CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM
DE LUCRE, DESTINADES A DESENVOLUPAR ACTIVITATS QUE FOMENTEN LA
IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES I/O EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
EN LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. ANY 2017
De conformitat amb el que disposa 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
tindran la consideració de Bases generals, d’acord amb l’establit 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, s’efectua la següent convocatòria:
1. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT
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 entitats sense ànim de lucre, així com fundacions, federacions o
agrupacions d’aquestes, de la província de València amb l’objecte de promoure i fomentar la igualtat
entre dones i homes, o la inclusió de dones en situació de risc a través de serveis socials, perquè
desenvolupen un projecte en la província de València durant l’exercici 2017.
La subvenció concedida anirà destinada a finançar accions, programes o projectes concrets proposats
pel sol·licitant i acceptats per l’Administració, que es desenvolupen en la província de València i que
vagen encaminats a promoure l’apoderament i la participació activa de les dones en la societat, prevenir
o tractar la violència de gènere, així com sensibilitzar en pro de la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes a la població en general o a algun sector en particular.
Només es podrà presentar un projecte per sol·licitud realitzada, independentment que aquest puga
constar de diferents activitats.
S’acorda expressament que la perspectiva de gènere forme part de la finalitat i el contingut de l’activitat
subvencionada.
S’exclouen expressament de l’objecte d’aquesta subvenció totes aquelles accions, programes o projectes
realitzats amb ànim de lucre, o aquells que fomenten la continuïtat dels rols tradicionals de gènere.
En el cas que la Diputació de València, al llarg del procediment de concessió, propose la modificació
de les condicions o la forma de realització de les activitats proposades, haurà de recaptar de l’entitat
beneficiària l’acceptació de la subvenció. Aquesta acceptació s’entendrà atorgada si en la proposta de
modificació queden clarament explicitades aquestes condicions i la persona beneficiària no manifesta la
seua oposició dins del termini de 15 dies des de la notificació d’aquesta, i sempre, en tot cas, que no es
danye cap dret de terceres persones.
Només se subvencionaran les activitats que s’executen dins de l’exercici 2017, amb independència que
es completen posteriorment, fins als límits pressupostaris previstos en la present convocatòria.
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’import de les subvencions que es concedisquen a l’empara de la present convocatòria ascendeix a
117.000,00 euros, i es faran efectives a càrrec de l’aplicació pressupostària 622.327.00.480.00, del
Pressupost de Despeses de la Diputació de València de 2017 i al crèdit aprovat a aquest fi per la
corporació.

3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ I FORMA D’ACREDITAR-LOS
Podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre —així com fundacions, federacions
o agrupacions d’aquestes—-, l’ACTIVITAT PRINCIPAL DE LES QUALS consistisca a desenvolupar
activitats a favor de la igualtat entre dones i homes, la inclusió de les dones en la societat, o en contra
de la violència de gènere, que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre estatal o
autonòmic corresponent en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i que
presenten la sol·licitud i la documentació addicional dins del termini i en la forma escaient.
Per a obtenir la condició de beneficiari-ària en la present convocatòria, les entitats interessades hauran
de reunir els requisits establits en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació Provincial de
València i, a més:
a) Estar legalment constituïdes, amb els estatuts adaptats a la Llei 1/2002, de 22 de març, del dret
d’associació, o a la Llei 50/2002, de 22 de desembre, de Fundacions, i inscrita en el corresponent registre
a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
b) Mancar d’ànim de lucre de forma expressa i no dependre econòmicament o institucionalment
d’entitats lucratives. No podran ser beneficiàries les entitats d’interés econòmic en les quals els beneficis
siguen considerats dels seus socis-sòcies o participants i repartits entre ells, encara en el cas que la
persona jurídica no tinga finalitat de lucre en ella mateixa.
c) Figurar en els seus estatuts com a finalitats institucionals fonamentals i primordials la promoció de la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, la inclusió de les dones en la societat, o l’eradicació de la
violència de gènere. S’exclouran totes aquelles sol·licituds els projectes de les quals fomenten la
continuació dels rols tradicionals de gènere imperants en la nostra societat.
d) Que el projecte o l’activitat presentada tinga impacte íntegre en la província de València.
e) Les entitats sol·licitants hauran de disposar de l’estructura, les instal·lacions i els mitjans necessaris
per a dur a terme els projectes o programes objecte de la convocatòria, acreditant l’experiència i capacitat
operativa per a açò en la manera exposada en el punt 4 de la present convocatòria.
f) Haver justificat degudament les subvencions obtingudes de la Diputació de València en l’últim
exercici.
4. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud, emplenada en tots els seus apartats conforme al model publicat en la pàgina
www.dival.es/igualdad, haurà d’acompanyar-se, a més del contingut mínim exigit en l’Ordenança
general de subvencions de la Diputació Provincial de València, de la següent documentació:
* CARPETA NÚMERO U. Documentació relativa a l’entitat sol·licitant:
a) Fotocòpia del DNI del/la signant de la sol·licitud.
b) Certificació de l’acord de l’entitat en què autoritza el/la representant legal per a actuar en nom de la
persona jurídica sol·licitant. Si es tracta del president/a de l’entitat, només caldrà l’acord de
nomenament.
c) Fotocòpia compulsada de la targeta d’identificació fiscal.

d) Còpia dels estatuts, degudament legalitzats, segons la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
Reguladora del Dret d’Associació i la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
En els estatuts haurà d’aparéixer expressament, com a missió principal de l’associació, algunes de les
finalitats del punt tercer, apartat c), de la present convocatòria.
e) Document original acreditatiu de la inscripció de l’entitat en el registre autonòmic o estatal
corresponent, segons la seua naturalesa.
f) Certificat del secretari/ària de l’entitat en el qual conste la identificació dels/de les membres de
l’adreça o patronat, així com la data del seu nomenament i manera d’elecció. En aquesta certificació
haurà d’acreditar-se la presentació d’aquestes dades en el registre administratiu corresponent.
g) Certificació del secretari/ària de l’entitat indicativa del nombre de socis/sòcies i associats/ades. En el
cas que no existisquen, el certificat també haurà d’acreditar aquest fet.
h) Fitxa de tercers amb les dades bancàries de l’entitat sol·licitant (banc o caixa, sucursal i número de
compte) d’acord amb el model publicat en la pàgina www.dival.es/igualdad. Si ja ha rebut alguna
subvenció de la Diputació amb anterioritat, aquest document no serà necessari, llevat que se n’hagen
modificat les dades.
i) En el cas que es tracte d’una federació o agrupació hauran de presentar-se, a més de la declaració
responsable de la pròpia federació de no estar culpable en cap de les circumstàncies previstes en l’article
13 de la Llei General de Subvencions, la de totes les entitats integrades en ella. conforme al model
publicat en la pàgina www.dival.es/igualdad.
j) Si el sol·licitant és una federació o agrupació, haurà de presentar-se declaració de cadascuna de les
entitats integrades en ella manifestant la renúncia a presentar sol·licitud individual conforme al model
publicat en la pàgina www.dival.es/igualdad.
* CARPETA número DOS. Documentació relativa a l’activitat de l’entitat sol·licitant.
a) Memòria dels projectes duts a terme per l’associació durant l’any anterior, que inclourà una breu
descripció dels objectius i la trajectòria de l’associació.
b) Estat comptable de despeses i ingressos, on figure les fonts de finançament amb indicació expressa
de la procedència i l’import d’aquestes, corresponents a l’any anterior de la presentació de la sol·licitud.
* CARPETA número TRES. Documentació relativa al projecte objecte de la subvenció.
El detall de l’activitat subvencionable a desplegar per l’entitat haurà d’especificar:
a) Fonamentació de la necessitat del projecte.
b) Descripció del projecte o programa de l’activitat a fer.
c) Objectius generals i específics que es pretenen aconseguir.
d) Metodologia, accions i activitats a desenvolupar.
e) Recursos: materials i humans, i la seua procedència.

f) Àmbit geogràfic i descripció de la població destinatària.
g) Instruments i mecanismes d’avaluació.
h) Calendari d’execució i previsió de continuïtat.
i) El pressupost detallat, indicant ingressos i despeses desglossades per conceptes per a escometre
l’activitat o les activitats i el cost total del projecte.
j) Import de la subvenció sol·licitada.
k) Declaració responsable del compromís de finalitzar el projecte conforme al model publicat en la
pàgina www.dival.es/igualdad.
