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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A COMISSIONS DE FALLA PER A 
PROJECTES QUE PROMOUEN LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES, LA 
DIVERSITAT I LA NO DISCRIMINACIÓ   

 

L'article primer de la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 proclama que 

«tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i 

de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres».  

En matèria d'igualtat entre dones i homes, destaca la Convenció sobre l'eliminació de 

totes les formes de discriminació cap a les dones, aprovada per l'Assemblea General 

de l'ONU al desembre del 1979 i ratificada per l'Estat espanyol en 1983, així com les 

conferències mundials monogràfiques posteriors celebrades a Nairobi (1985) i Pequín 

(1995), que van introduir avanços en la matèria. A més, la igualtat i no discriminació 

forma part dels principis fonamentals de la Unió Europea (UE) des de l'entrada en 

vigor del Tractat d'Amsterdam (1999), que establix com a objectiu que l'eliminació de la 

desigualtat per raó de gènere s’integre en totes les polítiques de la mateixa UE i dels 

estats membres. 

En matèria de drets de les persones del col·lectiu lèsbic, gai, transsexual, bisexual i 

intersexual (en avant LGTBI), tant l'ONU com la UE també han establit principis 

internacionals d'igualtat i no discriminació. És el cas dels Principis de Yogyakarta, que 

estenen explícitament l'esmentada Declaració Universal de Drets Humans a les 

persones homosexuals, bisexuals, transsexuals i transgènere, encara que els seus 

drets ja estaven inclosos implícitament en l'article 2 de la mateixa declaració. 

Els principis d'igualtat i no discriminació són part de les bases de l'estat de dret. La 

Constitució espanyola, ja en l'article 1, propugna com a valors superiors de 

l'ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. En l'article 14 

consagra el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social. Així mateix, l'article 9.2 proclama l'obligació 

dels poders públics de promoure les condicions necessàries perquè la igualtat de les 

persones i dels grups de persones siguen reals i efectives, i el 10.1 establix que, entre 

d’altres, la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la seua personalitat 

són fonament de l'ordre polític i de la pau social. 
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La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 

establix en l’article 4 que «igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens és un 

principi informador de l’ordenament jurídic i, com a tal, s’integrarà i observarà en la 

interpretació i aplicació de les normes jurídiques». 

A la Comunitat Valenciana, hi ha la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre 

dones i homes; la Llei 23/2018, de 29 de novembre, d'igualtat de les persones LGTBI; i 

la igualtat de tracte i la lluita contra la discriminació i els delictes d'odi està present al 

llarg dels objectius del Pla valencià d'inclusió i cohesió social 2017-2022, que és l'eina 

d'ordenació i direcció estratègica de les accions i mesures d'inclusió i cohesió social 

vinculades al territori. En particular, una de les seues actuacions dirigides a millorar la 

cohesió social en tot el territori de la Comunitat Valenciana implica, precisament, el 

«desenvolupament d'una estratègia en la qual s'aborde, de manera integral, les 

polítiques basades en la prevenció, sensibilització, formació, mediació i actuació en el 

camp de la igualtat del tracte i la no-discriminació (lgtbifòbia, racisme, xenofòbia, 

sexisme i masclisme, aporofòbia, disfòbia...) i el reconeixement i la promoció de la 

diversitat, la convivència i la tolerància». 

L'Ajuntament de València té competències pròpies en actuacions en la promoció de la 

igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere, tal com establix 

l'article 25.2, lletra o, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local. 

El reconeixement de la igualtat formal davant la llei, encara que ha resultat un pas 

decisiu, continua sent insuficient. Pel que fa a les dones i també a diferents col·lectius, 

són molts els fets que ens demostren que la igualtat plena i efectiva és, hui en dia, una 

tasca pendent de les institucions i de la societat civil. La violència de gènere; la 

discriminació salarial; l’atur femení més alt; l'escassa presència de dones i persones 

obertament LGTBI o migrades en els càrrecs de responsabilitat política, social, 

cultural, econòmica i empresarial; els problemes de conciliació personal, laboral, 

familiar i personal; l'increment dels delictes d'odi, etcètera, són bona mostra d'això. 

Tal com estableix el primer article del Reglament faller aprovat pel Ple municipal el 22 

de febrer 2002, «les  Falles Valencianes, expressió viva i popular d'un poble, són 

festes d'origen artesanal, sorgides i perfeccionades a través del temps pel poble 

valencià, com a manifestació artística, cultural i satírica expressada en les seues 

Falles amb la singular "plantà", exposades en els carrers i places de ciutats i pobles 

com a expressió festiva singular. Dimanen de la voluntat d'un grup de persones, tenint 
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com a nexe comú la celebració tradicional dels festejos que li són propis». Les Falles, 

per tant, estan lluny de ser una simple manifestació d'oci, en la qual es condensen, 

representen i legitimen aspectes fonamentals de la cultura i la societat, en particular, 

valors, models i rols, i el teixit social de les falles és la corretja de transmissió d'eixos 

valors, models i rols. 

En l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el 

context post-COVID-19, aprovat per l’acord plenari del 7 de juliol de 2020, s'establixen, 

com a mesures que cal implementar en este nou context, subvencionar associacions  

festives i seguir lluitant contra la discriminació i la violència de gènere. En atenció a 

complir els mandats legals i els compromisos assumits en la reconstrucció de la ciutat, 

es fa necessària una convocatòria com esta, l'objectiu de la qual és servir com un 

instrument més, encaminat a la consecució d'una societat més justa i igualitària de la 

qual puguem gaudir totes les persones, a través de projectes en igualtat, diversitat i no 

discriminació de les comissions de falla de la ciutat. 

