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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA
DE

VALÈNCIA

PER

A

DESESTACIONALITZACIÓ

LA
I

REALITZACIÓ

DINAMITZACIÓ

D'ACTIVITATS
TURÍSTICA

EN

DE
LES

PLATGES
De conformitat amb el que disposa l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València i els seus ens dependents, 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 estableix 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 següent convocatòria.
Primera. Destinataris, objecte i finalitat.
1. La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques
en règim de concurrència competitiva a municipis costaners de la província de
València per al finançament de programes de desestacionalització i dinamització
turística de les seues platges.
2. La present convocatòria de subvencions està vinculada, de conformitat amb allò que
s'ha previst en l'article 1.2, apartats 8 i 10 de l'esmentada Ordenança General de
Subvencions, a la millora d'equipaments turístics, així com al suport a la creació de
productes turístics.
3. De forma específica, seran objecte de subvenció aquelles activitats organitzades pels
Ajuntaments per a la dinamització de les platges durant els mesos no estivals (tots
excepte els mesos de juliol i agost) que contribuïsquen a la desestacionalització del
turisme i, en particular per a:


Programes d'animació per a tots els públics.



La posada en marxa de productes turístics que vinculen les platges amb altres
recursos turístics del municipi, de la comarca o d'altres comarques: experiències
turístiques, visites guiades, itineraris turístics, etc.
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Promoció d'activitats turístiques (v.gr. catàlegs de productes turístics, bases de
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dades d'oferta residencial, gastronòmica o cultural, etc.).


Promoció del territori i les platges a partir de la gastronomia.

4. La realització de les activitats per a les que fóra concedida la subvenció serà
d'exclusiva responsabilitat de l'entitat local, estant a càrrec seu els mitjans humans i
materials que es precisen.
Segona. Crèdit pressupostari.
L'import de les subvencions que es concedeixen a l'empara de la present convocatòria
ascendeix a 309.000 euros, i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació pressupostària
43000.46201 del Pressupost de Despeses del Patronat Provincial de Turisme de València
per a l'exercici de 2017.
Tercera. Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.
Podran sol·licitar estes subvencions els Ajuntaments dels municipis costaners amb platja
de la província de València, i que a més reunisquen els requisits establits en l'article 8 de
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i els seus ens
dependents.
Quarta. Sol·licitud i documentació.
La sol·licitud electrònica, emplenada en tots els seus apartats, haurà d'acompanyar-se del
contingut i documentació mínima exigida en l'article 16 de l'Ordenança General de
Subvencions, així com de la següent documentació específica:
a) Programa detallat d'activitats de dinamització turística.
b) Pressupost del programa per al que se sol·licita la subvenció.
c) Acord de l'òrgan competent per a sol·licitar la subvenció amb indicació expressa
de l'import sol·licitat i l'import del programa.
d) Certificat subscrit per tècnic/a competent relatiu als metres lineals totals de platja
en el terme municipal corresponent.
e) Còpia de la targeta d'identificació fiscal de l'Administració sol·licitant i fitxa de
tercers en l'imprés establert pel Patronat Provincial de Turisme de València,
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sempre que no s'haja aportat en altres convocatòries d'este Patronat Provincial de
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Turisme de València.
f) Declaració, de conformitat amb el model que figura com a annex a esta
convocatòria, de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiari, establides en l'art. 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, així com de que, en el cas de resultar
beneficiari, queda obligat a:
i.
ii.

Presentar els documents exigits en la justificació d'esta convocatòria.
Facilitar quanta documentació siga sol·licitada en relació amb les facultats
de control de l'activitat subvencionada.

iii.

Fer constar en qualsevol acte o acció de difusió del projecte o activitat
subvencionada, la marca «València Turisme», i que l'activitat es realitza
amb la col·laboració del “Patronat Provincial de Turisme de València –
Diputació de València”.

iv.

Comunicar al Patronat Provincial de Turisme qualsevol alteració o
modificació que poguera produir-se en la seua execució.

v.

