XARXA PUNTS VIOLETA DE SENSIBILITZACIÓ
PROCEDIMENT PER A LA SOĿLICITUD DE PUNTS VIOLETA DE
SENSIBILITZACIÓ PER A UNES FESTES LLIURES D’AGRESSIONS SEXISTES
L’ANY 2021

PRIMER. OBJECTE
L’Ajuntament de València, en compliment de les seues competències pròpies en
actuacions per a la promoció de la igualtat entre dones i dones, com també contra la
violència de gènere, posa a la disposició de les Comissions de Falles i Entitats
Jurídiques sense finalitat lucrativa amb implantació a la ciutat, la formació i materials
necessaris per a la implantació de punts violeta de sensibilització a la ciutat de
València per unes festes lliures d’agressions sexistes.
Els objectius generals que es volen aconseguir amb la implementació de la xarxa
de Punts Violeta de Sensibilització en les festes de la ciutat de València, són els
següents:
• Sensibilitzar a la ciutadania en favor de la igualtat de gènere i oportunitats amb la
finalitat de previndre i eliminar tota mena de violència sobre les dones i especialment
les agressions sexuals i violacions.
• Informar la població de la necessitat d’educar a joves i adults sobre la igualtat de
gènere per a combatre la violència masclista i les agressions sexuals.
• Fomentar la igualtat entre els sexes, amb la finalitat de previndre situacions de
violència sexual entre joves, encabint les relacions dins el quadre del respecte i
reforçant conductes de prevenció.
• Fer conéixer els recursos i serveis disponibles a la ciutat per a l’atenció integral
de les víctimes.
• Aconseguir la màxima participació i implicació de la ciutadania en la prevenció
d’estes situacions i sobretot la participació de la població juvenil.
SEGON. PUNTS VIOLETA DE SENSIBILITZACIÓ: OBJECTIUS ESPECÍFICS
Els punts violetes són espais útils per a la sensibilització i la prevenció sobre les
agressions sexistes, com també per a traslladar un missatge a la societat de rebuig a
la violència masclista, establint canals més immediats i accessibles per a la denúncia i
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l’atenció a les víctimes. La seua finalitat per tant és la de conscienciar, previndre i
gaudir de les festes amb respecte cap a les dones, lliures d’assetjament i humiliació
masclista, concretament:
- Informar i sensibilitzar a la població en general sobre les situacions d’agressions
sexistes que patixen principalment les dones i previndre estes situacions.
- Sensibilitzar i conscienciar, especialment a la població juvenil, sobre la necessitat
de tindre comportaments respectuosos amb les dones també en espais d’oci i festes
- Fomentar la participació de les falles a través de les seues comissions falleres i
de les entitats sense finalitat lucrativa amb implantació a la ciutat, en la prevenció de
possibles agressions sexistes en les festes
TERCER. OBJECTE DEL PROCEDIMENT
Este procediment té per objecte regular la concessió de la formació i dels materials
per a la implementació de la xarxa de punts violeta de sensibilització, respecte
d’aquelles comissions falleres i entitats jurídiques sense finalitat lucrativa amb
implantació a València, que voluntàriament vulguen participar per unes festes lliures
d’agressions sexistes i així ho soŀliciten a l’Ajuntament de València.
Per a enguany l’Ajuntament de València donarà la formació i el lliurament del
material de sensibilització per a 25 soŀlicituds com a màxim de punts violeta de
sensibilització.
Es donarà la formació adequada a les dues o tres persones voluntàries de cada
Comissió o Entitat soŀlicitant, que vagen a realitzar esta funció de Punt Violeta de
Sensibilització . Esta formació serà de 2 hores i es realitzarà en el centre que
comunicarà l’Ajuntament, el seu contingut serà:
- Conceptes bàsics i definicions de: violència masclista, violència de gènere,
agressions sexuals, agressions sexistes, abús sexual, assetjament sexual.
