Subvencions per a

PROJECTES
DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Esta informació és orientativa sent les
bases de la convocatòria publicades
en el Butlletí Oficial de la Província amb
data 6 d’abril de 2021 les que regixen la
convocatòria.
Més informació: www.valencia.es
subvencionesparticipacion@valencia.es
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Medidas excepcionales COVID-19
En caso de no poder realizar las
actividades del proyecto debido
a nuevas medidas sanitarias de
restricción de la movilidad personal
se aceptarán igualmente facturas
de gastos contraídos.
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Línies
d’actuació
1
2
3

Només es podrà sol·licitar la subvenció
per a una de les línies.
Processos de participació ciutadana.
Enfortiment del teixit associatiu.
Estudis i publicacions sobre participació
ciutadana i associacionisme.

Quins projectes NO Quins projectes SI
se subvencionen
se subvencionen
Entre altres:
→ Activitats lúdiques, festives, culturals
o de dinamització social que no
vinculades a processos de participació.
→ Funcionament habitual de l’entitat
(reunions, comissions, etc...).
→ Projectes per als quals existisquen
convocatòries específiques per part
de l’Ajuntament de València.

→
→

→
→
→
→

Què se
subvenciona

→

Entre altres:
Processos de participació ciutadana.
Activitats per a millorar la qualitat de
vida dels barris/districtes, i/o creació de
xarxes de treball estable entre entitats.
Formació.
Plans estratègics.
Plans de millora del funcionament
de l’entitat.
Campanyes de difusió per a captació
de persones sòcies / voluntàries.
Estudis i investigacions sobre
associacionisme, experiències
participatives, etc.
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Gastos corrents i de personal
vinculats als projectes.

Quant es pot
sol·licitar
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→ Una sola entitat: Fins a 3.000 euros.
→ Modalitat en xarxa. Dos o més entitats
conjuntament: Fins a 5.500 euros.
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Com sol·licitar
les subvencions
1

2
3
4

Qui les pot
sol·licitar
Associacions sense ànim de lucre:
→ Amb domicili social en el municipi
de València.
→ Inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats ciutadanes abans que
es publiquen les bases en el BOP.
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Accedir a la Seu electrònica (sede.
valencia.es, o a través del bàner de les
subvencions en la web municipal www.
valencia.es).
Seleccionar l’opció de “Tràmits”.
En la secció de tràmits triar en
“Matèries: Participació Ciutadana”.
En l’apartat de Participació Ciutadana
seleccionar: “Subvencions Ciutadanes
per al Desenvolupament de Projectes
de Participació Ciutadana destinades
al Foment de l’Associacionisme”.
(En este apartat es pot consultar tota
la informació sobre les subvencions i
descarregar els formularis necessaris).
Una vegada omplit tots els formularis
seleccionar “Iniciar Tràmit” i seguir
les instruccions.

Justificació
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La justificació es presentarà, segons el
model de Memòria Justificativa (Annex
IV) a través del Registre Electrònic
General. Documentació a presentar:
Memòria d’activitats.
Relació classificada dels gastos.
Factures i comprovants de pagament.
Declaració responsable.

Documentació
a presentar
→ La sol·licitud.
→ El formulari del projecte (Annex I).
→ Fotocòpia del CIF/ Certificat de
Secretaria on conste el domicili social
i el codi del compte corrent on es farà
l’ingrés de la subvenció.
→ Declaració responsable (Annex II).
→ Certificats d’estar al corrent amb
Hisenda Estatal i Seguretat Social
o autorització perquè l’ajuntament puga
consultar estes dades, així com el requisit
d’estar al corrent de les obligacions amb
la Hisenda Municipal de manera directa
(en la sol·licitud).
→ Annex III, si el projecte es presenta de
manera conjunta per més d’una entitat.

Terminis
→ Quan presentar la sol·licitud.
Del 7 d’abril al 6 de maig de 2021.
Important: 10 dies d’esmena des de
la publicació en el tauler d’edictes
electrònic municipal. No es notifica,
consultar tauler d’edictes.
→ Quan fer les activitats del projecte.
Des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de
març de 2022. Important: Obligatori
comunicar, en el termini màxim d’un
mes des que es cobra la subvenció, les
dates previstes d’inici de les activitats
del projecte (Annex V).
→ Quan justificar. Fins a dos mesos
després de finalitzar el termini
per a realitzar el projecte.
Data màxima: 10 d’abril de 2022.

