Fets
PRIMER. En virtut de la moció del regidor delegat de Cultura Festiva del regidor de data 3 de
juny de 2021, es disposa que el Servici de Cultura Festiva inicie les actuacions per a aprovar la
convocatòria de l’Ajuntament de València de la XXIII edició dels Premis a les falles grans i
infantils de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les
Falles de 2021 amb una despesa de 6.400,00 €.
SEGON. El Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament 2020-2022, aprovat per acord de la
Junta de Govern de data 13 de desembre de 2019 i que va entrar en vigor l'1 de gener de 2020,
establix en l'article 9 que «les modificacions que es realitzen en el Pla estratègic de
subvencions les ha de fer la corresponent área o servici competent per la materia». Per això,
cal modificar este pla i incorporar l'aplicació pressupostària MF 580 33800 48100, amb
concepte «Transferència, premis, beques i pensions, estudis, investigación», en el marc del
programa «Promoció de la festa fallera».
TERCER. El Pressupost municipal de l’Ajuntament de València per a l’exercici de 2021 reserva la
despesa de 6.400,00 € en fase d’autorització a càrrec de l’aplicació pressupostària MF580
33800 48100, conceptuada com a «Transferències, premis, beques i pensions, estudis,
investigació».
Fonaments de dret
PRIMER. De conformitat amb la disposició addicional segona de l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de València i els seus organismes públics, aprovada per Acord del
Ple de la corporació del 28 de juliol de 2016 i publicada en el BOP el 2 de novembre del 2016,
les convocatòries que s’aproven per a l’atorgament de premis amb la sol·licitud prèvia de la
beneficiària es regiran per les disposicions dels apartats 1, 2 i 3 d’esta. A falta d’això, es
regularan pel que disposa la Ordenança mencionada, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i pel seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol.
SEGON. De conformitat amb la base 23 de les d'execució del pressupost municipal de 2021,
sota l'epígraf «Subvencions municipals», es preveu en el punt 7 la regulació dels premis.
TERCER De conformitat amb l'article 35.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, modificada parcialment per la Llei 34/2015, de 21 de setembre, són obligats
tributaris les persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals la normativa tributària
imposa el compliment de les obligacions tributàries.
QUART. Els premis, en aplicació de l'article 101 de la Llei 35/2016, de 29 de novembre, sobre
l'Impost de la renda de les persones físiques, estan subjectes a la retenció del 15 % per a
l'exercici de 2021.
CINQUÉ. Segons el que disposa l’article 184 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la gestió pressupostària
de les despeses dels premis se subjecta a les fases d’autorització per a l’aprovació de la
convocatòria de concessió dels premis i a la resta de les fases de disposició i reconeixement de
l’obligació per a la concessió i execució dels premis a les entitats premiades i, finalment,
l’ordenació de pagament.

SISÉ. En aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la tramitació d’este procediment administratiu se subjectarà a les
disposicions legals previstes.
SETÉ. L’òrgan competent per a la convocatòria d’estos premis és la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant la Resolució núm. 9 de 20 de juny de
2019, punt primer, apartat 2. Segons el que disposa l’article 124.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, i en l’article 31 del
Reglament orgànic del govern i administració municipal de l’Ajuntament de València, esta
delegació determina que la Junta de Govern Local té les atribucions per a la resolució
d’«atorgar subvencions a organismes, persones i entitats que excedisquen de 5.000 euros i
aquelles que, encara que siguen de menor import, es convoquen i resolguen de forma
conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen sigut objecte d’una altra delegació
específica».
Primer. Modificar el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de València 2020-2022 per
a incorporar en el programa «Promoció de la festa fallera» l’aplicació pressupostària MF580
33800 48100.
Segon. Aprovar la convocatòria dels XXIII Premis de Falles Innovadores i Experimentals per a
l’any 2021, que es transcriu a continuació:
CONVOCATÒRIA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA DE LA XXIII EDICIÓ DELS PREMIS A LES
FALLES GRANS I INFANTILS DE LES COMISSIONS FALLERES PEL SEU CARÀCTER INNOVADOR I
EXPERIMENTAL AMB MOTIU DE LES FALLES DE 2021
1. Objecte i finalitat
1.1 L'objecte de la convocatòria és establir les normes que han de regir la concessió de la XXIII
edició dels premis a les falles grans i infantils de les comissions falleres pel seu caràcter
innovador i experimental amb motiu de les Falles de 2021.
1.2 La finalitat és establir més vies de participació de les comissions falleres (grans i infantils)
en els diferents camps creatius i artístics per a promoure un coneixement i difusió més amplis
de les noves propostes de les falles que, pels seus elements, tractaments de temes i materials,
tinguen un concepte innovador i experimental; així com afavorir el desenvolupament de
l'interés innovador i experimental, potenciar les capacitats en estes àrees i impulsar l'esforç
col·lectiu desenvolupat per les comissions falleres.
2. Crèdit pressupostari a què s’imputaran els premis
El finançament dels premis relatius a esta edició s’imputa a l’aplicació pressupostària MF58033800-48100, conceptuada com a «Transferències, premis, beques i pensions, estudis,
investigació», del pressupost municipal del 2021. L’import global màxim d’esta convocatòria
ascendix a 6.400,00 euros.
3. Característiques i import dels premis
3.1 El premi no es pot concedir ex aequo.