La convocatòria s'ajusta a la normativa que, en matèria de subvencions, establix 

l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus 

organismes públics, aprovada per acord del Ple de 28 de juliol de 2016, l'aprovació 

definitiva de la qual es va publicar en el BOP el 2 de novembre de 2016. I també 

s’ajusta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu 

Reglament d'aplicació, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i a la Llei 

d'hisendes locals. 

En virtut de tot això i de conformitat amb el que establix la normativa exposada en el 

paràgraf anterior, s'aprova la convocatòria. 

 

Primer. Marc normatiu i règim jurídic 

Es convoca en règim de concurrència competitiva la concessió de subvencions de la 

Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI a les comissions de falles per a 

desenvolupar projectes amb l'objectiu de promoure la igualtat entre dones i homes, la 

diversitat i la no discriminació. 

Les ajudes es concedixen en concepte de subvenció i se subjecten a l'Ordenança 

general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, 

(d'ara en avant OGS), aprovada per l’acord del Ple de 28 de juliol de 2016, l'aprovació 

definitiva de la qual es va publicar en el BOP el 2 de novembre de 2016; a la Llei 
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d’ara en avant LGS); al Reial 

decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RGS), i al Pla estratègic de 

subvencions. 

Les subvencions s'atorguen mitjançant el procediment ordinari tramitat en règim de 

concurrència competitiva, de conformitat amb el que disposa l'article 18 de la OGS i 

l'article 22.1 de la LGS, i s’entén com el procediment per mitjà del qual la concessió de 

les subvencions es fa comparant les sol·licituds presentades amb la finalitat d'establir 

una prelació amb l'aplicació dels criteris de valoració fixats i sotmés al sistema de 

valoració establit en funció dels criteris fixats en l’OGS, que es concreten en esta 

convocatòria. 

Es financen els millors cinc projectes presentats, en funció de la puntuació obtinguda 

en la valoració, que s'efectua de conformitat amb els criteris de valoració del punt nové 

d’esta convocatòria, tenint en compte que: 

x no se subvencionen els projectes que obtinguen menys de 40 punts; 

x l’import que percep cada projecte és de 2.800,00 euros, 

x i els projectes s'ordenen per ordre decreixent de puntuació i s’atorga la subvenció 

als cinc millors d'acord amb les especificacions descrites en la convocatòria. 

En cas que alguna comissió de falla no accepte la subvenció o hi renuncie, s'atorga a 

la següent per ordre de puntuació sense necessitat de fer una nova convocatòria. 

L'import de la subvenció s'abona en concepte de pagament únic anticipat, sense 

necessitat de depositar garantia, i s’ha de justificar tal com ací s'establix. 

 

Segon. Crèdit pressupostari 

La quantia global de les subvencions que destina l'Ajuntament de València (Regidoria 

d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI) per a la present convocatòria és de 

14.000,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2020 KD610 23100 48910. 

 

Tercer. Compatibilitat de les subvencions 

Les subvencions concedides per l'Ajuntament de València són compatibles amb altres 

ajudes per a la mateixa finalitat, atorgades per altres administracions o entitats, 



 
 

 5 

sempre que l'import no supere el cost de l’activitat subvencionada, incloent-hi l’ajuda 

que és objecte d’esta convocatòria.  

En este sentit, s’ha d’especificar sempre si les accions i projectes que presenten a la 

convocatòria són objecte de sol·licitud o concessió de subvencions d’altres entitats, 

públiques o privades, i, en este cas, presentar una llista en què se’n detalle la quantia i 

la finalitat, a fi que mai es puga superar amb el total de subvencions l'import dels 

projectes. Amb esta finalitat, la comissió beneficiària ha de comunicar la concessió i la 

quantia d'altres subvencions sol·licitades o concedides per al mateix projecte. 

 

Quart. Objecte, finalitat i objectius de la concessió de la subvenció 

Objecte 

Es convoquen subvencions de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI a 

comissions de falla per a desenvolupar projectes amb l'objectiu de promoure la igualtat 

entre dones i homes, la diversitat i la no discriminació al municipi de València. 

Finalitat 

La finalitat d'esta convocatòria de subvencions és impulsar la cooperació entre el teixit 

social de les Falles i l'Administració local per a optimitzar els recursos existents, 

coordinar i complementar les actuacions municipals que desenvolupa la Regidoria 

d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, contribuir a la superació de barreres i 

estereotips.  

Objectius 

Es tracta de projectes amb algun dels següents objectius: 

1. Projectes per a fomentar unes relacions més justes i igualitàries entre dones i 

homes, reduir els desequilibris i desigualtats de gènere i, principalment, 

incrementar la conscienciació de la importància d'una societat més equilibrada i 

justa que permeta gaudir dels mateixos drets i les mateixes responsabilitats. 

2. Projectes que promouen la participació de les dones en les estructures de decisió i 

representació de les comissions falleres en tots els àmbits i no sols en els 

organitzatius. 

