificació de la subvenció concedida, ni de manteniment i funcionament dels ajuntaments o entitats locals.
Els conceptes subvencionables són exclusivament els derivats del projecte presentat, sense que s'admeten despeses de
viatge, oci i temps lliure, ni de serveis de restauració i servei d'àpats.
14.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El termini per a la justificació de la subvenció finalitzarà el dia 15 d'octubre de 2019, i la mateixa es realitzarà a través de
la seu electrònica de la Diputació de València, en la modalitat de compte justificatiu simplificat, conforme al model que
estarà disponible en la seu electrònica en el moment de la justificació i publicat en la pàgina www.dival.es/es/igualdad, i
contenint els documents relacionats en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, amb
les següents especificacions:
1) En la relació classificada de les despeses, que s'incorporarà a la certificació de l'Interventor (conforme al model
orientatiu publicat en la pàgina www.dival.es/es/igualdad) de l'entitat haurà d'indicar-se en cada cas si l'IVA és deduïble o
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no deduïble, així com que l'ajuda atorgada s'ha destinat íntegrament a la fi per al qual es va concedir, o bé que la despesa
està compromesa per a això.
2) Documentació acreditativa de l'eventual recepció d'altres ajudes, subvencions o ingressos destinats a la mateixa
finalitat, no podent superar entre totes les ajudes obtingudes la despesa total de l'activitat desenvolupada
3) A la memòria tècnica justificativa de l'activitat realitzada, que arreplegarà tota la informació des del seu inici,
desenvolupament i conclusió, s'adjuntarà còpia de la documentació on aparega el patrocini de la Diputació de València.
4) En totes dues modalitats hauran d'aportar-se les dades identificatives de l'empresa que, si escau, haja realitzat la
campanya o les activitats, l'elecció de les quals haurà d'ajustar-se a les regles generals de contractació previstes en la Llei.
5) Haurà d'aportar-se obligatòriament fotografia acreditativa de què es disposa de la placa/distintiu al qual es fa referència
en la clàusula 4 de la present convocatòria.
15. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de l'activitat o projecte
subvencionat.
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de
concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
Serà requisit obligatori per al cobrament de les ajudes atorgades en la present convocatòria que totes aquelles entitats que
opten a la mateixa disposen, en la data de la justificació, de la placa/distintiu de “Municipi protegit contra la violència de
gènere”, conforme al que es disposa en l'article 24 del Reglament de la Xarxa de municipis protegits contra la violència
de gènere.
Aquest requisit s'acreditarà mitjançant fotografia, la qual es presentarà juntament amb la resta de documentació requerida
per a la justificació.
El no compliment d'aquest requisit, donarà lloc a la pèrdua total de la subvenció prèviament concedida.
16.- PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota informació, documentació i publicitat pròpia de
l'activitat, que la mateixa està subvencionada per la Diputació de València, mitjançant la incorporació del seu logotip
institucional (publicat en la pàgina www.dival.es/es/igualdad) en lloc ben visible i qualssevol altres mitjans, així com la
incorporació del logo de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.
17.- RÈGIM JURÍDIC
Per al no previst expressament en la present convocatòria, la mateixa es regirà pel que es disposa en l'Ordenança General
de Subvencions de la Diputació Provincial de València, en les Bases d'Execució del Pressupost de la Diputació Provincial
de València per a 2019, i al que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
Reglament de desenvolupament.
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ANNEX I
Senyalització dels ajuntaments inscrits a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, que s'haurà de
col·locar en l'entrada i en l'eixida del municipi.

Format:
700 x 1450 mm.
MATERIALS
Suport físic de la imatge:
Safata en planxa d'alumini de 1,5 mm de
grossària amb relleu de 25 mm perimetral.
Impressió:
Senyal imprès a una cara. Color blanc i
gràfica combinada en fons parcial en morat
pintat en poliuretà i serigrafia a 4 tintes.
Acabat:
Envernissat de protecció incolor de dues
components contra l'erosió i raigs UV.
Suport:
Pal de sustentació de secció 80 x 40 x 2 mm
amb acabat galvanitzat i 3000 mm d'altura.
Es recomana enterrar-ho 450 mm en el sòl per
a la seua fonamentació, tenint així una altura
de 2550 mm sobrela base del sòl.
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ANNEX II
INSTRUCCIONS PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE REPRESENTACIÓ

Els passos a seguir per a l'obtenció d'un Certificat de Representant d'Entitat de l'Autoritat de Certificació (**ACCV) són:
1. Accedir a la web http://www.accv.es
2. Realitzar el pagament pel certificat
3. Completar i enviar el formulari web de la sol·licitud.
Depenent del tipus de certificat que es trie el procediment a seguir per a obtenir-lo és el següent:
a. En targeta:
https://www.accv.es/administracion-publica/certificados/representante-de-entidad-en-tarjeta/
En aquesta opció, l'usuari rebrà el suport en l'adreça de lliurament indicat. La targeta criptogràfica que
reba estarà buida i el titular haurà de dirigir-se al Punt de Registre d'Usuari que haja indicat en la
sol·licitud perquè li emeten el certificat (que pot ser el de la Diputació de València situat en C/ Serrans,
núm.2)
b. En Software:
https://www.accv.es/administracion-publica/certificados/representante-de-entidad-en-software/
Per a aquesta opció, una vegada sol·licitat el certificat a la ACCV aquesta informarà la persona de
contacte que pot descarregar el certificat. Per a això haurà d'accedir a l'Àrea Personal de Serveis de
Certificació (APSC) identificant-se amb un certificat personal emès per la ACCV o DNIe. Si el titular
no disposara d'un certificat personal emès per la ACCV, pot obtenir un certificat de Ciutadà en suport
software gratuïtament en l'Oficina d'Atenció de la Diputació de València.

Per a l'obtenció del certificat de la Fàbrica de Moneda i Timbre els passos a seguir són:
1. Accedir a la web de CERES https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/entidad-sinpersonalidad-juridica/solicitar-certificado
2. Acreditació de la identitat en una Oficina de Registre de l'Agència tributària.
3. Descarregar el seu certificat. Quan descarregue el seu certificat podrà fer una còpia de seguretat i importar-lo a
una targeta criptogràfica.

RECOMANACIÓ: La majoria de les webs de l'administració requereixen de l'aplicació Autofirma per a treballar en
elles. Li recomanem que la instal·le per a no tindre problemes en el moment de treballar amb aquests tràmits online.
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