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Què es pot sol·licitar?
Nom del tràmit
Sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a les empreses, comerços i indústries que realitzen activitats de promoció
del valencià.
Objecte del tràmit
Les ajudes van dirigides a subvencionar i premiar la realització de projectes de normalització i d'activitats de promoció
del valencià realitzades abans del 30 de setembre de 2015.

Qui pot iniciar-ho?
Interessats / Sol·licitants
Podran optar a les ajudes les entitats de caràcter privat, tant físiques com jurídiques, constituïdes com a empreses,
comerços i indústries.
Requisits
1.- Les empreses que ja van obtindre una ajuda amb la dotació del premi corresponent en alguna de les modalitats de
la convocatòria de l'any 2014, no podran optar a les ajudes, per la mateixa modalitat, en esta convocatòria.
2.- Tampoc podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en què concórrega alguna
de les circumstàncies referides en l'article 13 de la Llei General de Subvencions, d'ara en avant LGS:
a) Haver sigut condemnades per mitjà de sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes
públiques.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarades insolvents en qualsevol procediment,
trobar-se declarades en concurs llevat que en este haja adquirit eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o
haver sigut inhabilitades segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació
fixat en la Sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, i per això hagen sigut declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit
amb l'Administració.
d) Estar incursa la persona física, les persones administradores de les societats mercantils o aquelles que ostenten la
representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació
dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions Públiques, o tractar-se de
qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els
termes establits en la mateixa o en la normativa de la Comunitat Valenciana.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social, segons la
normativa vigent.
f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificats reglamentàriament com a paradís fiscal.
g) No estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
h) Haver sigut sancionada mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, segons
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
i) No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article
11 de la LGS quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
j) En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions les entitats incloses en les causes de
prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d'associació.
k) Tampoc podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats respecte de les quals s'haja suspés el procediment
administratiu de la inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de
la Llei Orgànica 1/2002, mentres no es dicte una resolució judicial ferma en virtut de la qual puga practicar-se la inscripció
en el registre corresponent.
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3.- També queden excloses, com a beneficiàries de les subvencions, les entitats que operen en els sectors següents i
per les ajudes que s'especifiquen, segons exigix el punt 1 de l'article 1 del Reglament 1407/2013 de la Comissió:
a) Empreses que operen en els sectors de la pesca i aqüicultura, segons el que es preveu en el Reglament (CE) número
104/2000 del Consell.
b) Empreses que operen en la producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex I del Tractat.
c) Empreses que operen en la transformació i comercialització dels productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex
I del Tractat, en els casos següents:
- Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat dels mencionats productes adquirits a
productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
- Quan l'ajuda depenga que es repercutisca totalment o parcialment sobre els productors primaris.
d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres quan l'ajuda estiga vinculada a la creació
i funcionament d'una xarxa de distribució o a altres gastos d'explotació vinculats a
l'activitat d'exportació.
e) Empreses que reben ajudes subordinades a un ús de béns nacionals amb preferència sobre els béns importats.

Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament
QUANTIA
- Modalitat A. Premi a la promoció del valencià en l'àmbit empresarial: Es concedirà un premi amb una dotació econòmica
màxima de 8.000 euros.
- Modalitat B. Premis a la promoció del valencià per a emprenedors: Estaran dotats amb un total màxim de 16.000 euros
i tindran la distribució i dotació econòmica màxima següent:
1r premi: 5.000 euros
2n premi: 4.000 euros
3r premi: 3.000 euros
4t premi: 2.000 euros
5t premi: 1.000 euros
6t premi: 500 euros
7m premi: 500 euros
- Modalitat C. Premis a la promoció del valencià per a xicotetes empreses i microempreses: Estaran dotats amb un total
màxim de 16.000 euros i tindran la distribució i dotació econòmica màxima següent:
1r premi: 5.000 euros
2n premi: 4.000 euros
3r premi: 3.000 euros
4t premi: 2.000 euros
5t premi: 1.000 euros
6t premi: 500 euros
7m premi: 500 euros
- Si durant el període de tramitació de l'expedient de la convocatòria es produïx una minoració de l'import previst en la
línia pressupostària, s'aplicarà esta minoració de manera proporcional a l'import de cada un dels premis.
- En el cas que una entitat obtinga una puntuació que l'acredite per a rebre un premi, però el pressupost de l'activitat
realitzada no supere el 60 % de l'import del premi, es minorarà la subvenció corresponent al premi de manera proporcional
a la quantitat justificada.
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- Les empreses podran participar en aquelles modalitats per a les quals complixen els requisits, però només podran rebre
premi per una de les modalitats.
- Les empreses que resulten premiades en esta convocatòria no podran rebre un altre premi, en la mateixa modalitat,
en les quatre convocatòries pròximes.
PAGAMENT
La subvenció concedida es pagarà, d'una sola vegada, a través de transferència bancària, després que la resolució de
concessió de subvencions realitzada per la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística siga publicada
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Quan sol·licitar-ho?
Terminis de presentació
El termini de presentació d'instàncies s'iniciarà l'1 de juny de 2015 i finalitzarà el 30 de setembre de 2015.
Si, a partir de l'endemà de la finalització d'este termini, en el període de sis mesos no hi ha una resolució i notificació
expressa sobre la sol·licitud, s'entendrà que ha sigut desestimada.