3. Projectes que visibilitzen i promouen el principi d'igualtat de tracte i no 

discriminació per motiu de sexe, d'orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, 
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cultura, procedència, religió, creença, edat, situació de pobresa o diversitat 

funcional o qualsevol altra causa, per a contribuir a la prevenció de la intolerància, 

l'odi o qualsevol forma de discriminació.  

4. Projectes participatius entre les Falles i el teixit social del barri on estiguen 

implantades, dirigits fonamentalment a la joventut, per a previndre la violència de 

gènere i reproducció d'estereotips sexistes, així com de les actituds 

discriminatòries entre altres per motiu de sexe, d'orientació sexual, identitat de 

gènere, ètnia, cultura, procedència, religió, creença, edat, situació de pobresa o 

diversitat funcional. 

5. Projectes de sensibilització i prevenció en matèria de violència sexual en 

esdeveniments festius, esportius, recreatius i d'oci i temps lliure, amb especial 

atenció a la població jove i adolescent. 

6. Projectes que visibilitzen la diversitat sexual i de gènere, així com la familiar, per a 

sensibilitzar sobre les diverses formes de família i el necessari reconeixement 

social. 

7. Projectes per a elaborar guies, manuals d'estil, decàlegs o recomanacions, etc. 

dirigides a les comissions falleres, amb els aspectes essencials bàsics que cal 

tindre en compte en els llibrets, en els monuments i en totes les activitats de les 

falles per a dur a terme unes Falles amb enfocament de gènere, igualitàries i 

promotores dels drets humans, els drets fonamentals (civils, polítics, econòmics i 

socials) de la Unió Europea i els objectius de l'Agenda 2030 per al 

desenvolupament sostenible. 

 

Referències i enllaços per a més informació i comprensió respecte de l'objecte 
de la convocatòria:  

x Informe d'anàlisi de les Falles de la ciutat de València des d’una perspectiva de 

gènere 

x Vocabulari bàsic de llenguatge igualitari i inclusiu 

x Pla marc d’igualtat entre dones i homes 

x Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible   

x Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea  
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Cinqué. Requisits per a ser comissió beneficiària 

Només poden sol·licitar estes subvencions les comissions de falles de la ciutat de 

València i els seus pobles que estan integrades en la Junta Central Fallera i que tenen 

la capacitat jurídica per a fer-ho. 

L'acreditació d'estar integrades en la Junta Central Fallera, així com la resta de 

requisits exigits, es fa per mitjà d'una declaració responsable que s'adjunta com a 

annex 1, en la qual cal fer constar: 

1. Que no s’incorre en les prohibicions per a ser beneficiària que establix l'article 13.2 

de la LGS. 

2. Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat 

Social i amb l'Ajuntament de València i, si és el cas, del pagament d'obligacions 

per a reintegrar subvencions.  

3. Que no té pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament 

de València amb el termini de justificació finalitzat. L'apreciació d'esta prohibició es 

fa de manera automàtica i subsistix mentre perdure l'absència de justificació.  

 

Sisé. Documentació que cal presentar 

1. Instància normalitzada per al tipus de sol·licitud. 

2. Projecte, que ha de tindre, necessàriament, 20 pàgines com a màxim i els apartats 

següents: 

a) Títol, descripció i fonamentació del projecte. 

b) Objectius del projecte. 

c) Perfil de la població a la qual es dirigix. 

d) Pla d'actuació amb la descripció de les accions que s’han de desenvolupar. 

Cronograma. 

e) Pressupost i viabilitat econòmica i tècnica. 

f) Recursos materials, humans i tècnics adequats per a l'execució del projecte. 
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g) Seguiment i avaluació: impacte previst en el col·lectiu al qual es dirigix 

l'actuació, nombre de persones a les quals es preveu arribar, proposta 

d'avaluació. 

3. Declaració responsable. Cal emplenar el formulari de declaració que s’adjunta en 

la convocatòria com a annex I. 

 

Seté. Termini de la sol·licitud i forma de presentació 

Termini de la sol·licitud 

El termini per a presentar la sol·licitud és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de 

la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. En el 

cas que l'últim dia del termini de presentació siga inhàbil, s'entén prorrogat al primer 

dia hàbil següent. A més, la convocatòria es publica en la seu electrònica de 

l’Ajuntament de València, en la pàgina web de l'Ajuntament, en l’apartat d’Igualtat, i en 

la de la Junta Central fallera. Així mateix, es remet a la Base de Dades Nacional de 

Subvencions la informació sobre la convocatòria de conformitat amb el que preveuen 

els articles 18 i 20 de la LGS. 

Forma de presentació 

Les sol·licituds s’han de presentar d’acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques i, atés 

que ho sol·liciten persones jurídiques, a través de mitjans electrònics, per la qual cosa 

la sol·licitud electrònica en model d'instància general, acompanyada de la 

documentació que se sol·licita en esta convocatòria, s’ha de presentar en el Registre 

d'Entrada Electrònic de l'Ajuntament de València, seguint el procediment establit sobre 

este tema en la seu electrònica de l'Ajuntament de València  (Seu electrònica > 

Tràmits > Matèries > Igualtat i Polítiques Inclusives > Ajudes > Subvencions Igualtat a 

comissions de falla). 

