2.9. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València per a la
implantació del Pla de Normalització Lingüística 2019

Primera. Bases reguladores
L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València.

Segona. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció
La present convocatòria té per objecte establir les condicions que regularan la concessió
d’un màxim de 8 ajudes per a la implantació d’un Pla de Normalització Lingüística que
serà subvencionat al cent per cent l’import del qual està estipulat en un màxim d’onze mil
dos cents cinquanta (11.250) euros.
El Pla de Normalització Lingüística és un conjunt d’accions formatives i tècniques
encaminades a millorar el coneixement i l’ús del valencià en un municipi i que té com a
destinataris el personal públic de l’ajuntament i els seus col·lectius socials.
Les condicions mínimes que ha de complir el Pla de Normalització Lingüística a
implantar per part de l’entitat local són:
1. L’entitat beneficiària està obligada a contractar, com a mínim, una persona tècnica
especialitzada, llicenciada o graduada en Filologia Catalana o Valenciana, el lloc
de treball de la qual haurà de tindre unes característiques semblants a les que tenen
els llocs corresponents en l’administració local per a la mateixa funció, si més no,
també podran contractar empreses de serveis lingüístics.
2. La durada de realització del Pla serà com a mínim de 300 hores de treball efectiu,
desenvolupat entre 10 i 14 setmanes, de les quals un 15% seran hores de treball
de gestió i un 85% de treball presencial.
3. El Pla haurà d’incloure una programació compresa de tasques formatives i tasques
tècniques. El Pla també inclourà obligatòriament un procés d’exploració, revisió
i, si escau, correcció o traducció de la toponímia menor del municipi.
Per a facilitar l’elaboració del Pla la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació
de València disposa d’un model orientatiu que es pot sol·licitar a l’adreça electrònica
normalitzacio@dival.es.
Tercera. Beneficiaris
Podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis de la província de València amb una
població entre 4.000 i 10.000 habitants, segons allò que estableix el Reial Decret
1458/2018, de 14 de desembre pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió del Padró Municipal referides a 1 de gener de 2018.
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Quarta. Crèdit pressupostari i import de la subvenció
El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència
competitiva, és de noranta mil (90.000) euros i s'imputarà a l’aplicació pressupostària
301.334.06.462.00 del pressupost de despeses de la Diputació de València i el crèdit
aprovat a aquest efecte per la corporació.

Cinquena. Requisits formals de sol·licitud
La sol·licitud, dirigida al president de la Diputació de València, es formalitzarà a través
del mòdul de tramitació electrònica de la Diputació de València –Carpeta de
l'Ajuntament– i hauran d'adjuntar la documentació següent:
a) Pla de Normalització Lingüística amb detall de la programació de tasques,
calendarització i pressupost i dades referides al personal o empresa contractada.
b) Certificat de la Secretaria de l’entitat local que acredite haver fet campanyes de
sensibilització i promoció de l’ús del valencià, haver organitzat cursos de
valencià, haver col·laborat en campanyes de normalització lingüística, en tots els
casos fent constar amb quina institució.
c) Factura o factures proforma detallades expedides pels proveïdors pels conceptes
relacionats en la implantació del Pla.

Sisena. Criteris de concessió
La determinació de la quantia es realitzarà conforme a la puntuació obtinguda en aplicar
els criteris de concessió que figuren a continuació:
a) Per haver fet campanyes de sensibilització i promoció de l’ús del valencià: 2 punts
per cada activitat (màxim 10 punts).
b) Per haver organitzat cursos de valencià: 2 punts per cada curs (màxim 10 punts).
c) Per haver col·laborat amb campanyes de normalització lingüística: 1 punt per cada
activitat (màxim 5 punts).
d) Per implantar millores en la duració del projecte del Pla de Normalització
Lingüística (màxim 15 punts).
d.1) Per allargar el Pla durant 20 hores més (5 punts)
d.2) Per allargar el Pla durant 40 hores més (10 punts)
d.3) Per allargar el Pla durant 60 hores o més (15 punts)
e) Per una altra classe de millores: (màxim 10 punts).
f) Per no haver participat mai en el programa pilot d’aplicació del Pla de
Normalització Lingüística de la Diputació de València: 10 punts.
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La puntuació màxima total d'un projecte serà de 60 punts.
En el cas d’empat a punts entre dos o més sol·licitants, tindran preferència en la concessió
els municipis amb menor nombre d’habitants i aquells ajuntaments que no hagen
participat en el programa pilot d’aplicació del Pla de Normalització Lingüística de la
Diputació de València.

Setena. Forma de justificació
La justificació es realitzarà a través del mòdul de tramitació electrònica de la Diputació –
Carpeta de l'Ajuntament–, i es formalitzarà mitjançant la documentació següent:
1. Compte justificatiu que contindrà amb caràcter general les dades següents:
1.a) Certificat de la Intervenció de l'entitat en la qual s'indicarà la quantitat econòmica
concedida per la Diputació, que el Pla ha sigut realitzat i que es correspon amb la
factura o factures relacionades, les quals han sigut aprovades i reconeguda l'obligació
per part de l'entitat i que no seran presentades per a altres subvencions.
En la relació de despeses subvencionables constaran les següents dades de les factures:
CIF/NIF/NIE del proveïdor, número de factura, concepte facturat, import desglossat,
el total de la quantitat justificada i que l'IVA no és deduïble.
El total de les factures relacionades en el certificat haurà de ser com a mínim igual a
la quantitat de subvenció concedida i correspondre's a activitats relacionades amb el
projecte subvencionat.
1.b) Relació classificada de les despeses i un detall d'altres ingressos, patrocinis o
subvencions que hagen finançat el Pla de Normalització Lingüística amb indicació de
l'import i la seua procedència. Així mateix s'haurà de fer constar el pressupost previst
per part de l'entitat per al projecte/programa subvencionat.
2. Memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts en l'execució del Pla de Normalització Lingüística.
3. Documentació que acredite el patrocini de la Diputació de València en els termes que
estableixen els arts. 22 i 26 c) de les clàusules generals d'aquesta convocatòria.
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