On dirigir-se?
Presencial
- Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga
a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats
que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions
diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- També a qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar
el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.
- I, preferentment, a:
REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - Valencia
AVDA. CAMPANAR, 32
46015-Valencia
Telf.: 961970062
Fax: 961970028
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ - Castellón
AVDA. DEL MAR, 23
12003-Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Telf.: 012
Fax: 964358076
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT - Alicante
C/ CARRATALÀ, 47
03007-Alacant/Alicante
Telf.: 012
Fax: 965935075
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA - Valencia
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C/ GREGORI GEA, 14
46009-Valencia
Telf.: 012
Fax: 961964217

Quina documentació s'ha de presentar?
La sol·licitud haurà de ser firmada per la persona que represente legalment l'entitat.
Les instàncies, que s'han d'ajustar al model normalitzat, es dirigiran a la Subdirecció General de Política Lingüística, de
la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
D'acord amb allò que s'ha exposat en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures
de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la
Generalitat i el seu sector públic, la informació i la documentació requerides per a la tramitació de la sol·licitud figuraran
en el model de sol·licitud i es referiran als aspectes següents:
1) Dades identificatives de l'empresa, en les quals hauran de constar el número del CIF, la localitat, l'adreça a efectes
de comunicacions tant postal com electrònica, el telèfon (apartat A de la sol·licitud).
2) Dades identificatives de la persona sol·licitant, el número del DNI i l'acreditació sobre la capacitat de representació
(apartat A de la sol·licitud).
3) Les dades de l'imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat (annex III i apartat C1 o C2 de la
sol·licitud).
4) Indicació i informació sobre la modalitat del premi a la qual s'opta (apartat B de la sol·licitud) i la documentació
justificativa corresponent (apartat C de la sol·licitud).
Així mateix, s'haurà d'omplir i adjuntar:
a) Visibilitat pública i ús del valencià en l'empresa
1. Retolació interior, exterior i de vehicles, visual i sonora:
Per a la presència pública del valencià en les dependències i en els vehicles de l'empresa: breu explicació de l'aplicació
realitzada del projecte de retolació de l'empresa, amb una relació de les llegendes en valencià que s'han incorporat en
els rètols i vehicles de l'empresa, així com, si n'hi ha, de missatges públics d'àudio en valencià (megafonia o telefonia)
(apartat B2.a) i, com a justificació, s'acompanyaran dos fotografies que mostren la instal·lació dels rètols i, si n'hi ha, una
mostra en format àudio dels missatges d'àudio (apartat C3.a.1).
2. Etiquetatge, cartelleria i denominació de l'empresa, dels productes i servicis:
Per a l'ús del valencià en l'etiquetatge i en la denominació en valencià de l'empresa i dels productes i servicis oferits:
caldrà detallar què és el que s'oferix en valencià (apartat B2.a.2) i s'adjuntarà, com a justificació, una mostra del material
(apartat C3.a.2).
3. Documentació en valencià i foment de l'ús del valencià
3.1. Documentació administrativa. Breu explicació sobre la utilització i presència del valencià en els documents i el
material d'oficina, incloent-hi, si és el cas, els programes informàtics i el programari empleats per l'entitat per a les gestions
i tasques administratives (apartat B2.a.3.1) i, com a justificació, s'acompanyarà una mostra en paper o electrònica de la
utilització del valencià en documents, materials d'oficina i programes informàtics (apartat C3.a.3.1).
3.2. Valoració del coneixement del valencià com a mèrit o requisit laboral. Breu explicació sobre la valoració del
coneixement del valencià com a mèrit o requisit per a accedir a l'empresa o optar a la promoció interna (apartat B2.a.3.2) i,
com a justificació, s'acompanyarà una memòria de les actuacions realitzades i l'aplicació d'estos criteris (apartat C3.a.3.2).
3.3. Actuacions de foment del valencià i cursos de valencià.