Esmena de defectes de les sol·licituds 

Quan el Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives, servici municipal gestor, reba les 

sol·licituds, si no estan emplenades per complet o no s’hi acompanya la documentació 

exigida, es requerirà als qui consten com a part interessada, mitjançant la notificació 

electrònica, que facen les esmenes corresponents, tot indicant els documents que 
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s’han presentat incomplets, que no s’ajusten al que exigix la convocatòria o que no 

s’han aportat. 

A este efecte, s'obrirà un termini de 5 dies hàbils improrrogables a partir de l'endemà 

de la notificació per a presentar la documentació requerida per Registre d'Entrada 

Electrònic i sindicarà que si no aporten esta documentació es considerarà que han 

desistit de la seua sol·licitud, previ acord de l'òrgan competent, dictat en els termes de 

l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

 

Huité. Òrgans competents per a instruir i resoldre el procediment. Recursos. 

1. La instrucció del procediment correspon al Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives, 

que rep les sol·licituds presentades i ha de comprovar que la documentació que 

les acompanya és correcta i completa de conformitat amb el que establix la 

convocatòria. 

2. Es constituïx una comissió tècnica municipal amb la funció de valorar els projectes 

presentats que reunixen els requisits per a participar en la convocatòria i elevar 

l'informe de valoració preceptiu. 

La composició de la comissió tècnica és: 

- La cap del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives o la persona en qui delegue. 

- La cap de la Secció de Dones i Igualtat o la persona en qui delegue. 

- El cap de la Secció d'Inclusió i Convivència o la persona en qui delegue. 

Després de valorar els projectes, de conformitat amb els criteris objectius que 

recull el punt nové de la convocatòria, la Comissió Tècnica ha d’emetre un informe 

de valoració provisional en què propose les comissions preseleccionades, per 

ordre decreixent, d’acord amb la puntuació obtinguda. L'informe ha d’incloure a 

continuació una llista ordenada de les sol·licituds que, tot i complir els requisits, es 

proposa desestimar per haver-se superat el nombre màxim de projectes que es 

poden subvencionar, amb la puntuació atorgada a cada una. També ha d’incloure 

una llista ordenada de les sol·licituds que no s'hi inclouen per haver obtingut una 

puntuació inferior als 40 punts, tal com s'indica en el punt nové d'esta 

convocatòria. 
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3. El Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha de comprovar que les entitats 

preseleccionades es troben al corrent del compliment de les seues obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social.  

4. Quan es comprove este requisit, la Comissió Tècnica municipal ha d’emetre un 

nou informe: 

- En cas que totes les entitats preseleccionades n’acrediten el compliment, la 

Comissió Tècnica Municipal ha de ratificar l’informe, fins llavors provisional, en 

què es valoren els projectes presentats perquè l’aprove la Junta de Govern. 

- En cas que no quede acreditat el compliment de les obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social per part d'alguna de les comissions de falla 

preseleccionades, la Comissió Tècnica municipal, tenint en compte l'ordre de 

puntuació obtingut, ha de proposar l'aprovació del següent projecte presentat 

que resultava inicialment desestimat per excedir del nombre màxim de 

projectes subvencionables, i també ha d’estar al corrent de les seues 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no tindre deutes pendents 

amb l'Ajuntament de València.  

5. En vista d’això, la Comissió Tècnica municipal ha d’elevar l’informe definitiu en què 

proposa la concessió, i també la denegació amb una llista ordenada de les 

sol·licituds que, tot i complir els requisits, es proposa desestimar per haver-se 

superat el nombre màxim de projectes subvencionables, amb la puntuació 

atorgada a cada una, i les que es proposa desestimar per no haver obtingut la 

puntuació mínima necessària per a obtindre subvenció. Així mateix, s'ha d’incloure 

llista de les sol·licituds excloses per falta de documentació o per no complir els 

requisits. 

6. El Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha d’elevar la proposta definitiva a 

l'òrgan competent per a resoldre la convocatòria, en la qual s’ha d’incloure 

l'informe definitiu de la Comissió Tècnica municipal.  

7. L'òrgan competent per a concedir les subvencions és l'Alcaldia i, per delegació, la 

Junta de Govern Local, que adopta l'acord substantiu en els termes previstos en 

l'article 25 de la Llei general de subvencions i l'article 8 de l'Ordenança general de 

subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes autònoms. 
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Este acord de concessió s’ha de publicar en la web i la seu electrònica de 

l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 18 i 26 de la LGS i l'article 15 de 

l’OGS. 

De les subvencions concedides s’ha de fer publicitat en els termes de l'article 18 de la 

LGS i article 30 del RGS, o les normes que els succeïsquen. 

La resolució es notifica a les persones sol·licitants i s’entén acceptada per les 

persones beneficiàries si, transcorreguts deu dies des de la recepció, l'entitat o 

associació no rebutja expressament la subvenció atorgada.  

La resolució ha d'expressar els recursos en contra que són procedents i el termini per 

a interposar-los. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del procediment 

és de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en 

el Butlletí Oficial de la Província de València. 

El venciment del termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat resolució 

expressa legitima les entitats interessades a entendre desestimada per silenci 

administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. 

Recursos 

Els acords que es dicten a l'empara de la convocatòria d'esta subvenció esgoten la via 

administrativa i contra els quals es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en 

el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació davant el mateix òrgan que 

els ha dictat. 

Davant la desestimació per silenci administratiu es pot interposar el mateix recurs en el 

termini de tres mesos a comptar des del moment què finalitza el termini per a dictar i 

publicar resolució expressa. 

