AJUDES A ENTITATS LOCALS PER A ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE
JOVENTUT 2021
Dates
1. Fins quan es poden presentar sol·licituds?
Del 7 d’abril al 4 de maig.

Sisé. Sol·licituds i termini

2. Quin és el període de temps per a realitzar les activitats subvencionades?
Les activitats poden realitzar-se durant tot l'any 2021.
Tercer. Objecte de les ajudes i règim de concessió

Sol·licituds
3. On enviem la sol·licitud?
Només pot enviar-se a través de la seu electrònica de la Generalitat:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19306&version=amp
Sisé. Sol·licituds i termini

4. Qui pot sol·licitar la subvenció?
Entitats locals d'àmbit inferior a la província: ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors.
Quart. Entitats beneficiàries

5. Puc presentar l'annex I i més endavant els annexos II i III?
NO, els annexos II i III han de presentar-se juntament amb la sol·licitud o, en tot cas, dins del
termini de presentació de sol·licituds. En tractar-se de documents que serveixen per a la
valoració de la sol·licitud, no són esmenables.
Seté. Documentació
6. Puc presentar la sol·licitud amb menys de 5 activitats?
Sí, cinc és el màxim, però cal tindre en compte que, per a poder arribar al mínim de 24 punts en
l'apartat 3 de l'annex II, cal presentar almenys 3 activitats.
7. Les activitats de l'annex I han de ser les mateixes de l'annex III?
En l'annex I s'indiquen les activitats per a les quals se sol·licita subvenció.
En l'annex III cal desenvolupar totes les activitats que figuren en l'annex II tenint en compte
que cal realitzar-les i justificar-les.
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Requisits i documentació

Sisé. Sol·licituds i termini

8. Necessite la Declaració d'Oci Educatiu aprovada per ple municipal?
És imprescindible que l'entitat local estiga adherida a la Declaració d'Oci Educatiu en la data en
què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.
9. Com ens adherim a la Declaració d'Oci Educatiu?
L'adhesió s'ha d'aprovar pel ple de l’ajuntament o per l’òrgan de govern de la mancomunitat. Si ja
s'ha adherit anteriorment, no cal tornar a fer-ho, només indicar la data d'adhesió en l'annex I.
Declaració: http://www.ivaj.gva.es/es/oci-educatiu
10. Cal presentar la justificació de trobar-se al corrent en l'obligació de rendiment dels
comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes?
Només si l'entitat no està inclosa en la relació d'entitats locals que han rendit els seus comptes en
els 5 exercicis anteriors, publicada en la web de la Sindicatura.
11. En l'annex I, pressupost del programa de joventut de l'entitat, vol dir tot el pressupost
assignat a l'àrea de joventut o a les activitats?
Al l'àrea de joventut.
12. Si hi ha hagut una modificació pressupostària i s'ha minorat el pressupost en joventut,
quina quantitat s’indica?
Es posa la quantitat real en el moment de presentar la sol·licitud.

Activitats
13. Quin tipus d'activitats es poden subvencionar?
Les activitats incloses en el programa de joventut següents:
Oci Educatiu:
•

Trobades en les quals participen joves de més d'un municipi.

•

Activitats d’educació no formal que es realitzen de forma continuada amb grups de
joves, dins d’un programa d’educació no formal.

•

Activitats resultat del projecte d'un grup de joves que participen activament en la seua
organització.

•

Activitats extraordinàries organitzades a conseqüència de la situació creada per la
Covid-19.

Promoció de voluntariat jove
Programes d'aprenentatge-servei
Fòrum Jove
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Tercer. Objecte de les ajudes i règim de concessió

14. Qui pot realitzar les activitats si contractem personal?
El personal contractat per a realitzar les activitats haurà de tindre el títol de MAT i/o DAT, o els
seus equivalents.
Cinqué. Obligacions de les entitats beneficiàries
15. L'IVAJ pot no subvencionar alguna de les activitats proposades o per contra és tot un
bloc i se subvencionen totes o cap?
Les activitats se subvencionen de manera individual, no en bloc. Si compleixen amb els requisits i
responen a les necessitats detectades podran ser subvencionades, si no, no.
16. En una activitat, amb accions puntuals, en la qual tenim monitors contractats per a tot
l'any, entraria dins de la subvenció el pagament als monitors i els materials emprats?
Sí, si està entre les activitats subvencionables.