3.2 La concessió del premi s'efectua en règim de concurrència competitiva.
3.3 L'atorgament del premi és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat.
3.4 En reconeixement i mèrit de les propostes innovadores i experimentals de les falles, es
concedixen els premis següents, agrupats en dos categories (gran i infantil):
Falles grans:











Un primer premi de 2.000,00 € i estandard
Un segon premi de 1.400,00 € i estandard.
Un tercer premi de 900,00 € i estandard.
Un quart premi amb estandard, sense dotació econòmica.
Un cinqué premi amb estandard, sense dotació econòmica.
Un sisé premi amb estandard, sense dotació econòmica.
Un seté premi amb estandard, sense dotació econòmica.
Un huité premi amb estandard, sense dotació econòmica.
Un nové premi amb estandard, sense dotació econòmica.
Un desé premi amb estandard, sense dotació econòmica.

Falles infantils:






Un primer premi de 1.000,00 € i estandard.
Un segon premi de 700,00 € i estandard.
Un tercer premi de 400,00 € i estandard.
Un quart premi amb estandard, sense dotació econòmica.
Un cinqué premi amb estandard, sense dotació econòmica.

3.5 De conformitat amb l’article 30.7 de la Llei general de subvencions, l’atorgament d’estos
premis no requerix justificació ulterior.
4. Requisits i acreditació de participants
4.1 Poden sol·licitar les ajudes les comissions de falla de la ciutat de València, en la condició
d'entitats sense ànim de lucre i integrades en Junta Central Fallera, que tinguen capacitat
jurídica per a fer-ho. Cal acreditar estes circumstàncies per mitjà de la declaració responsable
prevista en l'apartat 4.3.
4.2 Així mateix, les comissions han d'estar inscrites en el Registre municipal d'entitats
ciutadanes de l'Ajuntament de València en la data de finalització del termini de presentació de
la sol·licitud de participació. El Servici de Cultura Festiva comprova d'ofici el compliment d’este
requisit.
4.3 La persona que ocupe presidència de la comissió fallera sol·licitant ha d’emetre una
declaració responsable, en el document normalitzat que es troba en l'apartat Impresos del
tràmit, pel que fa als punts següents en relació amb l'entitat sol·licitant:

a) Estar integrada en la Junta Central Fallera i ser una entitat sense ànim de lucre, tal com
disposa l'article 2.1 del Reglament faller, aprovat per la Comissió de Cultura el 20 de
febrer de 2002 i pel Ple Municipal el 22 de febrer de 2002.
b) No estar incursa en alguna de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 13.3
de la Llei general de subvencions.
c) Estar exempta o no subjecta o trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i davant de
la Seguretat Social i per reintegrament de subvencions.
d) No tindre pendent de justificació cap subvenció atorgada per l'Ajuntament de València
o els seus organismes quan acabe el termini de presentació. L'apreciació d’esta
prohibició es realitza de manera automàtica i subsistix mentre perdure l'absència de
justificació.
e) Assumir el compromís de mantindre el compliment de les obligacions anteriors durant
el termini de temps inherent al reconeixement del dret o facultat o al seu exercici, de
conformitat amb l'article 69.1 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
f) Si ha rebut o no altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat que financen l'activitat subvencionada, indicar si s'han concedit i la quantitat o
si està pendent de resolució, així com l’entitat de procedència.
4.4 En el supòsit d'haver modificat el CIF, domicili fiscal i dades bancàries on es vol rebre el
premi, cal comunicar-ho a l'Ajuntament mitjançant el procediment telemàtic d'alta i
manteniment en fitxers de creditors, cessionaris, personal propi i tercers.
4.5 La comissió fallera ha d’autoritzar de manera expressa l'Ajuntament de València a sol·licitar
informació de manera telemàtica sobre el compliment d'obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social a la corresponent administració. No obstant això, es pot oposar expressament
al consentiment i, en eixe cas, aportar els certificats corresponents.
4.6 Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions han de concórrer no
només en el moment de la concessió, sinó també en el del reconeixement de l'obligació.
4.7 Els certificats i declaracions tenen una validesa de sis mesos des de la data d’expedició o
emissió. Si caduquen abans de la concessió o del cobrament de la subvenció, cal presentar, a
requeriment del servici gestor, un certificat o declaració actualitzat; excepte quan s’haja
autoritzat l'obtenció de l'acreditació.
5. Instrucció del procediment i òrgan competent per a resoldre
5.1 Es tracta d’un procediment de concurrència competitiva la instrucció del qual és a càrrec
del Servici de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.
5.2 L’òrgan competent per a resoldre el procediment és la Junta de Govern Local, en virtut de
la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant la Resolució número 9 de 20 de juny de 2019,
sense perjudici que l’entrega material dels estandards vaja a càrrec de la Junta Central Fallera.
6. Publicació i termini
El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar de l’endemà
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València. També s’ha de publicar en les
pàgines web de l’Ajuntament de València i de la Junta Central Fallera.

7. Forma per a presentar la documentació acreditativa dels requisits que han de complir les
entitats participants
7.1 De conformitat amb els articles 14.2 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les entitats sol·licitants estan presentar
telemàticament les sol·licituds.
7.2 El formulari de les sol·licituds s’ha d’omplir en els models normalitzats disponibles en la seu
electrònica de l’Ajuntament de València (situada en la web de l’Ajuntament de València
www.valencia.es, Seu electrònica > Matèries > Tràmits > Cultura > Cultura Festiva).
7.3 S’ha de disposar de firma electrònica avançada, expedida per l’òrgan competent. En el
supòsit de presentar la sol·licitud terceres persones davant de la seu electrònica de
l’Ajuntament, cal adjuntar una autorització del president de la comissió. El model
d’autorització es troba en Impresos, dins del tràmit de la seu electrònica. S’entén que esta
autorització ho és també per a efectuar la declaració responsable que correspon així com les
autoritzacions d’informació a què es fa referència en els punts següents.
8. Documentación que cal presentar
Cal presentar cadascun dels apartats següents en arxius independents: (Documentació per a la
valoració.)







Instància de sol·licitud en model normalitzat.
Imprés d'autorització de representació en document normalitzat (si és el cas).
Declaració responsable dels requisits per a ser beneficiada.
Esbós de la falla (gran i/o infantil, segons la categoria a què es presente), en format
DIN A4.
Un pla a escala del lloc de l'emplaçament.
Memòria descriptiva del projecte amb les condicions tècniques per a la construcció de
la falla a mida real, materials i pressupost. S’hi poden afegir totes les explicacions
gràfiques que es considere oportunes, amb expressió de l'autoria.

En tot cas, la documentació s'ha de presentar preferiblement en format PDF i la grandària de
cada document que s'aporte no ha d'excedir els 15 megues.
En todo caso, esta documentación se deberá presentar preferiblemente en formato PDF, y el
tamaño de cada documento que se aporte no deberá exceder los 15 megabit.
9. Criteris de valoració per a la concessió dels premis
9.1 Es pot presentar al concurs qualsevol tipus de projecte amb total llibertat de plantejament
i realització. Els projectes presentats han de ser inèdits i construir-se en material combustible.
9.2 Els criteris que servixen de base per a la concessió de premis són:
El disseny i la creativitat de la falla