Tot això, sense perjudici que en els dos supòsits l'entitat puga interposar directament 

un recurs contenciós administratiu en la forma, el termini i les condicions fixades en 

l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa davant el jutjat del contenciós administratiu. 

 

Nové. Criteris objectius per a atorgar la subvenció 

La comissió de valoració valora els projectes de conformitat amb els criteris objectius 

recollits en este apartat. Els projectes poden obtindre fins a un màxim de 100 punts i 

no són susceptibles de subvenció els projectes que obtinguen una puntuació inferior a 
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40 punts. En cas d'empat en la puntuació final entre dos o més projectes, preval el que 

tinga una puntuació més alta en el criteri, en primer lloc, del grau d'adequació del 

projecte als objectius de la convocatòria.  

Els projectes es valoren segons els següents criteris de baremació: 

a) Grau d'adequació del projecte als objectius de la convocatòria, fins a 15 punts. 

Els projectes presentats s’han d’ajustar a algun dels objectes que reflectix el punt 

quart de la convocatòria. 

Es valoren amb 0 punts en este apartat els projectes amb un objecte que no 

s'ajuste als reflectits en la convocatòria i s'exclouen de valoració en la resta dels 

apartats, de manera que el resultat de la puntuació global és de 0 punts. 

Es valoren entre 1 i 15 punts en funció de l'adequació als objectius del punt quart 

de la convocatòria  

b) Perfil de la població a la qual es dirigix el projecte, fins a 15 punts. 

Tenen preferència els projectes que concreten la població a la qual es dirigixen i, 

especialment més puntuació, els que en aplicació dels objectius del punt quart de 

la convocatòria s’adrecen a un perfil concret, de manera que reben una puntuació 

més alta els perfils de població amb especials dificultats. 

Es valoren entre 0 i 15 punts els projectes que concreten el perfil de població al 

qual es dirigixen. 

Es valora amb 0 punts el fet de no expressar a quin perfil de població s’adreça el 

projecte. 

c) Coherència del pla d'actuació i viabilitat econòmica i tècnica, fins a 25 punts. 

Es valora especialment la coherència del pla d’actuació, la fonamentació, la 

consistència respecte dels objectius planificats, l'originalitat i adequació de les 

activitats a desenvolupar per a assolir els objectius, l’adequació de la metodologia 

proposada i el grau d'innovació o originalitat, i el major impacte i eficiència que es 

preveu assolir amb el projecte. 

Es valoren amb 0 punts els projectes amb un pla d'actuació que no estiga 

fonamentat o que siga incoherent per als objectius planificats, que plantege una 

metodologia o activitats inadequades per als objectius previstos en les bases o 

que no descriguen l'impacte que es preveu aconseguir o este siga irrellevant. 
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Es valora entre 1 i 25 punts en funció de la fonamentació (d'1 a 5 punts), 

consistència del pla d'actuació respecte dels objectius planificats (d'1 a 5 punts), 

l'originalitat i adequació de les activitats a desenvolupar per a assolir els objectius 

(d'1 a 10 punts), adequació de la metodologia proposada i el grau d'innovació o 

originalitat i l'impacte i eficiència que es preveu aconseguir amb el projecte (d'1 a 5 

punts). 

d) Aplicació de la perspectiva de gènere, fins a 15 punts. 

Les mesures que proposen els projectes han d’anar dirigides a fomentar 

l'empoderament i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida, des 

d'una perspectiva transversal i de gènere. Per això, es valoren especialment els 

projectes que millor promouen la igualtat efectiva entre dones i homes i l'ús del 

llenguatge no sexista i inclusiu en la documentació aportada. 

Es valoren amb 0 punts els projectes que no apliquen la perspectiva transversal 

de gènere en les seues propostes o que proposen accions no dirigides a 

l'empoderament i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida. 

Es valoren entre 1 i 10 punts en funció de la consecució del foment de 

l'empoderament i la participació de les dones i el grau d'utilització del llenguatge 

no sexista i inclusiu en la documentació aportada. 

e) Adequació dels recursos econòmics, materials i humans per a l'execució del 

projecte i el treball en xarxa, fins a 15 punts. 

Es valoren amb 0 punts els projectes que preveuen uns recursos materials i 

humans desproporcionats o no ajustats a les necessitats del projecte. 

Es valora entre 1 i 10 punts el grau d'ajust entre la previsió i les necessitats i el 

pressupost total del projecte, l'optimització de recursos econòmics, 

d'infraestructures i personal dedicat al projecte, i el treball en xarxa amb diferents 

associacions i entitats. 

f) Sistema de seguiment i avaluació, que ha d'incloure indicadors que permeten 

mesurar el grau de realització dels objectius previstos i l’impacte social, fins a 15 

punts. 

Es valoren amb 0 punts els projectes que no detallen els sistemes de seguiment i 

avaluació, que no inclouen indicadors o la previsió de l’ impacte social. 
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Es valora d'1 a 15 punts el grau d'adequació dels sistemes de seguiment i 

avaluació i dels indicadors previstos per a mesurar els objectius previstos i 

l’impacte social. 