- Principals causes de la violència masclista
- Principals conseqüències per a les víctimes
- Recursos per a l’atenció a les víctimes
A més, per a cadascun de les 25 soŀlicituds de punts violeta de sensibilització es
subministrarà el material següent:
- 500 fullets informatius
- 500 xapes de sensibilització
- 3 jupetins o samarretes identificatives
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- 1 roll-up extensible amb la imatge impresa
No obstant això, també podrà facilitar-se l’adaptació de la imatge dels materials
descrits més amunt perquè se’n puguen ampliar les unitats, amb mitjans propis,
mantenint sempre la imatge municipal a la qual podran unir, si escau, els seus propis
logos.
Els qui reben la formació i material descrit adés i amb les condicions exposades,
podran realitzar punts violeta de sensibilització en qualsevol de les festes més
populars com ara Falles, Sant Joan o la Nit de Cap d’any, o fins i tot, en unes altres
que, per l’afluència de públic, siguen del seu interés, com ara festes en els barris,
Carnestoltes, Nit de les Ànimes, entre altres.
QUART. REQUISITS PER A PARTICIPAR-HI
Podran soŀlicitar participar en la implantació de la xarxa de punts violeta de
sensibilització totes aquelles comissions falleres i entitats jurídiques sense finalitat
lucrativa amb implantació a la ciutat de València que en el moment de presentació de
la soŀlicitud complisquen els requisits següents:
1) No tindre finalitat lucrativa.
2) Tindre seu o delegació permanent en el municipi de València, dotada de
personal permanent, siga contractat o voluntari, en la qual es desenvolupe de manera
habitual l’activitat de l’associació o entitat, disposant de prou estructura organitzativa
que garantisca el compliment dels seus fins socials.
3) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el registre públic
corresponent.
4) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament de València i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i Hisenda
Autonòmica; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per
reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
CINQUÉ. DOCUMENTACIÓ
Els qui soŀliciten participar en este procediment han de presentar la documentació
següent:
1) Instància soŀlicitant la participació en el procediment per a la implantació a la
ciutat de València de la xarxa de punts violeta de sensibilització per a unes festes
lliures d’agressions sexistes l’any 2021.
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2) Declaració responsable de qui exercisca la representació legal de la comissió
fallera o entitat jurídica sense finalitat lucrativa, que s’acompanyarà de l’annex 1 d’este
procediment.
3) Document de la persona jurídica que acredite la representació de la persona
física que presenta la soŀlicitud en el seu nom.
4) Si és una entitat sense finalitat lucrativa, estatuts i inscripció en el registre.
Hi haurà garantit el tractament correcte de la documentació aportada i de les dades
facilitades, d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades de
la Unió Europea 2016/679.
SISÉ. TERMINI DE LA SOĿLICITUD
El termini per a presentar les soŀlicituds començarà el dia primer de juliol de 2021 i
acabarà el 30 de setembre de 2021.
En el cas que el nombre de soŀlicituds presentades siga superior al número màxim
de 25, es prioritzaran aquelles que siguen de comissions falleres que reunisquen els
requisits exposats i es concediran per rigorós ordre d’entrada en el Registre.

SETÉ. FORMA DE PRESENTACIÓ
Les soŀlicituds han de presentar-se d’acord amb el que es disposa en l’article 14.2
de la Llei 39/2015, de 1r d’octubre, de procediment comú de les administracions
públiques. Les persones jurídiques estaran obligades a relacionar-se a través de
mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol
tràmit en un procediment administratiu pel qual la soŀlicitud electrònica en model
d’instància general es presentarà, acompanyada de la documentació soŀlicitada en
este procediment, en el Registre d’Entrada Electrònic de l’Ajuntament de València,
seguint el procediment establit sobre este tema en la Seu Electrònica de l’Ajuntament
de València (Seu Electrònica-Tràmits-Matèries-Igualtat i Polítiques Inclusives).

HUITÉ. ESMENA DE DEFECTES DE LES SOĿLICITUDS
Una vegada el Servei d’Igualtat i Polítiques Inclusives reba les soŀlicituds, si no hi
ha cap irregularitat en els termes o no foren acompanyades de documentació exigida
assenyalada en este procediment, es requerirà per mitjà d’un notificació electrònica,
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que s’esmene la falta tot indicant els documents incomplets, que no s’ajusten als
exigits o no aportats.