25/03/2015

Página: 4 de 7

Telèfon d'Informació 012
www.gva.es

Per a les actuacions de foment del valencià: breu explicació de les mesures adoptades i de l'oferta d'activitats que
fomenten l'ús del valencià com a llengua interna de treball i com a llengua de relació amb els clients (apartat B2.a.3.3) i,
com a justificació, s'acompanyarà una memòria de les activitats realitzades (apartat C3.a.3.3).
Per als cursos de valencià: breu explicació de les mesures i activitats de foment de l'assistència a cursos de millora
dels coneixements de valencià per part del personal de l'entitat (apartat B2.a.3.3) i, com a justificació, una memòria que
incorpore la llista del personal treballador que hi haja assistit en què conste el nom i els cognoms, el nivell del curs o
cursos a què han assistit, el nombre d'hores lectives, les dates d'inici i de finalització, el lloc i l'adreça on s'ha realitzat el
curs, i, si l'empresa ha organitzat algun curs, s'indicarà el pressupost i les dades referides al professorat que ha impartit
les classes (nom i cognoms i titulació acadèmica) (apartat C3.a.3.3).
3.4. Manual d'identitat corporativa. En cas de tindre manual d'identitat corporativa, haurà d'explicar-se el procés de
realització del projecte (apartat B2.a.3.4) i, com a justificació, s'acompanyarà un model del manual (apartat C3.a.3.4).
3.5. Pressupost. S'aportarà la relació detallada del gasto efectuat i la seua suma total, en la realització de les activitats
anteriors referides a la visibilitat pública i ús del valencià en l'empresa (apartats B.2.a.3.5 i C3.a.3.5).
b) Campanyes publicitàries i lloc web en valencià:
1. Actuacions publicitàries i de promoció de l'empresa en valencià:
Per a l'ús del valencià en les actuacions publicitàries de difusió i de divulgació de les activitats, servicis i productes
de l'entitat: breu explicació de les actuacions realitzades (apartat B2.b.1) i s'adjuntarà, com a justificació, una memòria
descriptiva en què s'explicarà el contingut, els objectius, els mitjans o suports utilitzats, l'abast, la duració i fases de les
actuacions realitzades i el pressupost invertit, que haurà d'acompanyar-se d'una mostra dels materials en format paper,
audiovisual o electrònic (apartat C4.b.1a i C4.b.1b)
2. Lloc web en valencià:
Per al lloc web navegable en valencià de promoció de l'empresa: breu descripció del lloc web i indicació de l'adreça
electrònica (apartat B2.b.2).
5) Declaracions responsables
Per a simplificar la presentació de documentació, l'entitat aportarà la informació requerida a través de les declaracions
responsables següents:
a) Sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació justificativa aportada, així com el compromís de
conservar i de posar a disposició de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la documentació original durant el temps
de vigència de l'expedient (apartat D1 i D4 de la sol·licitud).
b) Sobre el compliment dels requisits de la convocatòria (apartat D2 de la sol·licitud).
c) De no estar incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, de les assenyalades en l'article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (apartat D3 de la sol·licitud).
d) Sobre la disposició i conservació de la documentació acreditativa corresponent i sobre el compromís de conservar-la
durant la vigència de l'expedient (apartat D4 de la sol·licitud).
e) Sobre el compliment de la norma sobre integració de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció, d'acord
amb el que disposa el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures
en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les
persones amb discapacitat (apartat D5 de la sol·licitud).
f) Sobre estar donada d'alta i al corrent del pagament en l'impost d'activitats econòmiques, IAE (apartat D6 de la sol·licitud).
g) Si és el cas, sobre la consideració d'emprenedor (apartat D7 de la sol·licitud) o de xicoteta empresa o microempresa
(apartat D8 de la sol·licitud) segons el Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell.
h) Sobre les ajudes rebudes en l'exercici fiscal present i en els dos exercicis fiscals anteriors (apartat E de la sol·licitud).
6) Autoritzacions
Per a afavorir l'agilització administrativa, l'entitat sol·licitant haurà d'aportar l'autorització a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport per a:

25/03/2015

Página: 5 de 7

Telèfon d'Informació 012
www.gva.es

a) Obtindre per via telemàtica o electrònica les dades pertinents que estiguen en poder de la Tresoreria General de la
Seguretat Social, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Administració Publica
(apartat F1 de la sol·licitud).
b) La consulta de les dades en el sistema de verificació de dades de l'entitat i de la persona sol·licitant (apartat F2 de
la sol·licitud).
c) Enviar informació i notificació referida a l'expedient per mitjans telemàtics i electrònics (apartat F3 de la sol·licitud).
7) En el cas que no es firmen les declaracions i les autoritzacions anteriors, l'entitat haurà d'aportar esta informació i la
documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud.
Impresos Associats
Formulari telemàtic: SOL·LICITUD D'AJUDES DE PROMOCIÓ De l'ÚS DEL VALENCIÀ PER A EMPRESES,
COMERÇOS I INDÚSTRIES
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/www.cece.gva.es/abc/subval/es/default.asp?desc=empreses
SOL·LICITUD D'AJUDES DE PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ PER A EMPRESES, COMERÇOS I INDÚSTRIES
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/34017_BI.pdf
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_VA.pdf

