CLÀUSULES ESPECÍFIQUES
2. AJUDES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
2.1. CONVOCATÒRIA «IMPULSEM TURISME» DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PATRONAT
PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA A ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE PER A PROJECTES TURÍSTICS, ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I MESURES
ENCAMINADES A CONTRARESTAR ELS EFECTES NEGATIUS DE LA COVID-19 SOBRE EL SECTOR TURÍSTIC
A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
Primera. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
La present convocatòria, vinculada a l’objecte previst en l’article 1.2.10 de l’Ordenança General de
Subvencions (Suport a la creació i generació de productes turístics) té per objecte subvencionar, en règim
de concurrència competitiva d’ajudes econòmiques a associacions, fundacions i altres entitats sense
ànim de lucre amb seu a la província de València per al foment i la incentivació del consum de productes
turístics i experiències turístiques a la província, que donen a conéixer el nostre turisme i contribuïsquen
a pal·liar els efectes negatius de la Covid-19 sobre el sector turístic.
Es consideren despeses subvencionables:
a) El desenvolupament i promoció de productes turístics nous.
b) Creació, millora, promoció i comercialització de productes turístics, rutes temàtiques naturals,
gastronòmiques i/o culturals, i l’organització d’esdeveniments turístics, sempre que estiguen
enfocats a la promoció turística i no tinguen un caràcter exclusiu o predominantment esportiu i/o
cultural.
c) Confecció, edició i publicació de catàlegs, fullets, cartelleria o altres suports publicitaris, digitals o no,
com també accions publicitàries, mailing i butlletins d’activitats que formen part d’un programa o
una campanya de promoció turística.
d) Campanyes de promoció turística en línia o fora de línia.
e) Despeses de reportatges fotogràfics i audiovisuals per a la promoció de recursos turístics.
f)

Aplicacions informàtiques que contribuïsquen a la millor gestió de la informació turística.

g) Disseny, actualització i traducció de pàgines web turístiques i aplicacions per a dispositius mòbils en
general. No seran subvencionables les despeses inherents al registre i allotjament d’aquestes
pàgines, ni la resta de despeses de manteniment.
h) Les despeses d’elaboració de projectes per a la creació de productes turístics d’àmbit gastronòmic,
cultural o actiu.
i)

Plans i/o accions encaminades a la gestió turística intel·ligent i/o el turisme sostenible en el municipi:
organització de cursos, seminaris o jornades, projectes d’intel·ligència turística, planificació turística,
etc.

j)

Els relacionats amb les accions o mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes
i visitants, enfront de la Covid-19, en l’ús i gaudi dels productes turístics i experiències turístiques,
com ara mitjans de protecció personal, senyalística de seguretat, plans de protecció enfront de la
Covid-19, promoció d’aquests plans, etc.
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k) Despeses generades per la realització de visites guiades i/o rutes teatralitzades organitzades per
l’entitat local.
l)

Despeses corrents derivades de l’organització, promoció i desenvolupament de fires i/o mercats,
únicament quan disposen de la declaració d’interés turístic corresponent.

m) Despeses corrents de promoció dels recursos turístics locals fora del terme municipal, com les
despeses d’ús del sòl, lloguer de locals, muntatge i desmuntatge d’estands i lloguer de material.
n) Cada entitat podrà presentar una sol·licitud de subvenció en la qual s’inclouran totes les accions que
es pretén desenvolupar, sense que puga excedir de 10.000 euros per entitat beneficiària.
Segona. Requisits i obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris que podran optar a aquesta subvenció són les associacions, fundacions i altres entitats
sense ànim de lucre de la província de València.
No podran obtindre la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció les organitzacions representatives de
les empreses del sector turístic de la província de València (associacions, federacions o organitzacions
empresarials) en els àmbits de l’allotjament, restauració/hostaleria, serveis turístics, oci i viatges, que
hagen sol·licitat la línia de subvencions 2.2.
Tercera. Crèdit pressupostari i import de la subvenció
L’import global màxim d’aquestes ajudes és de dos-cents mil (200.000) euros, que farà efectiu amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 43000 48000 del capítol IV del Pressupost de Despeses del Patronat
Provincial de Turisme de València per a l’exercici 2021.
Quarta. Requisits formals de la sol·licitud
La sol·licitud, dirigida a la Vicepresidència del Patronat de Turisme, es formalitzarà segons model Annex I,
disponible en l’adreça: http://www.valenciaturisme.org, i es presentarà en la Seu Electrònica de la
Diputació de València. Enllaç:
https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listadoTematico&tema=/TURIS
MO/
Cada entitat podrà presentar una sol·licitud de subvenció en la qual s’inclouran totes les accions que es
pretén desenvolupar.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:
1) Memòria de les accions a desenvolupar, on es justifiquen detalladament: les característiques, els
objectius i la finalitat de l’activitat o projecte per a la qual se sol·licita la subvenció
2) Memòria econòmica amb pressupost detallat de les despeses previstes i factures proforma
detallades de totes i cadascuna de les accions expedides pels proveïdors.
3) Acreditació, per qualsevol mitjà vàlid en dret, que la persona que presenta la sol·licitud és
representant legal de l’entitat sol·licitant.
4) Certificació de la Secretaria de l’entitat en la qual es faça constar l’acord de l’òrgan competent
pel qual se sol·licita la subvenció i en el qual ha de constar l’actuació que es pretén realitzar i
l’import sol·licitat.
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5) Certificació acreditativa de trobar-se l’associació, la fundació o l’entitat sense ànim de lucre,
inscrita en el corresponent registre oficial d’Associacions de la Generalitat Valenciana.
6) Còpia de la targeta del Codi d’Identificació Fiscal (CIF).
7) Declaració de conformitat amb el model que figura com a Annex II a aquestes bases, sobre els
extrems següents:


Que el sol·licitant no està incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiari, establides en l’article 13. 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.



Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la seguretat social
imposades per les disposicions vigents i al corrent en el pagament d’obligacions per
reintegrament de subvencions, i que no manté amb la Diputació de València o els ens
que en depenen deutes o sancions de naturalesa tributària o altres deutes de naturalesa
diferent en període executiu.



Que no es disposa de cap altra ajuda o subvenció, com tampoc ingrés afectat per a
l’activitat de què es tracte, atorgada per un altre organisme, entitat o particular i, en cas
contrari, detall de l’import i l’organisme, entitat o particular, que l’haguera concedida, de
tal manera que sumats aquests imports al de la subvenció sol·licitada no sobrepasse el
cost de l’activitat objecte de la subvenció.



Que es compromet a assumir i promoure, en la mesura que siga possible, l’aplicació de
les 100 recomanacions per a les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible.
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2019_ods_recomendaciones.pdf

8) Document d’alta o modificació de tercers amb dades bancàries, només en cas que s’hagen
produït variacions en les dades que consten en la Diputació de València.
Per a l’alta o modificació de tercers s’haurà d’accedir a: www.sede.dival.es (Catàleg de
tràmits/Atenció al ciutadà/Alta o modificació de tercers)

Cinquena. Criteris de concessió de les subvencions
1. Per a la concessió de les subvencions s’examinaran en un únic procediment totes les sol·licituds
presentades en el termini establit i es resoldran en un únic acte administratiu; es determinarà l’import de
subvenció una vegada aplicats els criteris indicats en els apartats següents.
2. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar els 10.000 euros per entitat beneficiària.
3. Els criteris per a valorar les sol·licituds d’ajudes seran (es podrà obtindre fins un total de 45 punts):
1) Cost de les accions proposades. Fins a 15 punts
Les accions proposades valorades constitueixen el compromís de l’entitat de dur-les a terme.
L’absència de justificació constitueix una penalització per a les entitats beneficiàries, quant a
requisits o criteris de valoració en futures convocatòries (punt 17.3).
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Cost de les accions proposades
Més de 10.000 €
Entre 7.500 i 10.000 €
Entre 5.000 i 7.500 €
Menys de 5.000 €

Nombre de punts
15 punts
12 punts
8 punts
4 punts

2) Característiques del projecte presentat. Fins a 20 punts
•

Valoració del projecte: fins a 15 punts.
El projecte serà puntuat tècnicament amb objectivitat per la comissió de valoració. S’atendrà,
segons la memòria presentada, les activitats o programes desenvolupats en convocatòries
anteriors (2 punts), els objectius perseguits (5 punts), les activitats proposades (5 punts) i els
resultats esperats (3 punts)

•

En funció de l’abast-àmbit de repercussió de les accions proposades (públic al qual van dirigides
les accions): 5 punts.
Nacional – 5 punts.
Autonòmic/Provincial – 3 punts.
Comarcal/Local – 1 punts.

3) En relació amb el compromís de l’entitat en qüestió de sostenibilitat, accessibilitat i mesures
d’integració i igualtat de gènere. Fins a 10 punts.
o

Accions avaluables dins de les 100 recomanacions per a les destinacions turístiques de la
GVA i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (cal
especificar-ho i acreditar-ho mitjançant certificat de la Secretaria de l’entitat): 5 punts.

o

Aplicació de mesures que afavorisquen l’accessibilitat i la inclusió del conjunt de la
població, especialment de persones amb diversitat funcional i majors (cal especificar-ho i
acreditar-ho mitjançant certificat de la Secretaria de l’entitat): 3 punts.

o

Aplicació de mesures d’integració i igualtat de gènere (cal especificar-ho i acreditar-ho
mitjançant certificat de la Secretaria de l’entitat): 2 punts.

4. Les propostes que no aconseguisquen un mínim de 20 punts seran desestimades.
5. L’import concret de la subvenció serà el resultat de multiplicar la puntuació obtinguda per cada
sol·licitud per l’import assignat al punt. El “valor del punt” s’obtindrà dividint el 100 per cent del crèdit
disponible que finança la present línia de subvencions entre el total de punts obtinguts per totes les
sol·licituds que hagen aconseguit un mínim de 20 punts.
6. Si com a resultat de l’aplicació del límit màxim de subvenció a atorgar a cada sol·licitant no s’esgota
l’import total previst en la convocatòria, es podrà redistribuir l’excedent entre la resta de beneficiaris en
aplicació de la fórmula establida en l’apartat anterior.
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Sisena. Forma de justificació
La justificació es farà a través de la Seu electrònica de la Diputació de València i es formalitzarà
mitjançant el compte justificatiu simplificat de l'apartat 17.1, signada per la secretaria de l'entitat amb el
vistiplau de la presidència segons el model de l’ ANNEX IV, a través de l’enllaç següent:
https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listadoTematico&tema=/TURIS
MO/
El compte justificatiu haurà d’anar acompanyat de la documentació que acredite haver inserit la
publicitat del Patronat en els termes previstos en l’apartat 15 i conforme a l’Annex III.
Sense perjudici d’això anterior, l’òrgan concedent podrà requerir al beneficiari una mostra dels
justificants de despesa que permeta obtindre evidència raonable sobre l’aplicació adequada de la
subvenció.
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