 

Desé. Obligacions de les comissions beneficiàries 

a) Complir l'objectiu, executar el projecte i realitzar les accions que inclou.  

b) Justificar el compliment dels requisits establits, la realització de l'activitat i el 

compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. 

c) Comunicar al Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives l'obtenció d'altres 

subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats 

subvencionades.   

d) Si és el cas, aportar la diferència entre el cost total del projecte i l'ajuda concedida, 

bé pels seus propis mitjans o per finançament de tercers. 

e) Comunicar l'inici de les activitats en el termini establit en esta convocatòria i la 

justificació final tal com s'estipula. En este sentit, la beneficiària de la subvenció es 

compromet a aportar un calendari de la realització de les activitats en què se’n 

reflectisca la data i duració per a així facilitar el seguiment i supervisió de l'activitat 

subvencionada pel personal del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

f) Les comissions que siguen beneficiàries de la subvenció estan obligades durant el 

termini d'execució i justificació del projecte a informar el Servici d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de València de qualsevol canvi o modificació 

de les dades de l'associació o entitat que siguen necessàries per a mantindre un 

contacte fluid, com ara adreça, telèfon, fax, adreça electrònica i persona de 

contacte. 

g) La beneficiària queda obligada a facilitar la comprovació per part de l'Ajuntament 

de València de la realització global del projecte en qualsevol fase d'execució i 

facilitar la documentació que requerisca el personal designat per a la supervisió. 

h) Conservar almenys durant quatre anys des de la data de presentació de la 

justificació, els llibres comptables exigits per la legislació vigent sectorial, els 

documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos documents 

electrònics, en la mesura que puguen ser objecte de les actuacions de 

comprovació i control. 
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i) Adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament segons la Llei 

general de subvencions i fer públic esment del cofinançament de l'Ajuntament de 

València en el desenvolupament i incloure el logotip municipal i la inscripció 

«Ajuntament de València, Regidoria d’Igualtat i Polítiques de Gènere  i LGTBI», en 

totes les publicacions, retolacions, cartells, etc. que tinguen relació amb el projecte 

subvencionat. 

j) Les beneficiàries que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions 

públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 40 per cent 

del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, 

sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros tenen, a més de 

les anteriors, les obligacions de publicitat activa que establix el capítol II del títol I 

de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

k) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 39 de l’OGS. 

l) Les altres obligacions previstes en l’article 11 de l’OGS. 

 

Onzena. Procediments de control, seguiment i justificació 

11.1. Inici de les activitats 

Les comissions beneficiàries han d’iniciar les activitats després de percebre el 

cobrament. El termini màxim per a iniciar les activitats és de dos mesos des de la data 

de cobrament de la subvenció. En el cas de no iniciar l'execució del projecte en el 

termini màxim assenyalat, les entitats subvencionades queden obligades a reintegrar 

els fons percebuts. 

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades, en tot cas, a comunicar la 

data d'inici de les activitats mitjançant la presentació d'una instància genèrica. Esta 

comunicació s’ha de presentar en un termini màxim de dos mesos des de la data de 

cobrament de la subvenció a través del Registre Electrònic General de l'Ajuntament de 

València, segons indica l'article 14 de la Llei 39/2015, i és la data que tindrà efectes 

per al còmput del termini d'execució, imputació de despeses i presentació d'informes. 

Juntament amb la instància presentada en què es comunica l'inici de les activitats, s’ha 

de presentar el calendari amb la programació. 
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A les comissions que no comuniquen l'inici d'activitat o el calendari en el termini 

establit, se'ls requerirà, mitjançant una notificació electrònica, el compliment de les 

seues obligacions. En este cas, disposen d'un termini màxim de 10 dies, a comptar de 

la recepció de la notificació, per a esmenar l'incompliment i se’ls advertirà que, 

transcorregut el termini, s’obrirà l’expedient de reintegrament de la subvenció 

atorgada. La data d'inici comunicada és la que té efectes per a l'emissió dels informes 

de seguiment, justificació final i de la imputació de les despeses justificatives. 

11.2. Terminis d'execució dels projectes presentats 

a) El període d'execució dels projectes té una duració màxima de 12 mesos des de 

l’inici. 

b) Este període ha d'estar comprés entre la data d'inici d'activitat, que no pot ser 

anterior al cobrament de la subvenció, ni posterior als 14 mesos des del 

cobrament. 

11.3. Seguiment 

El personal tècnic municipal del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha de 

mantindre contactes periòdics amb les comissions subvencionades i estes s’han de 

comprometre a facilitar a l'Ajuntament de València la informació i documentació que 

se'ls sol·licite. 

11.4. Justificació 

Les comissions de falla que resulten beneficiàries de les subvencions disposen, per a 

justificar-les, d'un termini màxim de tres mesos comptats des de la finalització del 

projecte. 

La justificació de les subvencions atorgades s’ha de fer segons el que disposen l'article 

34 de l’OGS; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu 

Reglament de desenvolupament. 

Les justificacions s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament 

de València, o en qualsevol dels registres o oficines previstes en l'article 16 de la Llei 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

De conformitat amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones 

jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 

administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit en un procediment 
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administratiu, per tant, s’ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de 

València. 

No obstant això, i només als efectes de complir amb el que establix l'article 29.1.2, 

lletra b, de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus 

organismes públics, pel que fa a estampillar les factures originals, s’han de presentar 

presencialment mitjançant la compareixença en el Servici d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives; la resta de la documentació de la justificació s’ha de presentar per la seu 

electrònica, tal com s'ha indicat. 