Així mateix, es verificarà que les entitats soŀlicitants es troben al corrent del
compliment de les seues obligacions tributàries i la Seguretat Social i amb l’Ajuntament
de València.
A este efecte, s’obrirà un termini de 10 dies hàbils improrrogables a partir de
l’endemà de la notificació per a la presentació per Registre d’Entrada Electrònic de la
documentació requerida, amb la indicació que si no aporten esta documentació, es
considerarà que han desistit de la soŀlicitud, amb acord previ de l’òrgan competent,
dictat en els termes de l’article 68 de la Llei 39/2015, de 1r d’octubre, de procediment
de les administracions públiques.
NOVÉ. ÚNIC CRITERI DE CONCESSIÓ
La concessió de la formació i dels materials per a la implementació de la xarxa de
punts violeta de sensibilització, com a màxim 25, es donarà per rigorós ordre d’entrada
en el registre electrònic de l’Ajuntament de València, a aquelles comissions falleres i
entitats jurídiques sense finalitat lucrativa amb implantació a València, que
voluntàriament vulguen participar-hi per unes festes lliures d’agressions sexistes i així
ho soŀliciten a l’Ajuntament de València.
DESÉ. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL
PROCEDIMENT
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, que rebrà les soŀlicituds presentades i comprovarà que la documentació
que les acompanya és correcta i completa de conformitat amb el que s’establix en este
procediment.
2. El Servei d’Igualtat i Polítiques Inclusives verificarà que les 25 soŀlicituds
primeres presentades corresponen a entitats que es troben al corrent del compliment
de les seues obligacions tributàries, la Seguretat Social i l’Ajuntament de València, i
que no estan pendents de reintegrament.
3. Una vegada comprovat este requisit, s’exclouran aquelles que no complisquen
els requisits i es conformarà una llista amb les 25 primeres soŀlicituds que els
complisquen.
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4. Atés el que s’ha exposat anteriorment, el Servei d’Igualtat i Polítiques Inclusives
elevarà proposta a l’òrgan competent per a la resolució, proposant la concessió dels
25 punts violeta de sensibilització, la denegació de les soŀlicituds que hi haja en excés
i l’exclusió d’aquelles que per manca de documentació o per no complir els requisits no
puguen ser adjudicatàries.
5. L’òrgan competent per a la concessió de la formació i materials necessaris per a
la implantació de punts violeta de sensibilització a la ciutat de València, per unes
festes lliures d’agressions sexistes, serà la Regidoria que té delegades les
competències municipals establides en el 25.2 apartat o en matèria d’actuacions en la
promoció de la igualtat entre dones i home, així com contra la violència de gènere, la
regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI.
La resolució de concessió es notificarà a les comissions i entitats participants i es
publicarà en la web de l’Ajuntament, i s’entendrà acceptada per les beneficiàries si,
transcorreguts cinc dies d’haver-la rebuda, no es rebutja expressament participar en la
xarxa de Punts Violeta de Sensibilització.
La resolució haurà d’expressar els recursos que hi puguen interposar-se i el termini
per a interposar-los. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució del
procediment serà de 6 mesos a partir de la data de la publicació en la web municipal.
El venciment del termini màxim per a resoldre sense que s’haja dictat resolució
expressa, legitima a les entitats interessades per a entendre desestimada per silenci
administratiu la soŀlicitud.
ONZÉ. RECURSOS
Les resolucions que es dicten a l’empara d’este procediment exhaurixen la via
administrativa i es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un
mes comptador de l’endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que les dicta.
Davant la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se un recurs
idèntic en el termini de tres mesos comptador de la data en què haja finalitzat el termini
per a dictar i publicar una resolució expressa.
Tot això, sense perjudici que en tots dos supòsits l’entitat puga interposar
directament recurs contenciós administratiu en la forma, termini i condicions fixades en
l’article 46 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu.
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DOTZÉ. OBLIGACIONS DE LES COMISSIONS I ENTITATS BENEFICIÀRIES.
MEMÒRIA AVALUACIÓ
L’obligació principal de les beneficiàries és complir amb els objectius establits i
implantar els punts violeta de sensibilització i, en cap cas, utilitzar amb finalitats
lucratives o comercials el material subministrat per l’Ajuntament de València.
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