
 

 

RESOLUCIÓ DE DUBTES SOBRE ELS CRITERIS DE PATROCINIS D'ESDEVENIMENTS 

SECTORIALS EN EL MUNICIPI DE VALÈNCIA 

 

Volem ajudar-vos a resoldre els dubtes que ens heu fet arribar durant dies previs sobre la sol·licitud de 

PATROCINIS per a la celebració d'esdeveniments en el 2020. 

En primer lloc, és necessari aclarir que és un PATROCINI i NO ÉS UNA SUBVENCIÓ. Això es tradueix, a 

nivell pràctic per a les entitats sol·licitants, en què la justificació requerida es basa en l'IMPACTE i 

l'ABAST aconseguit per a l'Ajuntament de València. 

Objectiu: Patrocinar esdeveniments relacionades amb la tecnologia, innovació, ciència, investigació, 

disseny i emprenedoria per a posicionar la ciutat com un referent en l'economia del coneixement. 

Per a fer la sol·licitud només és necessari presentar: 

• Informació administrativa i identificativa 

• Memòria i pressupost del projecte (ANNEX I) 

• Declaració responsable (ANNEX II) 

El pagament del patrocini es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l'import concedit, 

mitjançant transferència bancària, una vegada realitzat el projecte. 

Es presentarà la factura corresponent i una memòria final de l'activitat realitzada. En aquesta memòria 

s'han de confirmar bàsicament dos punts: 

• Acreditar la presència del logotip de l'Ajuntament de València en tot el material de publicitat del 
projecte patrocinat 

• Justificar la repercussió del projecte (visualització, assistents, mitjans, etc.) 

D'altra banda, respecte al pressupost a presentar. És necessari tindre en compte que el patrocini mai 

ha de superar el 40% del pressupost presentat. És a dir, si el càlcul del costos totals del teu 

esdeveniment (personal, espais, mitjans tècnics, publicitat i difusió, disseny, catering, seguretat, etc.) 

és de 7.500€ el patrocini màxim és de 3.000€. 

Ajuntament no sol·licitarà justificació d'aquest exigint les factures desglossades de les despeses 

realitzades, en tractar-se d'un PATROCINI i NO una SUBVENCIÓ. 

Enllaç al tràmit de sol·licitud: https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ae.ie.190  

Més informació en el telèfon 962087790. 
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