Puntuació màxima 45 punts

La qualitat tècnica i artística

Puntuació màxima 45 punts

La utilització de materials no contaminants ni

Puntuació màxima 10 punts

perjudicials per al medi ambient
9.3 El primer premi correspon a la puntuació més alta i la resta de premis es concedixen en
funció dels criteris avaluats.
10. Composició i funcionament del jurat
10.2 Una de ellas será nombrada para ocupar la presidencia y otra la secretaria, el resto
actuará como vocales.
10.1 El jurat de cada categoria està format per cinc persones designades pel regidor de Cultura
Festiva i president de Junta Central Fallera entre representants dels àmbits de les Falles, la
il·lustració, el disseny gràfic, les arts plàstiques, la literatura i la cultura en general.
10.2 Una d'elles es nomenarà per a ocupar-ne la presidència i una altra la secretaria, la resta
actuaran com a vocals.
10.3 La reunió del jurat de les falles infantils es farà l'1 de setembre de 2021 i la de les falles
grans es farà el dia 2 de setembre de 2021.
10.4 Les decisions del jurat consten en una acta i són inapel·lables.
10.5 La persona que ocupe la secretaria depositarà l'acta en la Junta Central Fallera, que és
l'encarregada de remetre la còpia de l'acta de la concessió de premis al Servici de Cultura
Festiva, a l'efecte de fer-ne la tramitació administrativa. El jurat pot declarar deserts els premis
si considera que els projectes de falla presentats no reunixen el concepte innovador i
experimental propi del concurs.
11. Posada a disposició de la documentació al jurat
El Servici de Cultura Festiva, després de rebre les sol·licituds i comprovar que complixen els
requisits i la documentació que exigix la convocatòria, ha de comunicar a la Junta Central
Fallera la documentació presentada a l’efecte de posar-ho en coneixement del jurat designat.
12. Termini de resolució i notificació
12.1 El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment és de sis mesos a comptar de
l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
12.2 Els actes que integren este procediment s’han de donar a conéixer a les persones
interessades per mitjà de la publicació en la pàgina web de l’Ajuntament de València i de la
Junta Central Fallera, i cal notificar a les persones premiades pels mitjans previstos en els
articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
12.3 La resolució posa fi a la via administrativa i s’hi pot interposar en contra un recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant del mateix òrgan que haja dictat la
resolució o bé recórrer directament davant de l’orde jurisdiccional contenciós administratiu en
la forma i els terminis previstos en la llei reguladora d’esta jurisdicció.

13 . Acceptació
La participació en la XXIII edició dels Premis de Falles Innovadores i Experimentals suposa la
plena acceptació d’estes bases per part dels participants.
El jurat ha de resoldre qualsevol dubte que puga sorgir sobre la interpretació d’esta
convocatòria.
14. Normativa aplicable
Esta convocatòria, en règim de concurrència competitiva, es regix per l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de València, aprovada pel Ple el 28 de juliol de 2018, i la base 23
d’execució del Pressupost de l’Ajuntament de València per a l’any 2021, així com el que preveu
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa de desplegament i
complementària.
15. Protecció de dades
Queda garantit el tractament correcte de tota la documentació aportada i de les dades
facilitades per les comissions falleres participants, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Tercer. Autoritzar una despesa per import de sis mil quatre-cents euros (6.400,00 €) de
l’aplicació pressupostària MF580-33800-48100, conceptuada com a «Transferències, premis,
beques i pensions, estudis, investigació», del pressupost municipal de 2021, proposta de gasto
2021/2714, ítem de gasto 2021/79470.
Falles grans:




Primer premi
Segon premi
Tercer premi

2.000,00 €
1.400,00 €
900,00 €

Falles infantils:




Primer premi
Segon premi
Tercer premi

1.000,00 €
700,00 €
400,00 €

Quart. Convocar, amb subjecció a la convocatòria aprovada, la XXIII Edició per a la concessió
per mitjà de procediment de concurrència competitiva dels premis a les falles grans i infantil
de les comissions falleres pel seu caràcter innovador i experimental amb motiu de les Falles de
2021, açò en aplicació del que disposa l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i per una quantia total màxima de 6.400,00 euros, de conformitat amb
la base 23.7 d’execució del Pressupost municipal de 2021.
Cinqué. Donar a la convocatòria la publicitat adequada.

