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Anunci de l’Ajuntament de Torrent sobre la convocatòria de subvencions
destinades a Associacions veïnals i entitats ciutadanes exercici 2022
Primer. Objecte, condicions i finalitat.
L'Ajuntament de Torrent, a través de l’Àrea de Ciutadania i dins del foment de la
participació ciutadana convoca procediment de concessió de subvencions mitjançant
concurrència competitiva, amb els següents objectius:


Impulsar i estimular les noves iniciatives i activitats del moviment
associatiu a Torrent, per considerar que les associacions contribueixen a
l'articulació de la participació i a la posada en marxa de nombrosos
projectes incardinats al benefici de la ciutadania.



D’altra banda, es vol recuperar el teixit social associatiu que s’hi haja
pogut fer davant les onades de la pandèmia, incloent activitats
encaminades a posar en valor projectes socials, benèfics, formatius o els
que estimen oportuns, fins i tot, per a formar part del motor de la
reactivació de l’economia local, a través de les empreses i els comerços
de la nostra ciutat.



Incentivar la dinamització social amb l’exercici d’activitats de caràcter cívic
o social dirigides a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.



Promoure la participació en l’àmbit institucional municipal i el foment d’una
consciència cívica de participació ciutadana.



Articular la col·laboració entre l'administració i els particulars per a la
cogestió d'activitats que revertisquen en la ciutadania del municipi.



El principi d’igualtat entre hòmens i dones.



Fomentar la cooperació interassociativa i potenciar el treball en xarxa i la
col·laboració entre entitats associatives per a l’èxit d’interessos comuns i
d’optimització de recursos, mitjans i informació.

Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’esta convocatòria les següents activitats:
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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
Participació Ciutadana.
2.- Les que, a judici de l’ òrgan col·legiat de valoració, tenen escassa rellevància i/o
no tinguen interés general, o bé que entren en conflicte en el respecte mes rigorós i
prudent a les normes sanitàries emeses pels poders competents.
Segon. Requisits per a ser beneficiari.
Podran acollir-se a aquesta convocatòria totes les associacions del municipi de
Torrent 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'aquesta convocatòria i tenir
actualitzats les seues dades en el citat registre, d'acord amb el 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 Territorial 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 obtenir 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 la subvenció les persones físiques o jurídiques
sense personalitat que desenvolupen activitats que s'enquadren en l'àmbit
arreplegat en la present convocatòria. En aquest 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 poders bastants per a complir les obligacions que, com a
beneficiari corresponen a l'agrupació. No podrà dissoldre's l'agrupació fins
que hagen transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i
65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Tercer. Bases reguladores.
Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a les
Associacions veïnals i Entitats Ciutadanes exercici 2022, han sigut aprovades per la
Junta de Govern Local en sessió celebrada el 19 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.
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
de 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.
Tota la informació està disponible en el següent apartat de la web municipal:
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/serveis/ajudessubvencions
Cinquè. Quantia total màxima de les ajudes convocades.
L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 30.000 €, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 9242.48017 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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