Com es tramita?
Passos
1.- La gestió i instrucció del procediment correspondrà al Servici d'Acreditació i Promoció del Valencià de la Subdirecció
General de Política Lingüística, i per a l'ordenació, l'avaluació i l'elaboració de l'informe i de la proposta de distribució
dels premis entre les sol·licituds, es nomenarà una comissió tècnica que tindrà en compte el procediment i els criteris
que se citen en la base octava de l'Orde 25/2015, de 12 de març.
2.- A continuació, en aplicació dels criteris de valoració, i amb la valoració corresponent a totes les sol·licituds que hagen
complit els requisits de la convocatòria, s'elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda en cada modalitat.
3.- En atenció als criteris indicats, i tenint en compte el pressupost i la distribució disponible per a l'atorgament de les
subvencions corresponents als premis, la Comissió Tècnica elaborarà l'informe i la proposta pertinent, encara que podrà
declarar deserts els premis si les sol·licituds presentades no arriben a la puntuació de 20 punts.
4.- D'acord amb l'informe, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a la directora general d'Innovació,
Ordenació i Política Lingüística.
5.- Vista la proposta, i de conformitat amb la delegació de la facultat de resoldre efectuada per l'article sèptim d'esta orde
de convocatòria, la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística resoldrà la concessió dels premis i la
corresponent subvenció.
6.- La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
7.- Totes les entitats que obtinguen una puntuació de 25 punts o superior rebran un diploma acreditatiu de participació
o d'obtenció de premi per part de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Recursos que procedixen contra la resolució:
Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de
gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Informació complementària
* MODALITATS
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- Modalitat A. Premi a la promoció del valencià en l'àmbit empresarial: Podrà optar a esta modalitat dels premis qualsevol
empresa, comerç o indústria. L'objectiu del premi és potenciar, valorar i premiar les millors iniciatives de promoció del
valencià.
- Modalitat B. Premis a la promoció del valencià per a emprenedors: Podran optar a esta modalitat de premis les empreses,
comerços i indústries que responguen a la definició d'emprenedor continguda en el punt 2 de l'article 2 del Decret
Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors,
microempreses i xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana (DOCV 6692, 16.01.2012), i que més es
destaquen quant a la promoció del valencià, tant com llengua interna de treball com en la imatge corporativa externa
visible en les instal·lacions, els productes o els servicis oferits.
- Modalitat C. Premis a la promoció del valencià per a xicotetes empreses i microempreses: Podran optar a esta modalitat
de premis les empreses, comerços i indústries que responguen a la definició de xicoteta empresa o de microempresa
contingudes en el punt 4 de l'article 2 del Decret Llei 2/2012, de 13 de gener, del Consell, abans mencionat, i que més
es destaquen quant a la promoció del valencià.
Criteris de valoració
Per a valorar el premi es tindran en compte les actuacions realitzades en els àmbits següents:
a) Visibilitat pública i ús del valencià en l'empresa.
Es valoraran les iniciatives desenrotllades per l'empresa per a la promoció del valencià en l'entorn laboral i en la seua
imatge corporativa.
Es considerarà la sensibilització de l'empresa en l'ús del valencià, en la retolació, l'etiquetatge i la documentació, com a
llengua de treball i la presència visible de la llengua en les instal·lacions, la documentació, servicis i productes oferits.
b) Campanyes publicitàries i lloc web en valencià.
Es valorarà l'ús del valencià en les campanyes de publicitat que hagen sigut difoses durant l'any 2015, tenint en compte
tant la qualitat lingüística com la creativitat. Així com l'oferta de pàgines web de l'empresa en valencià que estiguen
publicades en Internet i navegables per a qualsevol usuari sense necessitat de contrasenya, tenint en compte tant la
qualitat lingüística com el disseny i la creativitat.
Més informació en base octava de la convocatòria.
Sancions
El règim sancionador en la matèria regulada en esta orde serà el que establix el títol IV de la LGS.

Fonts jurídiques i/o documentals
Normativa
- Orde 25/2015, de 10 de marçl, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes
econòmiques a càrrec de l'exercici pressupostari de la Generalitat per a l'any 2015, destinades a les empreses, comerços
i indústries, que realitzen activitats de promoció del valencià (DOCV núm. 7484, de 12.03.2015).
Llista de normativa
Orde 25/2015, de 10 de març
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/12/pdf/2015_2228.pdf

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni
expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a
las instrucciones específicas. Esta información se encuentra en Internet, en la dirección www.gva.es.

25/03/2015

Página: 7 de 7