Quan circumstàncies sobrevingudes, prou justificades, impedisquen presentar la 

justificació en el termini indicat, l'òrgan concedent de la subvenció pot atorgar, prèvia 

sol·licitud de la persona beneficiària, una ampliació del termini de justificació que no 

excedisca de la meitat i sempre que amb això no es perjudiquen altres drets. Tant la 

sol·licitud com la resolució d'ampliació s’han d’adoptar abans que finalitze el termini de 

justificació. 

Transcorregut el termini establit de justificació sense haver-la presentat, es requerirà a 

la persona beneficiària representant de la comissió que en el termini improrrogable de 

quinze dies la presente. El transcurs del termini sense que s'haja presentat la 

justificació comporta l'exigència de reintegrament i altres responsabilitats establides en 

la LGS, sense que la presentació de la justificació en este termini addicional eximisca 

la persona beneficiària de les sancions que corresponguen. 

La justificació del compliment de les obligacions imposades i de la consecució dels 

objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció s’ha de fer en els termes 

previstos en els articles 28 i 29 de l’OGS i en l'article 30 de la LGS, mitjançant la 

modalitat de compte justificatiu simplificat i els justificants de despesa.  

El compte justificatiu ha de contindre, amb caràcter general, la documentació següent: 

1. Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 

en la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels 

resultats obtinguts després d’aplicar els indicadors prèviament establits en la 

corresponent convocatòria, conveni o acord de concessió, quan siga procedent. 

En la memòria ha de constar expressament que s’ha complit la finalitat per a la 

qual s’ha atorgat la subvenció i, si és el cas, una avaluació dels resultats obtinguts 

respecte dels previstos. 
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2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha 

de contindre: 

a) Una llista classificada de despeses i inversions, amb identificació del creditor o 

creditora i del document, l’import i les dates d'emissió i de pagament. A més, 

quan la subvenció s'atorgue d’acord amb un pressupost estimat, la llista de 

despeses i inversions s’ha de classificar addicionalment per les partides del 

projecte o activitat subvencionada i s'han d’indicar les desviacions 

esdevingudes. 

Esta llista s’ha de totalitzar a fi de poder determinar quin ha sigut el percentatge 

del cost final de projecte o activitat efectivament executada que han finançat 

l’Ajuntament de València o els seus organismes públics amb la subvenció 

concedida. 

b) Les factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic 

jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, incorporats en la llista a què es 

fa referència en la lletra a anterior, als quals s’ha d’unir la documentació que 

acredite els pagaments realitzats.  

Estos documents originals s’han de presentar ordenats correlativament segons 

el número d'ordre assignat en la llista numerada i els ha d'estampillar el Servici 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a facilitar el control de la concurrència 

d'altres subvencions que haja pogut obtindre la persona beneficiària. A este 

efecte, en l'estampilla s'han d’indicar, com a mínim, les dades següents: 

1r. El número d'expedient administratiu municipal. 

2n. La denominació del projecte subvencionat. 

3r. Exercici econòmic de la concessió de la subvenció. 

4t. Òrgan i acte administratiu de concessió de la subvenció. 

5é. Percentatge de finançament imputable a la subvenció o quantia exacta 

de la subvenció. 

c) Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que han finançat l'activitat 

subvencionada amb l'import i la procedència en cas que no s'haja concedit el 

cent per cent de la subvenció sol·licitada. 

d) Si és el cas, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents 

no aplicats i dels interessos que se’n deriven. 
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3. Les factures que es presenten en els comptes justificatius han de complir els 

requisits següents: 

a) S’han d’ajustar al contingut exigit amb caràcter general en el Reglament pel 

qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 

1619/2012, de 30 de novembre, o en la normativa que el substituïsca. 

b) Han d'estar datades en l'exercici econòmic per al qual s'ha concedit la 

subvenció. Només s'accepten factures amb data diferent a les inicialment 

previstes per a l'execució del projecte en els casos en què prèviament l’òrgan 

competent n’haja autoritzat una modificació que afecte el termini d'execució. 

c) Quan una associació i entitat emissora de factures està exempta de l'IVA s’ha 

d'acompanyar el certificat expedit per un òrgan competent que acredite de 

manera fefaent l'exempció de què es tracte. 

11.5. Publicitat del cofinançament 

S'ha d’acreditar gràficament la publicitat donada al cofinançament de l'Ajuntament de 

València. 

La documentació gràfica dels projectes que resulten subvencionats,  presentada amb 

motiu d’esta convocatòria, així com la que s’aporte amb posterioritat a instàncies dels 

servicis municipals o que acompanye informes de seguiment, memòries, etc. no és 

susceptible de recuperació per part de l'associació o entitat sol·licitant i s'entén cedida 

a la Regidoría d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI de l’Ajuntament de València 

per a l'ús que estime convenient. 

A més, les entitats beneficiàries, sense perjudici del deure de difondre el caràcter 

públic del finançament dels seus projectes, han de donar publicitat a les subvencions 

en els termes i les condicions que establix la legislació estatal i autonòmica de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que les 

associacions i entitats sense ànim de lucre facen ús de la previsió continguda en 

l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, la Base de Dades Nacional de Subvencions servix de mitjà electrònic per al 

compliment de les obligacions de publicitat. 