Tercer. Objecte de les ajudes i règim de concessió

17. Què passa si no podem realitzar alguna de les activitats?
Haurà de justificar-se adequadament, perquè si no es pot revocar la subvenció. En tot cas, es
minorarà la subvenció pel valor de l’activitat no realitzada.
18. Quan es diu en l'article 7.e) que queden excloses les activitats que milloren
l'ocupabilitat ... Com es valora aquesta exclusió? Podria subvencionar-se un curs MAT?
Queden excloses quan es tracta d'activitats que tenen aquest objectiu o que condueixen a
l'obtenció d'una titulació acadèmica o professional.
Si el curs MAT s'inclou en el programa de joventut com una activitat d'orientada a la formació del
voluntariat sí que podria subvencionar-se.
Dècim. Justificació i pagament
19. Dins de l'Oci Educatiu, l'oferta d'activitats culturals, com per exemple teatre, monòlegs,
cinema, música, màgia... (no organitzades per joves) és una manera de crear hàbits d'oci
cultural que educa a la gent jove enfront de l'oci consumista. Per tant, poden ser
subvencionades o no?
Poden ser subvencionables si les persones joves han participat en l’organització, o si van
adreçades a grups de joves i formen part d’una programació continuada, o si s’han fet a causa de
la COVID-19. Però caldrà justificar-ho especificant com s'emmarca en algun dels apartats descrits
en la resolució.
Tercer. Objecte de les ajudes i règim de concessió
20. Una oferta de cursos i tallers per a joves, pot considerar-se una proposta pedagògica
d'oci i educativa en la mesura en què es crega durant unes setmanes un grup de joves de
diferents perfils i procedències, que interactuen i conviuen entorn d'aquesta formació?
Indubtablement és una proposta d'Oci Educatiu, però només podrà ser subvencionada en aquesta
convocatòria si es realitza de forma continuada amb grups de joves o si és el resultat del projecte
d'un grup de joves que participa activament en la seua organització.
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Despeses
21. Què es finança?
Les despeses corrents i els de personal no fix derivades de les activitats dels programes de
joventut i les assegurances relacionades amb les activitats.
Una despesa corrent és la que correspon a l'adquisició de béns que es consumeixen amb l'ús.
Una despesa inventariable és la relativa a compres de bens que romanen al tancament de
l'exercici. El material inventariable és aquell que no pateix una ràpida deterioració pel seu ús,
arribant a formar part de l'inventari anual de l'entitat i que podrà ser utilitzat de manera contínua
durant diversos anys (per exemple, un smartphone).
En cas de dubte, es pot preguntar a alguna persona del departament econòmic de l'entitat, ja que
les entitats locals tenen un Pla General de Comptabilitat Pública, i saben el que és capitol II,
despeses corrents, i cap VI, inversions reals.
Tercer. Objecte de les ajudes i règim de concessió
22. Serien subvencionables els suports informàtics (tipus pàgines web més motivadores
per a joves, vídeos, pagament de publicitat en xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram)
que s'han encarregat com a conseqüència de la COVID-19?
Sí, sempre que es tracte de despeses corrents, no de béns inventariables.
23. Si una activitat s'ha realitzat abans d’eixir la resolució i no porta el logo de l'IVAJ, és
subvencionable?
Sí, sempre que en tota la informació sobre l'activitat (web, memòria...) s'indique que ha sigut
subvencionada per l'IVAJ.
24. L'import sol·licitat per a cada activitat, pot ser el total del cost d'aquesta, o solo cert
percentatge?
Es podrà sol·licitar l'import total de l'activitat, però l'import de la subvenció dependrà del nombre de
sol·licituds en cada tram.
25. En programes de mediació juvenil (per a difondre informació juvenil, dinamitzar
activitats de promoció de la salut...) existeix en alguns municipis una contraprestació que
es concreta en premis per la col·laboració amb un programa municipal de joventut
(quantitats de menys de 300 euros per persona per tot un any d'implicació i participació).
Afecta a aquestes compensacions l’exclusió dels premis en metàl·lic del punt 7. h)?
Sí, ja que en aquesta convocatòria se subvencionen despeses corrents i els premis en metàl·lic no
ho són.
26. Si s'externalitza aquesta mateixa activitat de mediació juvenil, les factures
corresponents sí que serien acceptables en la justificació de la subvenció?
Si, ja que la factura correspon al pagament per la prestació d'un servei, que és una despesa
corrent.

4

27. Quines despeses NO se subvencionen?
•

Els de personal funcionari o d'un altre tipus, que siga fix de les entitats locals.