5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies naturals comptadors 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).
L’adreça www.dival.es/igualdad publicarà els models a utilitzar i informació d’interés sobre la
convocatòria.
Les sol·licituds es presentaran preferentment en el Registre General de la Diputació de València (carrer
de Serrans, número 2, de València) o per qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
6. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La present convocatòria de subvenció serà instruïda pel Servei de Benestar Social, i la resoldrà 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.
7. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Es procedirà a la constitució d’una comissió de valoració, composta per la diputada de l’Àrea de
Joventut, Esports i Igualtat, el cap de Servei de Benestar Social o la persona en qui delegue i dos tècnics
de l’Àrea.
8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Es podran graduar les quanties de les subvencions que s’hagen de concedir, tenint en compte els següents
criteris, que es valoraran amb un màxim de 100 punts.
Els criteris de valoració dels projectes seran els següents:
a) Grau d’implantació de l’entitat i nivell d’activitat demostrat, atenent al nombre de membres i usuaris
dels seus programes o actuacions: màxim de 15 punts.
b) Fonamentació de la necessitat de la subvenció sol·licitada: màxim de 20 punts.

c) Disseny. Es valorarà la qualitat i descripció del projecte: màxim de 25 punts.
d) Temporalització i previsió de continuïtat. Participació ciutadana prevista, impacte social previst en
l’àmbit d’actuació de l’associació, actuacions previstes de continuïtat més enllà de l’any de la subvenció:
màxim de 20 punts.
i) Viabilitat. Es tindrà en compte la possibilitat d’execució del projecte, tenint en compte el pressupost
presentat: màxim de 20 punts.
El «valor del punt» s’obté dividint el 100 per cent del pressupost d’aquesta convocatòria entre el total
de punts obtinguts per totes les sol·licituds d’aquesta que hagen obtingut almenys 1 punt.
Per a superar l’avaluació tècnica s’haurà d’obtenir un mínim de 15 punts en l’apartat c) Disseny, havent
d’aconseguir una valoració global de 50 punts per a ser subvencionat.
9. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE LA SUBVENCIÓ
La quantia concedida no podrà superar la quantitat de subvenció sol·licitada per l’entitat o, si escau,
l’import màxim de 5.000€.
Una vegada esgotat el termini i valorades les sol·licituds, les subvencions es concediran per ordre de
major a menor puntuació, fins a esgotar pressupost. En cas d’empat, es prevaldran aquells projectes
dirigits a dones víctimes de violència de gènere o en risc d’exclusió social, per a la seua recuperació
integral, la seua inserció en la vida social i/o en el món laboral, o per al seu apoderament personal i, en
defecte d’açò, s’atendrà al criteri d’ordre d’entrada de les sol·licituds electròniques.
No obstant açò, es podrà prorratejar la consignació pressupostària prevista entre tots els que compliren
els requisits, sense que la subvenció puga excedir la quantia sol·licitada o, en tot cas, l’establida en la
present convocatòria.
Les entitats subvencionades a través d’aquesta convocatòria no podran accedir a altres subvencions de
pública concurrència, convocades des de l’Àrea de Joventut, Esports i Igualtat de la Diputació Provincial
de València per al mateix exercici i la mateixa activitat.
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.
10. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Qualsevol modificació del projecte subvencionat necessitarà 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 benvolgudes per a concedir la subvenció i, si escau, la concurrència de subvencions o ajudes
atorgades per altres administracions o ens públics o privats.
11. 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 que s’haja notificat la resolució legitima les persones interessades
per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
A l’efecte de notificació a les entitats interessades, 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/igualdad.
No s’exigirà tràmit d’acceptació prèvia de la concessió de la subvenció, excepte en el supòsit previst en
el punt 1 de la present convocatòria.
Contra l’acord de resolució de la concessió, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar-se
potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que ho dicte, en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la publicació de l’acord resolutori, d’acord amb el que es disposa en els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors
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.
12. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El termini per a la justificació de l’activitat subvencionada, que haurà de fer-se per la quantitat
concedida, finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2017.