Mantindre les condicions i característiques declarades en el projecte que
serveix de base per a atorgar, si és el cas, la subvenció.

g) Certificats emesos per l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat
Social, acreditatives d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social, d’acord amb el que preveu l’article 22.2
del Reial Decret 8887/2006 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Quinta. Termini i lloc de presentació de sol·licituds.
1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 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.
2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no incorpore la documentació
exigida, es requerirà a l'entitat interessada perquè, en un termini de deu dies esmene
la seua falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho
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amb els efectes previstos a l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No es concediran pròrrogues
per a la presentació de sol·licituds.
3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds no es podrà realitzar cap
modificació. Tampoc procedirà la reformulació de projectes.
4. Les sol·licituds s'han d'efectuar i tramitar exclusivament per mitjans electrònics a
través de la seu electrònica de la Diputació de València, «carpeta ajuntaments»
<www.dival.es>, vista «Ajuntament».
Sexta. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
1. La competència per a la instrucció del procediment de concessió correspon a l'àrea de
gestió turística del Patronat Provincial de Turisme de València, la qual, de conformitat
amb allò que disposa l’article 18 de l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València i l'article 24 de la Llei General de Subvencions, realitzarà
d'ofici quantes actuacions estime necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades i documents en virtut dels quals ha de formular-se la
proposta de resolució.
2. Dins d'esta fase d'instrucció s’estableix una subfase de preavaluació en la que es
verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de
beneficiari de la subvenció. Del resultat d'esta preavaluació el responsable del
departament gestor emetrà un informe preceptiu en tot expedient en què conste que
de la informació que es troba en el seu poder es desprén que els beneficiaris
compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les mateixes.
3. De l'avaluació de les sol·licituds s'encarregarà una comissió de valoració que
avaluaran d'acord amb els criteris assenyalats en la present convocatòria.
4. L’òrgan instructor, a la vista de l'informe de la Comissió de Valoració, formularà la
proposta de resolució que haurà de contindre el resultat de l'avaluació de les
sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establits en les presents bases,

FIRMADO
1.- Secretario de PATRONATOTURISMO

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

26-sep-2017 11:51:19

2.- Vicepresidenta Patronato Provincial de Turismo de PATRONATOTURISMO

- Pilar Moncho Matoses

26-sep-2017 13:16:43

Documento

Identificadores

DECRET APROVACIO CONVOCATÒRIA AJUDES PLATGES

Numero de decreto :

Código de verificación

Otros datos

0118,

Fecha de decreto :

26 septiembre 2017
Pagina 5 de 9

606DB748-DFEDAD64-ED667352-B127434

expressant així mateix la relació de sol·licituds denegades i concedides, amb indicació
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

en este últim cas de la seua quantia.
5. L'expedient de concessió de subvencions contindrà l'informe de l'òrgan instructor en
el qual conste que de la informació que es troba en el seu poder es desprén que els
beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les mateixes.
6. La resolució del procediment correspondrà a la Vicepresidenta del Patronat Provincial
de Turisme de València.
7. No s'exigirà tràmit d'acceptació prèvia de la concessió de la subvenció.
8. El termini màxim previst per a resoldre i notificar o publicar la resolució de concessió
serà de 6 mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds. El transcurs del termini màxim sense que s'haja notificat la resolució del
procediment als interessats, legitima a estos per a entendre-la desestimada per silenci
administratiu.
9. La resolució de concessió o denegació de la subvenció es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província de València. Contra l'acord de resolució de la concessió, que
és definitiu en via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà al 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
precedent. 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.
Sèptima. Comissió de valoració.
La Comissió de Valoració estarà integrada pel següent personal tècnic del Patronat
Provincial de Turisme de València: La Cap del Negociat de Turisme, el Cap de Secció de
Promoció, el Cap de la Secció jurídic-administrativa i el responsable de l'àrea de gestió
turística del Patronat que exercirà la presidència.
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1. L'import de les subvencions concedides no podrà en cap cas, ser superior al 90 % del
pressupost total del programa municipal per al que se sol·licita l'ajuda.
2. El criteri objectiu per a determinar l'import màxim de subvenció vindrà determinat
pels metres lineals de platja marítima del municipi sol·licitant.
3. A fi de calcular la quantia de la subvenció a assignar a cada municipi es prorratejarà
l'import global del crèdit pressupostari que finança la present convocatòria entre el
nombre de metres lineals de platja dels municipis sol·licitants, tenint en compte que
en cap cas, l'import màxim de la subvenció per municipi podrà superar els 30.000
euros.
4. De conformitat amb allò que disposa l’article 15.4 de l'Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de València i els seus ens dependents, els possibles
municipis beneficiaris de la present convocatòria i els imports màxims de subvenció
que els podria correspondre, tot això en aplicació dels criteris de concessió previstos
—i sense perjuí que com resultat de les actuacions d'instrucció que es realitzen per a
la determinació definitiva dels imports a concedir pogueren produir-se els ajustos
corresponents—, són els següents:
Municipio