•

Els costos indirectes o d'alimentació i begudes. No es consideren inclosos si són
necessaris per al desenvolupament de l'activitat subvencionada en les condicions
adequades de seguretat i salut, d'acord amb els destinataris i les característiques de
l'activitat.

•

Els de lloguer de locals, llum, aigua, neteja o telefonia.

•

Les festes, revetles, celebracions gastronòmiques, concerts, pràctica d'esports o
semblants, no justificades en el corresponent projecte educatiu.

•

Els d’adquisició de béns inventariables, incloent-se entre aquests qualsevol tipus
d'equipament.

•

Les activitats dirigides a la millora de l'ocupabilitat de les persones o les accions que
conduïsquen a titulacions formatives.

•

Els materials que no acrediten la seua relació amb l'execució de l'activitat i únicament
tinguen una finalitat d'obsequi-regal (marxandatge).

•

Els premis en metàl·lic.

•

Els finançats pels participants en l'activitat.

•

Els de disseny i publicitat que no formen part d'un projecte educatiu.

•

La cartelleria, publicitat i materials de l'activitat subvencionada que no incloguen l'esment
d'haver sigut finançada per la Generalitat Valenciana – IVAJ i els logotips corresponents.

•

Les d'activitats per a les quals s'ha concedit subvenció, però no han sigut realitzades.

•

Els derivats de les activitats que:
◦ Promoguen o justifiquen qualsevol forma de discriminació o que atempten contra els
drets fonamentals de la persona o la seua dignitat.
◦ Tinguen finalitat lucrativa.
◦ Fomenten, directament o indirectament, la violència, l'ús de drogues, alcohol, tabac...,
que inciten o facen apologia del seu consum en les quals es puga preveure
raonablement el consum.
◦ Incomplisquen qualsevol tipus de legislació.

Dècim. Justificació i pagament

28. Quan s'indica en el punt 7. g) que no es poden subvencionar aquells materials que
únicament tinguen una finalitat d'obsequi-regal (marxandatge) Significa que no serien
susceptibles de ser subvencionats aquells materials en cap cas?
Poden ser subvencionats si no tenen únicament la finalitat d'obsequi-regal i la seua utilització
queda justificada en l'activitat.
29. Una activitat que una part la paguen els assistents i una altra la paga l'ajuntament i/o
mancomunitat, la part que paga l'entitat se subvencionaria?
Sí, sempre que estiga entre les activitats subvencionables.
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30. En l'article cinqué punt f) el tindre una ajuda d'una altra entitat significa que per a
aquella activitat no tindrà ajuda de l'IVAJ?
No, però l'import de totes dues subvencions no podrà superar el cost real de l'activitat.
Article 7. Ordre de bases

Valoració de les sol·licituds
31. Com es puntuarà cada sol·licitud presentada?
La puntuació màxima és de 100 punts i la mínima per a accedir a la subvenció 50 punts, dels
quals almenys 24 hauran de provindre de les activitats que s'indiquen en el punt 3 de l'annex II, i
que hauran de donar resposta a alguna de les necessitats detectades que s'han recollit en el punt
2. Només es valoraran si són coherents.
S'obtindran 8 punts per cada necessitat detectada (fins a un màxim de 40 punts) i per cada acció
descrita (fins a un màxim de 40 punts).
Els 20 punts restants podran obtindre’s de les dades aportades en el punt 1 de l'annex II (pots
veure com obtindre les dades en el document).
Article 8.1 i 9. Ordre de bases

Import de la subvenció
32. Com serà el repartiment de diners?
L'import total de la convocatòria es repartirà en 5 grups segons nombre d'habitants.
•

menys de 10.000 habitants: 25%

•

de 10.001 – 20.000 habitants: 10%

•

de 20.001 – 50.000 habitants: 25%

•

de 50.001 – 100.000 habitants: 15%

•

més de 100.000 habitants: 25%

L’import de cada grup es dividirà entre el nombre total de punts obtinguts per les sol·licituds del
grup i es repartirà d'entenimentat amb la puntuació obtinguda.
En el cas que en un dels grups no s'esgote la quantia disponible, el sobrant s'assignarà al tram
immediatament anterior.
Article 9. Ordre de bases

Justificació
Quin és el període de temps per a realitzar les activitats subvencionades?
Les activitats poden realitzar-se durant tot l'any 2021, però cal tindre en compte que el termini per
a justificar la subvenció acaba el 31 d'octubre. Excepcionalment, es podran justificar fins al 30 de
desembre activitats realitzades a partir de l'1 de novembre, sempre que no superen el 20% de
l'import de la subvenció.
Dècim. Justificació i pagament
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