Si en la citada data no s’ha finalitzat completament l’activitat, es justificarà la part acabada, mentre que
la part restant haurà de ser justificada, com a màxim, el dia 30 de novembre, notificant-ho prèviament a
la Diputació.
La justificació s’efectuarà en la modalitat de compte justificatiu simplificat, conforme al model publicat
en la pàgina www.dival.es/igualdad, contenint els documents relacionats en l’Ordenança general de
subvencions de la Diputació Provincial de València, amb les següents especificacions:
a) En la relació classificada de les despeses i inversions, conforme al model publicat en la pàgina
www.dival.es/igualdad; haurà d’indicar-se en cada cas si l’IVA és deduïble o no deduïble i el
percentatge i l’import que s’aplica a la justificació de la subvenció.
b) En la memòria d’actuació, que es presentarà en paper, haurà d’indicar-se:
— El grau de compliment dels objectius.
— Descripció de les activitats realitzades.
— Impacte del projecte amb identificació del nombre de beneficiaris/àries.
— Personal que ha participat en la seua realització, amb especificació de la seua categoria professional,
si té formació en gènere i acreditació compulsada, lloc i funció.
— Avaluació final dels resultats obtinguts quantificats i valorats, amb la desviació respecte als objectius
previstos i les modificacions, raonadament justificades, al projecte inicial, si les hi haguera.

— Cost total del projecte.
Caldrà presentar, a més, una declaració jurada en la qual es manifeste que la documentació presentada
per a justificar les despeses imputades a la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València,
no ha sigut utilitzada per a justificar altres subvencions concedides per institucions públiques o privades
i que, a més, l’import total de les subvencions rebudes no excedeix de la despesa total efectuada per
l’entitat beneficiària conforme al model publicat en la pàgina www.dival.es/igualdad.
13. DESPESES SUBVENCIONABLES
Es tindrà en compte el que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació Provincial de
València.
No obstant açò, s’admetran com a despeses de l’activitat subvencionada:
— Despeses corrents, susceptibles de ser justificats per un 15 per cent de la quantia de la subvenció:
internet, electricitat, aigua, arrendaments i telèfon fix, amb factures a nom de l’entitat.
— Material d’oficina no inventariable.
— Xicotetes despeses de reparació i conservació de béns propis i arrendats.
— Les despeses relacionades amb activitats de formació per a les persones a les quals es dirigisca el
projecte.
— Despeses d’assessoria laboral i gestió i administració específics del projecte.
— Nòmines i seguretat social del personal especialitzat en gènere adscrit al projecte i, excepcionalment,
la contractació de professionals de fora de l’entitat que realitzen una col·laboració esporàdica. No
s’admetran les nòmines del personal membre dels òrgans d’adreça de l’associació.
En el cas que es justifique la subvenció amb nòmines de personal especialitzat en gènere adscrit al
projecte, s’aportarà declaració responsable acreditativa del temps de dedicació del/la professional al
projecte subvencionat, conforme al model publicat en la pàgina www.dival.es/igualdad.
— Despeses de promoció i difusió del projecte.
— Material fungible necessari per a l’execució del projecte.
— Despeses derivades de pòlisses d’assegurances d’accident, malaltia i responsabilitat civil, subscrits a
favor dels beneficiaris/àries i del personal voluntari que participe en el projecte.
No s’admetran en cap cas: despeses de viatges d’oci i temps lliure, despeses per interessos, despeses per
manutencions, despeses per sancions o per procediments judicials, despeses per tramitació de la
presentació de sol·licituds, despeses de telefonia mòbil, despeses financeres, despeses de representació,
despeses generades per indemnitzacions, ni despeses de serveis de restauració i catering.
14. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS/ÀRIES
Els beneficiaris/àries de les subvencions queden obligats/ades a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia de l’activitat, que aquesta està subvencionada per la Diputació de
València, mitjançant la incorporació del seu logotip institucional (publicat en la pàgina
www.dival.es/igualdad) en lloc ben visible, i qualssevol altres mitjans.

15. RÈGIM JURÍDIC
Per a tot allò no previst expressament en la present convocatòria, aquesta 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 2017, i el que està establit en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

