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CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS
JUVENILS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. ANY 2019.
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 a tots els efectes
tindran la consideració de Bases Generals, d'acord amb el que establix 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, se efectua la convocatòria següent:
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 les associacions juvenils de la província de València per al
finançament els programes, executats en l'exercici 2019, referits a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Projectes integrals de joventut, d'acord amb el que establix el Pla Valencià de la Joventut.
Promoció d'ocupació dels jóvens.
Inserció social del jove.
Programes que fomenten la igualtat de gènere i d'oportunitats, així com la lluita contra la
violència de gènere.
Activitats d'animació juvenil (culturals i de temps lliure).
Programes d'animació i assessorament que faciliten la inserció social i professional dels jóvens.
Edició de revistes de joventut.
Elaboració i/o edició d'estudis relacionats amb l'àmbit juvenil.

Queden expressament exclosos els següents tipus d'activitats:
-

Activitats amb ànim de lucre.
Activitats esportives.
Activitats acadèmiques, excepte la formació en temes de joventut.
Activitats que no s'adeqüen al Pla Valencià de la Joventut.
Activitats que, segons el parer de la Diputació, no tinguen un clar interés cultural i social.

La realització del programa d'activitats per al que fóra concedida la subvenció serà d'exclusiva
responsabilitat de les associacions juvenils sol·licitants, així com estaran a càrrec seu els mitjans humans
i materials que es precisen per al compliment de les obligacions.
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
135.000,00 euros i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació 621.33700.48200 del Pressupost de Gastos
de la Diputació de 2019 i al crèdit aprovat amb este fi pel Ple de la Corporació.
3.- BENEFICIARIS. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ I FORMA
D'ACREDITAR-LOS:
Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València legalment
constituïdes, així com els consells locals de joventut que reunisquen els requisits establits l'article 6 de
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, i es troben degudament
inscrits en el cens d'associacions juvenils de la Generalitat Valenciana.
Serà indispensable per a optar a la subvenció haver justificat la concedida, si és el cas, l'any anterior.
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No podran tindre la condició de beneficiari les persones o entitats en els que 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.
La concurrència al procés de concessió de subvenció implicarà la manifestació tàcita de consentiment
inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seua publicació als efectes de notificacions
en els termes que preveu l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació i en la resta de normativa
vigent, tot això de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals.
Serà requisit indispensable que el firmant 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 de la mateixa.
En el cas que no es dispose del dit certificat de representació, podran seguir-se per a la seua obtenció les
instruccions previstes en l'annex I a la present convocatòria.
4.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ:
La sol·licitud, que es presentarà a través de la seu electrònica de la Diputació per qui exercisca la
representació per a això, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, s'acompanyarà del contingut i
documentació mínima exigida en l'article 17 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València, i a més:
a. Declaració responsable acreditativa de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies previstes
en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.
b. Descripció del projecte i programa d'activitats a realitzar
c. Pressupost detallat, indicant ingressos i gastos per conceptes.
d. Si no s'han aportat en l'exercici anterior o s'han modificat les dades:
- Targeta d'identificació fiscal del sol·licitant i/o NIF del representant.
- Fitxa de tercers d'acord amb el model disponible en la seu electrònica i publicat en la pàgina
www.dival.es/juventud .
- Inscripció en el Cens d'Associacions Juvenils, o Resolució de l'Institut Valencià de la
Joventut.
e. En relació als certificats acreditatius d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del
sol·licitant perquè la Diputació obtinga de forma directa els certificats. No obstant això, el
sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors les
certificacions.
En tot cas, l'òrgan gestor de la present convocatòria sol·licitarà a la Intervenció General de la Diputació
de València certificat acreditatiu de què l'entitat sol·licitant es troba al corrent de pagament de qualsevol
dret reconegut a favor de la Diputació. En cas de resultar negatiu, es requerirà a l'entitat sol·licitant
perquè, en el terme de deu dies ho esmene, amb l'advertència que, en cas contrari, se li tindrà per
desistida la seua petició, prèvia resolució emesa a este efecte.
5.- 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 (BOP).
La sol·licitud i documentació requerida es presentarà a través de la seu electrònica de la Diputació de
València. Són admissibles els certificats que estiguen inclosos en la plataforma @firma de validació de
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firma electrònica de l’Administració General de l’Estat. Per a la utilització de l'autenticació i firma en
la Seu electrònica és necessari tindre instal·lat el software Autofirma del Portal d'Administració
electrònica,
que
pot
ser
descarregat
gratuïtament
en
la
direcció:
http://firmaelectronica.gov.es/Home/Descargas.html.
6.- 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.
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 persona en qui delegue i dos tècnics
de l'Àrea.
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Els criteris de concessió de les ajudes són els següents:
1) Activitats formatives, divulgatives i d'animació juvenil (culturals i de temps lliure). Xarrades,
conferències, concerts i viatges. Puntuació màxima a atorgar, 2 punts.
2) Programes d'animació i assessorament que faciliten la inserció social i professional dels jóvens:
Desenrotllament de programes d'inserció social i d'ocupació laboral i ocupació, 3 punts.
3) Programes que enfortisquen els drets de les jóvens, augmenten les seues capacitats, milloren el
seu accés als recursos i a les oportunitats i reduïsquen la seua vulnerabilitat davant de la
violència i els conflictes, fomentant la igualtat de gènere i lluitant contra la violència de gènere:
2 punts.
4) Interés juvenil:
- De caràcter general (que competeix al desenrotllament integral del jove, amb interessants i
variades activitats juvenils): 5 punts.
- De caràcter particular (que contempla un pobre desenrotllament i varietat de les activitats
dirigides als jóvens): fins a 1 punt.
El “valor del punt” s'obté dividint el 100% del pressupost d'aquesta convocatòria entre el total de punts
obtinguts per totes les sol·licituds de la mateixa que hagen obtingut almenys 1 punt.
9.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE LA SUBVENCIÓ:
Una vegada esgotat el termini i valorades les sol·licituds, les subvencions es concediran, conforme
corresponga segons la puntuació obtinguda, a aquelles associacions que complisquen els requisits
previstos i aconsegueixen la puntuació mínima.
En cap cas la subvenció podrà excedir la quantia sol·licitada o, en tot cas, l'establida en la present
convocatòria.
No obstant això, es podrà prorratejar la consignació pressupostària prevista entre tots els que compliren
els requisits i aconsegueixen la puntuació mínima.
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.
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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.
10.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir sis mesos. El
termini 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 legitima als interessats per a
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
Als efectes de NOTIFICACIÓ ALS 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/juventud .
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
potestativament recurs de reposició davant de l'òrgan que ho dicte, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la publicació de l'acord resolutori, d'acord amb el que disposa 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 de 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 allò que disposa l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i sense perjuí que puga
exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.
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 és el cas, la concurrència de subvencions o ajudes
atorgades per altres administracions o ens públics o privats.
12.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:
El termini per a la justificació de l'activitat subvencionada, finalitzarà el dia 15 d'octubre de 2019, i la
mateixa s'efectuarà a través de la seu electrònica de la Diputació de València, en la modalitat de compte
justificatiu simplificada, d'acord amb el model que estarà disponible en la seu electrònica en el moment
de la justificació i publicat en la pàgina www.dival.es/juventud, contenint els documents relacionats en
l'article 28 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, amb les
especificacions següents:
1. A la memòria del programa realitzat, que arreplegarà tota la informació des del seu inici,
desenrotllament i conclusió, s'adjuntarà documentació gràfica on aparega el logotip de la
Diputació de València.
2. En la relació classificada dels gastos i inversions, que s'incorporarà a la certificació expedida
pel Secretari de l'entitat amb el vistiplau President, haurà d'indicar-se en cada cas si l'IVA és
deduïble o no deduïble.
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Així mateix, en document a part, haurà d'especificar-se el finançament obtinguda per l'associació juvenil
per a escometre l'activitat programada.
13.- GASTOS SUBVENCIONABLES:
Caldrà ajustar-se al que disposa l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València.
No obstant això, s'admetran com a gastos de l'activitat subvencionada:






Nòmina o rebut de monitors juvenils i tècnics del Centre d'Informació Juvenil.
Gastos derivats de l'organització i execució d'un campament, desplaçament i material ocirecreatiu.
Cartelleria i material divulgatiu.
Gastos ocasionats per difusió cultural (exposicions, conferències, etc.).
10% dels gastos derivats de l'activitat ordinària (llum, telèfon, lloguer local, mobiliari i material
de papereria).

No seran gastos justificatius:




Els gastos derivats d'esdeveniments gastronòmics.
Gastos derivats de productes farmacèutics.
Combustible i peatges.

14.- 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/juventud)
en lloc ben visible i qualssevol altres mitjans.
15.- ASSESSORAMENT TÈCNIC I INFORMACIÓ:
La Diputació Provincial de València, a través dels seus serveis tècnics de joventut, assessorarà a les
entitats beneficiàries en la selecció i programació de les activitats a sol·licitar, a l'empara de la present
convocatòria.
16.- RÈGIM JURÍDIC:
Per al no previst expressament en la present convocatòria, la mateixa es regirà pel que disposa
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 2018, i al que establix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desplegament.
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ANNEX I
INSTRUCCIONS PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE REPRESENTACIÓ
Els passos que s'ha de 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 que s'ha de seguir per a obtindre-ho és el
següent:
a. En targeta: https://www.accv.es/administracion-publica/certificats/representant-de-entitat-entargeta/
En aquesta opció, l'usuari rebrà el suport en l’adreça d'entrega indicada. 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 siti en
C/ Serrans, nº2)
b. En Programari: https://www.accv.es/administracion-publica/certificats/representant-de-entitaten-programari/
Per a aquesta opció, una vegada sol·licitat el certificat a l'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 emés per l'ACCV o
DNIe. Si el titular no disposara d'un certificat personal emés per l'ACCV, pot obtindre un
certificat de Ciutadà en suport programari gratuïtament en l'Oficina d'Atenció de la Diputació
de València.
Per a l'obtenció del certificat de la Fàbrica de Moneda y Timbre els passos que s'ha de seguir són:
1. Accedir a la web de CERES https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-derepresentante/entidad-sin-personalidad-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.

6