11.6. Supervisió i control financer dels projectes 

Independentment de la justificació documental de la subvenció concedida, 

l'Ajuntament de València pot realitzar un control financer de tot el projecte, durant els 
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quatre anys següents a la presentació, que pot abastar l'examen dels registres 

comptables, operacions individualitzades, comprovació de material de les inversions 

realitzades, comprovació d'aspectes parcials dels actes relacionats amb les 

subvencions concedides o qualsevol altra que resulte necessària en atenció a les 

característiques especials de les activitats subvencionades. 

 

Dotzé. Reintegrament de les subvencions 

És procedent el reintegrament de les quantitats percebudes corresponent des del 

moment del pagament de la subvenció fins a la data en què se n'acorda el 

reintegrament quan es produïxen els supòsits previstos en els articles del 39 al 41 de 

l’OGSVA i l’article 36 i següents de la LGS. 

 

Tretzé. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions 

Constituïxen infraccions i sancions administratives les previstes en el títol IV de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions o la norma que la substituïsca. 

13.1. Infraccions lleus 

Constituïxen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, les conductes 

següents: 

a) La presentació fora de termini de la justificació de l'aplicació que es fa dels fons 

percebuts. 

b) La presentació de la justificació inexacta o incompleta. 

c) L'incompliment de les obligacions formals que, encara que no estiguen previstes 

de manera expressa en la resta de paràgrafs d’este article, s’assumixen com a 

conseqüència de la concessió de la subvenció en els termes establits 

reglamentàriament. 

d) L'incompliment d'obligacions d'índole comptable o registral, en particular, tal com 

establix l'article 56 de la LGS. 

e) L'incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents 

equivalents. 
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f) L'incompliment per part de l'associació o entitat de les obligacions que establix 

l'article 15 de la LGS que no es prevegen de manera expressa en la resta 

d'apartats d'este article. 

g) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer 

per part de l'Ajuntament de València. 

S'entén que hi ha estes circumstàncies quan la persona responsable de les infraccions 

administratives en matèria de subvencions, degudament notificada a este efecte, ha 

realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions del personal 

funcionari de l'Ajuntament. 

13.2. Infraccions greus 

Constituïxen infraccions greus les conductes següents: 

a) L'incompliment de l'obligació de comunicar a l'Ajuntament de València l'obtenció 

de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 

a què es referix el paràgraf d de l'apartat 1 de l'article 14 de la LGS. 

b) L'incompliment de les condicions establides alterant substancialment els fins per 

als quals es va concedir la subvenció. 

c) La falta de justificació de l'ocupació donada als fons rebuts una vegada 

transcorregut el termini establit per a la presentació. 

d) L'obtenció de la condició d'associació o entitat falsejant els requisits requerits en la 

convocatòria de la subvenció o ocultant els que l'hagen impedit. 

e) L'incompliment per part de l'associació o entitat de l'obligació de verificar, si és el 

cas, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a 

l'atorgament de les subvencions, quan se’n derive l'obligació de reintegrament. 

f) La falta de subministrament d'informació per part de les administracions, 

organismes i altres associacions obligades a subministrar informació a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions. 

13.3. Infraccions molt greus 

Constituïxen infraccions molt greus les conductes següents: 

a) L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seua 

concessió o ocultant les que l’hagen impedit o limitat. 
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b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes als fins per als quals es 

va concedir la subvenció. 

c) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control previstes, 

respectivament, en el paràgraf c de l’apartat 1 de l’article 14 i en el paràgraf d de 

l’apartat 1 de l’article 15 de la LGS, quan se’n derive la impossibilitat de verificar 

l’ocupació donada als fons percebuts, o el compliment de la finalitat i de la realitat i 

regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, 

ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol 

administracions. 

d) La falta d’entrega, per part de l’associació i entitat, a les persones beneficiàries 

dels fons rebuts, d’acord amb els criteris previstos en les bases reguladores de la 

subvenció. 

e) Les altres conductes tipificades com a infraccions molt greus en la normativa de la 

Unió Europea en matèria de subvencions. 

13.4. Sancions 

Les infraccions en matèria de subvencions se sancionen d'acord amb el que establix el 

capítol II del títol IV de la LGS. 

1. Sancions per infraccions lleus 

Les infraccions lleus se sancionen amb multa de 200 euros.  

2. Sancions per infraccions greus 

Les infraccions greus se sancionen amb multa pecuniària proporcional del tant al 

doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. 

3. Sancions per infraccions molt greus 

Les infraccions molt greus se sancionen amb multa pecuniària proporcional del 

doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. 

No obstant això, no se sancionen les infraccions recollides en els paràgrafs b i d del 

punt 13.3 quan les persones de les associacions i entitats infractores han reintegrat les 

quantitats i els corresponents interessos de demora sense previ requeriment. 

14.5. Responsabilitats 

La determinació de les persones o associacions i entitats responsables; la qualificació 

de la infracció com a lleu, greu o molt greu; la determinació i graduació de la sanció 
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que correspon en cada cas; el procediment que cal seguir, i la competència per a la 

seua imposició, s'ajusta al que disposen els articles 52 i següents de la Llei general de 

subvencions o norma que la substituïx. 

L'acceptació de l'ajuda per part de les persones beneficiàries implica l'acceptació de 

les normes fixades en la convocatòria de subvencions i el compliment dels requisits 

que s’hi establixen. 


