CLÀUSULES ESPECÍFIQUES

2. AJUDES A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

2.2. CONVOCATÒRIA «IMPULSEM TURISME» DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PATRONAT
PROVINCIAL DE TURISME DE VALÈNCIA A ORGANITZACIONS REPRESENTATIVES DE LES EMPRESES DEL
SECTOR TURÍSTIC DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA (ASSOCIACIONS, FEDERACIONS O ORGANITZACIONS
EMPRESARIALS) DELS ÀMBITS DE L’ALLOTJAMENT, RESTAURACIÓ/HOSTALERIA, SERVEIS TURÍSTICS,
OCI I VIATGES, PER A REDUIR L’IMPACTE DE LA CRISI PROVOCADA PER LA COVID-19
Primera. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
1. 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 regular la concessió en
règim de concurrència competitiva d’ajudes econòmiques destinades a organitzacions representatives
del sector turístic de la província de València (associacions, federacions o organitzacions empresarials)
dels àmbits de l’allotjament, restauració/hostaleria, serveis turístics, oci i viatges, per a reduir l’impacte
de la crisi provocada per la Covid-19.
2. La subvenció té com a finalitat contribuir a la pervivència en el temps de les associacions, federacions i
organitzacions empresarials que són representatives de les empreses del sector turístic afectades per la
crisi de la COVID-19, i que amb això puguen impulsar, per si mateixes i a través dels seus representats, el
manteniment de l’oferta turística i la reactivació de la demanda, amb els efectes que ambdues
signifiquen sobre l’economia i l’ocupació vinculada a l’activitat turística en el conjunt de la província.
Segona. Requisits i obligacions dels beneficiaris
Podran obtindre la condició de beneficiàries les associacions, federacions i organitzacions empresarials
en les quals concórreguen totes i cadascuna de les situacions següents:


Que es tracte d’organitzacions sense ànim de lucre.



Representar les empreses del sector turístic de la província de València en els àmbits de
l’allotjament, restauració/hostaleria, serveis turístics, oci i viatges.



Que tinguen el seu domicili social a la província de València.



Que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el registre que corresponga en funció de la
classe d’entitat o organització de què es tracte en la data de publicació de la present convocatori

No podran obtindre la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció les associacions, fundacions i altres
entitats sense ànim de lucre que hagen sol·licitat la línia de subvencions 2.1.
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.
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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: 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 única sol·licitud de subvenció:
1. Còpia dels estatuts en els quals figuren els fins i les activitats de l’entitat.
2. Certificació acreditativa de trobar-se l’associació, federació o organització sense ànim de lucre,
inscrita en el corresponent registre oficial de la Generalitat Valenciana.
3. Còpia de la targeta del Codi d’Identificació Fiscal (CIF).
4. Certificació de la secretaria de l’entitat en el qual es faça constar l’acord de l’òrgan de govern
competent de sol·licitar la subvenció.
5. Acreditació, per qualsevol mitjà vàlid en dret, que la persona que presenta la sol·licitud és
representant legal de l’entitat sol·licitant.
6. Acreditació del nombre d'empreses associades, federades o representades mitjançant certificat
de la secretaria de l’entitat en el qual conste la relació actualitzada de les que figuren d’alta en el
Llibre de Socis de l’entitat, o document equivalent.
7. Declaració, de conformitat amb el model que figura com a Annex II d’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 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 variació en els 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)
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Cinquena. Criteris de concessió de les subvencions i import màxim
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, i l’import de subvenció es
determinarà una vegada aplicats els criteris indicats en els apartats següents.
2. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar els 30.000 euros per entitat beneficiària.
3. El criteri per a atorgar les subvencions serà el de la representativitat de l’associació, federació o
organització en la data de la sol·licitud, conforme al barem següent:

Punts
Més de 100 empreses associades

30.000 €

30

Entre 51 i 100 empreses

20.000 €

20

Entre 20 i 50 empreses

10.000 €

10

Menys de 20 empreses

5.000 €
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5. Si l’import de les subvencions calculades d’aquesta manera fora superior a l’import màxim, la
subvenció a concedir a cada entitat sol·licitant es determinarà d’acord amb el procediment següent:
a. A cada sol·licitud se li assignaran els punts conforme al barem de la tercera columna anterior.
b. Se sumaran els punts assignats de totes les sol·licituds.
c. Es dividirà el crèdit total entre la suma de punts obtinguda. Aquest resultat és el valor del punt.
d. La subvenció que correspon a cada beneficiari serà el resultat de multiplicar els punts assignats a
la seua sol·licitud pel valor del punt.
6. Si com a resultat de l'aplicació del límit màxim de subvenció a atorgar a cada sol·licitant no s'esgotara
l'import total, es podrà redistribuir l'excedent entre la resta d'àmbits de manera proporcional.
7. En cap cas la subvenció concedida no pot superar el màxim de 30.000 euros
Sisena. Forma de justificació
Conforme al punt 17.2 de les clàusules generals.
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