Metros lineales de
playa marítima

Importe máximo
de subvención

SAGUNT

9.857

30.000,00 €

CANET D'EN BERENGUER

1.526

6.737,29 €

PUÇOL

2.061

9.099,32 €

EL PUIG

3.721

16.428,22 €

POBLA DE FARNALS

427

1.885,21 €

MASSAMAGRELL

402

1.774,83 €

MASSALFASSAR

585

2.582,78 €

1.904

8.406,16 €

ALBALAT DELS SORELLS

324

1.430,46 €

FOIOS

287

1.267,11 €

ALBUIXECH

MELIANA

1.314

5.801,31 €

ALBORAIA

3.364

14.852,06 €

VALÈNCIA

20.104

30.000,00 €

6.408

28.291,32 €

15.855

30.000,00 €

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

5.611

24.772,57 €

XERACO

3.311

14.618,07 €

GANDIA

5.900

26.048,50 €

DAIMÚS

SUECA
CULLERA

1.683

7.430,45 €

GUARDAMAR

416

1.836,64 €

BELLREGUARD

745

3.289,18 €

MIRAMAR

1.244

5.492,26 €

PILES

1.528

6.746,12 €

OLIVA

8.665

30.000,00 €
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5. Els Ajuntaments que obtinguen subvenció a través de la present convocatòria no
podran accedir a altres subvencions en pública concurrència convocades des del
Patronat Provincial de Turisme per al mateix exercici i per a la mateixa activitat.
6. La subvenció que atorgue el Patronat Provincial de Turisme serà compatible amb la
percepció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de
qualsevol altra Administració o entitat pública o privada.
Novena. Termini i forma de la justificació.
1. El termini per a la justificació de l'activitat subvencionada, que haurà de fer-se per la
quantitat de la subvenció concedida, finalitzarà el dia 11 de desembre de 2017, i la
mateixa s'efectuarà en la modalitat de compte justificatiu simplificat, contenint els
documents relacionat en l'article 28.1 a).1 de l'Ordenança General de Subvencions de
la Diputació Província de València.
2. En cap cas es concedirà pròrroga ni del termini d'execució de l'activitat
subvencionada, ni del termini de presentació de la justificació.
3. Les subvencions es faran efectives als beneficiaris prèvia presentació dels
corresponents justificants a través de la plataforma electrònica disponible en la
«carpeta ajuntament» accessible en la direcció <www.dival.es>, havent de presentar,
per a l'aprovació de la justificació i pagament de l'ajuda econòmica, la documentació
següent:
a) Memòria explicativa de l'actuació que acredite el compliment de la finalitat de
projecte o activitat subvencionada, amb indicació de les activitats realitzades i
dels resultats obtinguts.
b) Factures originals i certificat de la Secretaria del municipi relatiu a les factures
presentades i en el que s'indique:
a. que han sigut aprovades i reconeguda la seua obligació;
b. que no han sigut presentades per a justificar cap altra subvenció;
c. el número, el concepte, el CIF, la base imposable, l'IVA (amb expressió
de si és deduïble o no), i l'import brut de cada una de les factures;
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béns i servicis necessaris per a realitzar l'activitat s'han seguit els procediments
establits en la normativa aplicable en matèria de contractació pública.
d) Material gràfic en què figure la marca “València Turisme”, en què haurà de
constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració del Patronat Provincial de
Turisme de València.
4. Si el 90 per cent de l'import justificat fora inferior a la quantitat concedida, el Patronat
Provincial de Turisme de València minorarà la quantia de la subvenció de forma
proporcional, abonant com a màxim el 90 per cent de l'import efectivament justificat.
Desena. Despeses subvencionables.
1. Es consideraran despeses subvencionables aquelles despeses corrents que de manera
indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, que resulten
estrictament necessàries i es realitzen exclusivament entre algun dels períodes
següents:


De l'1de gener al 30 de juny de 2017



De l'1de setembre al 30 de novembre de 2017.

2. No es considerarà despesa subvencionable l'adquisició de maquinària, ni aquell
derivat de l'activitat ordinària (llum, telèfon, material informàtic).
Onzena. Publicitat per part dels beneficiaris.
Els beneficiaris de la subvencions queden obligats a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia de l'activitat, que la mateixa està subvencionada pel
Patronat Provincial de Turisme de València, per mitjà de la incorporació de la imatge
corporativa que figura a l'annex a esta convocatòria.
Dotzena. Règim jurídic.
Per allò no previst expressament en la present convocatòria, caldrà ajustar-se al que
disposa l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València i els seus ens
dependents, les Bases d'Execució del Pressupost de la Diputació de València, per a 2017,
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i als establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu
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Reglament de desplegament.
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