CIRCULAR INFORMATIVA
NÚM. 33 / 2021
ASSUMPTE:
Convocatòria de subvencions per al foment del valencià, per a 2021, destinades a ajuntaments,
mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carxe.
Resolució de 2 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en el DOGV núm.
9102, de data 08.06.2021.
BENEFICIARIS:
Podran optar els ajuntaments, les mancomunitats de municipis i les entitats locals menors
de la Comunitat Valenciana i els municipis del Carxe que realitzen activitats de promoció de l’ús del
valencià.
ACCIONS OBJECTE DE LES SUBVENCIONS: Les ajudes van dirigides a subvencionar la
realització de programes i activitats de promoció de l’ús oficial i social del valencià en el període
comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 31 d’octubre de 2021. Són els programes següents:
A.

Retolacions i senyalitzacions. Podran imputar-se les despeses d’adquisició i
de retolació dels indicadors, però no serà objecte de subvenció les despeses
d’instal·lació i de disseny.
B.
Cursos de valencià. Podran imputar-se els honoraris del professorat, però no
serà objecte de subvenció les despeses de material ni cap altra despesa
derivada dels cursos.
C.
Campanyes i accions de voluntariat lingüístic. Podran imputar-se les
despeses derivades de les campanyes, però no serà objecte de subvenció les
despeses de personal.
D.
Campanyes i accions d’acollida lingüística a persones nouvingudes.
Podran imputar-se les despeses derivades de les campanyes i els honoraris de
les persones implicades directament en les campanyes, però no serà objecte
de subvenció les despeses de material.
E.
Activitats culturals, organització de fires de llibres en valencià, campanyes de
teatre o cinema en valencià i festivals de música en valencià. Podran imputarse les despeses derivades de les activitats culturals, però no serà objecte de
subvenció els honoraris de les persones implicades directament en les
activitats culturals.
F.
Accions, activitats i campanyes municipals de sensibilització i promoció de
l’ús del valencià, amb l’objectiu de promocionar l’ús del valencià en els diversos
àmbits d’actuació municipal. Podran imputar-se les despeses materials
derivades de les accions, campanyes o activitats i de la publicitat de les
accions, campanyes o activitats, però no serà objecte de subvenció els
honoraris de les persones implicades directament en les accions, campanyes o
activitats.
G.
Creació i funcionament d’oficines o serveis de promoció del valencià.
Podran imputar-se els costos del personal adscrit a l’oficina o servei de
promoció de l’ús del valencià, però no serà objecte de subvenció les despeses
de material derivades de l’activitat de l’oficina o servei de promoció de l’ús del
valencià.
H.
Clàusules socials. Podran imputar-se les despeses materials derivades de la
creació i difusió del pla d’igualtat entre homes i dones, però no serà objecte de
subvenció els honoraris de les persones implicades directament en la
realització i difusió del pla d’igualtat entre homes i dones.
Les entitats que sol·liciten ajudes per aquests programes hauran de fer constar la
col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i de la campanya institucional de
promoció del valencià «Sempre teua. La teua llengua» i usar els dos logos institucionals. A
més a més, les entitats que sol·liciten ajudes pel programa g) també hauran de fer constar el
logotip de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
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NO SÓN OBJECTE DE SUBVENCIÓ:
Els butlletins d’informació municipal o comarcal editats per les institucions públiques ni els
llibres de festes, ni les publicacions d’obres literàries premiades.
SOL·LICITUD:
La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l’aplicació haurà de ferse d’acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d’ajuda que estarà
disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones o https://sede.gva.es.
La sol·licitud ha d’anar signada per la persona que represente legalment l’entitat i utilitzarà
exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d’informació de la Generalitat. Per
a fer-ho, s’accedirà a l’apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat,
accessible a través d’https://sede.gva.es. Hauran de disposar d’algun dels sistemes de
signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.
DOTACIÓ ECONÒMICA:
Les ajudes tindran l’import global màxim i la distribuït entre els programes següents:
PROGRAMES
Retolacions i senyalitzacions
Cursos de valencià
Voluntariat lingüístic
Acollida lingüística a nouvinguts
Activitats culturals
Accions, activitats i campanyes municipals
Creació i funcionament oficines o serveis promoció valencià
Clàusules socials
L’IMPORT GLOBAL

IMPORT MÀXIM
230.000,00 €
70.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
240.000,00 €
900.000,00 €
5.000,00 €
1.500.000,00 €

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
La justificació de les despeses ha de ser igual o superior a la quantitat que figurava com a
presentada en la sol·licitud. Les entitats han d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de
retre els comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes.
TERMINIS:
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el DOGV (08.06.2021), per tant el dia 22.06.2021 finalitza
aquest termini. La data límit per a presentar la documentació justificativa de la realització de
l’activitat subvencionada és el 31.10.2021.
CONTACTE:
 AVIVA-FVMP: Agència de Promoció del Valencià, Lluís Vallés Peris. Tel. 963 913 902,
extensió 2242. Directe 962 542 036 i també el c/e lvalles@fvmp.org



CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: Direcció General de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Av. Campanar, 32 46015 VALÈNCIA Telèfon:
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961 970 260 i el c/e serveidepromocio@gva.es, cal indicar en assumpte «Ajuntaments»
i deixar un nom de contacte i un telèfon directe.
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ASUNTO:
Convocatoria de subvenciones para el fomento del valenciano, para 2021, destinadas a
ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades locales menores de la Comunidad
Valenciana y del Carche. Resolución de 2 de junio de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport en el DOGV n.º 9102, de fecha 08.06.2021.
BENEFICIARIOS:
Podrán optar los ayuntamientos, las mancomunidades de municipios y las entidades locales
menores de la Comunidad Valenciana y los municipios del Carche que realizan actividades de
promoción del uso del valenciano.
ACCIONES OBJETO DE LAS SUBVENCIONES: Las ayudas van dirigidas a subvencionar la
realización de programas y actividades de promoción del uso oficial y social del valenciano en
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de octubre de 2021. Son los
programas siguientes:
Rotulaciones y señalizaciones. Podrán imputarse los gastos de adquisición y
de rotulación de los indicadores, pero no será objeto de subvención los gastos
de instalación y de diseño.
B.
Cursos de valenciano. Podrán imputarse los honorarios del profesorado, pero
no será objeto de subvención los gastos de material ni ningún otro gasto
derivado de los cursos.
C.
Campañas y acciones de voluntariado lingüístico. Podrán imputarse los
gastos derivados de las campañas, pero no será objeto de subvención los
gastos de personal.
D.
Campañas y acciones de acogida lingüística a personas recién llegadas.
Podrán imputarse los gastos derivados de las campañas y los honorarios de
las personas implicadas directamente en las campañas, pero no será objeto de
subvención los gastos de material.
E.
Actividades culturales, organización de ferias de libros en valenciano,
campañas de teatro o cine en valenciano y festivales de música en valenciano.
Podrán imputarse los gastos derivados de las actividades culturales, pero no
será objeto de subvención los honorarios de las personas implicadas
directamente en las actividades culturales.
F.
Acciones, actividades y campañas municipales de sensibilización y
promoción del uso del valenciano, con el objetivo de promocionar el uso del
valenciano en los diversos ámbitos de actuación municipal. Podrán imputarse
los gastos materiales derivados de las acciones, campañas o actividades y de
la publicidad de las acciones, campañas o actividades, pero no será objeto de
subvención los honorarios de las personas implicadas directamente en las
acciones, campañas o actividades.
G.
Creación y funcionamiento de oficinas o servicios de promoción del
valenciano. Podrán imputarse los costes del personal adscrito a la oficina o
servicio de promoción del uso del valenciano, pero no será objeto de
subvención los gastos de material derivados de la actividad de la oficina o
servicio de promoción del uso del valenciano.
H.
Cláusulas sociales. Podrán imputarse los gastos materiales derivados de la
creación y difusión del plan de igualdad entre hombres y mujeres, pero no será
objeto de subvención los honorarios de las personas implicadas directamente
en la realización y difusión del plan de igualdad entre hombres y mujeres.
Las entidades que soliciten ayudas por estos programas tendrán que hacer constar la
colaboración de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport y de la campaña institucional de
promoción del valenciano «Sempre teua. La teua llengua» y usar los dos logos
institucionales. Además, las entidades que soliciten ayudas por el programa g) también
tendrán que hacer constar el logotipo de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.
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NO SON OBJETO DE SUBVENCIÓN:
Los boletines de información municipal o comarcal editados por las instituciones públicas ni los
libros de fiestas, ni las publicaciones de obras literarias premiadas.
SOLICITUD:
La solicitud de participación es telemática. La introducción de datos en la aplicación tendrá que
hacerse de acuerdo con los modelos y las instrucciones que se disponen en el manual de
ayuda que estará disponible en la página web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones o https://sede.gva.es.
La solicitud tiene que ir firmada por la persona que represente legalmente la entidad y utilizará
exclusivamente los medios electrónicos facilitados por los servidores de información de la
Generalitat. Para hacerlo, se accederá al apartado de servicios en línea de la sede electrónica
de la Generalitat, accesible a través de https://sede.gva.es. Tendrán que disponer de alguno de
los sistemas de firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Generalitat.
DOTACIÓN ECONÓMICA:
Las ayudas tendrán el importe global máximo y la distribuido entre los programas
siguientes:

H

PROGRAMAS
Rotulaciones y señalizaciones
Cursos de valenciano
Voluntariado lingüístico
Acogida lingüística a recién llegados
Actividades culturales
Acciones, actividades y campañas municipales
Creación y funcionamiento oficinas o servicios promoción
valenciano
Cláusulas sociales
El IMPORTE GLOBAL

IMPORTE MÁXIMO
230.000,00 €
70.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
240.000,00 €
900.000,00 €
5.000,00 €
1.500.000,00 €

JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:
La justificación de los gastos tiene que ser igual o superior a la cantidad que figuraba como
presentada en la solicitud. Las entidades tienen que estar al corriente en el cumplimiento de la
obligación de rendir las cuentas anuales ante la Sindicatura de Cuentas.
PLAZOS:
El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la
publicación de la convocatoria en el DOGV (08.06.2021), por lo tanto el día 22.06.2021 finaliza
este plazo. La fecha tope para presentar la documentación justificativa de la realización de la
actividad subvencionada es el 31.10.2021.
CONTACTO:
 AVIVA-FVMP: Agència de Promoció del Valencià, Lluís Vallés Peris. Tel. 963 913 902,
extensión 2242. Directo 962 542 036 y también el c/e lvalles@fvmp.org



CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: Direcció General de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Avda. Campanar, 32 46015 VALÈNCIA Teléfono:
961 970 260 i el c/e serveidepromocio@gva.es, hay que indicar en asunto
«Ajuntaments» i dejar un nombre de contacto i un teléfono directo.
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