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Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre la convocatòria de subvencions
destinades a Associacions i Entitats Culturals sense ànim de lucre exercici
2022
Primer. Objecte, condicions i finalitat.
L'Ajuntament de Torrent, a través de l’Àrea de Cultura i Esports i dins del foment de
les activitats culturals, convoca procediment de concessió de subvencions mitjançant
concurrència competitiva, per al desenvolupament d’activitats culturals d’interès
general durant l’exercici 2022.
En el marc de les competències que estableix la llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració Local (llei 27/2013, de 27 de desembre),
l’Ajuntament de Torrent aposta per promoure les activitats culturals.
L’objecte d’esta convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que
atorgue l’Ajuntament de Torrent, destinades a finançar projectes i/o activitats
culturals desenvolupades en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de
desembre de 2022.
Poden ser objecte de subvenció aquells programes, projectes o activitats culturals
exercits per associacions i entitats culturals legalment constituïdes en l’àmbit de
Torrent, que complementen o sustituïsquen les competències municipals en matèria
cultural com ara:
- Programació estable anual de l’entitat o associació cultural.
- Projectes culturals individuals.
- Projectes culturals inter-associatius, etc.
Dels següents estils:
- Teatre: màgia escènica, òpera i sarsuela (representació i recital), teatre i
marionetes, arts escèniques, audiovisuals i altres.
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- Ball: dansa clàssica i contemporània, danses del món, dansa popular, gegants i
cabuts, circ i altres.
- Pintura: dibuix, disseny, escultura, gravat, pintura, artesania ceràmica, restauració i
altres.
- Literatura: contacontes, recital de poesia, animació lectora, literatura, història i
altres.
- Valencià: sainet valencià, dansa popular valenciana, jocs típics valencians,
muixerangues, tabal i dolçaina, repic de campanes, rondalles i altres.
- Música: música clàssica, cantautors, corals, jazz-blues, orquestra de pols i pua,
percussió, cant d’estil/albaes i altres.
- Resta d’activitats culturals.
Als efectes d’esta convocatòria es consideren subvencionables les despeses
necessàries per al desenvolupament d’activitats culturals d’interès general i que
promoguen:
a) El desenvolupament, gestió i la difusió d’activitats culturals en la ciutat de Torrent,
especialment activitats de dinamització, suport, foment i difusió de la cultura, la
llengua, tradicions folklòriques i el patrimoni valencià.
b) Dinamitzar la cultura en el marc dels museus, les arts escèniques, la música, les
arts plàstiques, audiovisuals, tradicions valencianes, l’activitat didàctica cultural, la
literatura i les manifestacions que les promoguen, així com l’adquisició dels elements
necessaris per al desenvolupament d’estes activitats.
c) El principi d’igualtat entre homes i dones.
d) La col·laboració amb les activitats i esdeveniments culturals que promoga
l’Ajuntament de Torrent.
e) Activitats i projectes encaminats a contrarestar els efectes de la Covid- 19 en
l’àmbit de la Cultura.
f) De lluita i sensibilització davant del COVID-19 (projectes o accions que encaminen
a la societat al compliment de les normes sanitàries i al respecte als protocols de
vacunació) en l’àmbit de la Cultura.
Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’esta convocatòria les següents activitats:
1.- Les que obtinguen subvenció per part d’altra regidoria i les que, per la seua
naturalesa o objectiu, puguen acollir-se a altres convocatòries de subvenció
realitzades per l’Ajuntament de Torrent o no s’enquadren dins de l’àmbit de la
Cultura.
2.- Les que, a judici de l’ Òrgan col·legiat de Valoració, tenen escassa rellevància i/o
no tinguen interès general, o bé que entren en conflicte en el respecte mes rigorós i
prudent a les normes sanitàries emeses pels poders competents.
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Segon. Requisits per a ser beneficiari.
Podran acollir-se a esta convocatòria les entitats i associacions de caràcter
bàsicament cultural del municipi de Torrent que promoguen activitats de suport,
foment i difusió de la cultura, la llengua i el patrimoni valencià, així com promoure
l’exercici d’activitats dirigides a millorar el coneixement i el gaudiment de la cultura
per part de la ciutadania, entenent la cultura com a llenguatge universal facilitador
del desenvolupament humà i vehicle d’interdependència social, que no tinguen ànim
de lucre, dotades de personalitat jurídica i amb capacitat d’obrar, i que complisquen
els següents requisits:
1.- Figurar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de
Torrent, amb anterioritat a la publicació d’esta convocatòria i tindre actualitzades les
seues dades en l’esmentat Registre, d’acord amb allò que es disposa en l’article 18
del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Torrent.
2.- Estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb
l’Ajuntament de Torrent.
3.- Haver justificat correctament les subvencions concedides en anys anteriors per
l’Ajuntament de Torrent.
4.- No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari
de les subvencions previstes en l’article 13 de la llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions.
5.- També podran sol·licitar subvenció les persones físiques o jurídiques sense
personalitat que desenvolupen activitats que s’enquadren en l’àmbit recollit en la
present convocatòria. En este cas, s’ haurà de fer constar expressament els
compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import
de la subvenció a aplicar per cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració
de beneficiaris. En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representant o apoderat
únic de l’agrupació, amb poder suficient per a complir les obligacions que, com a
beneficiari, corresponen a l’agrupació. No es podrà dissoldre l’agrupació fins que no
haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tercer. Bases reguladores.
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Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a les
Associacions i Entitats Culturals sense ànim de lucre exercici 2022, han sigut
aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada l’ 11 d’abril de 2022.
Estan publicades a l’adreça web de l’Ajuntament de Torrent:
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions.html
Quart. Termini de presentació i justificació.
Les sol·licituds, de conformitat amb el que s'estableix en l’article 14.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, haurà de fer-se a través de mitjans electrònics.
Les entitats interessades hauran de presentar la seua sol·licitud, ajustada al model
oficial que es publica en la web com a CULT-003, subscrita pel seu president/a o
persona que ostente la representació legal de l’entitat, i dirigida a l’Ajuntament de
Torrent.
El termini d'admissió de sol·licituds serà d’ un mes des de la publicació de l'extracte
d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València Número 82
del 2 de maig de 2022.
La data límit de justificació serà el 31 de gener de 2023. Podran lliurar-se justificants
de pagament (factures) amb dates compreses entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2022.
Per a la justificació de la subvenció, les entitats beneficiàries hauran de presentar la
sol·licitud CULT-004, juntament amb l’Annex I Compte Justificatiu Simplificat, en
el que es detallaran les activitats realitzades i la relació de factures, disponible en la
web de l'Ajuntament de Torrent:
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions
Cinquè. Quantia total màxima de les ajudes convocades.
L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 32.000 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3300.48008, del pressupost general de 2022.
En Torrent a la data de la signatura electrònica del present document.
EL SECRETARI GENERAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
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