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BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS
EDUCATIVES, SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES DE LA LOCALITAT.

Primera.
L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir
per a la sol·licitud, obtenció, justificació i cobrament de les subvencions que otorga
l'Ajuntament de Guadassequies, en règim de concurrència competitiva, a les
associacions i entitats de la localitat, per al desenvolupament d'activitats de caràcter
cultural, social, educatiu i esportiu.
Les subvencions a què fa referència aquesta normativa no generaran cap dret per a
l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, i no podran ser al·legades com a
precedent
Segona.
Podran otorgar-se les subvencions objecte d'aquestes bases en les modalitats
següents
A) Subvenció anual per al manteniment i programació general d'activitats
B) Subvenció per a activitats o esdeveniments de caràcter extraordinari
Tercera.
Podran acollir-se a aquestes bases i ser beneficiàries de les subvencions previstes, les
associacions i les entitats domiciliades en el municipi de Guadassequies i inscrites en
el registre municipal d'associacions, que realitzen actuacions de foment,
desenvolupament i promoció de la cultura en les seues diverses modalitats, així com
qualsevol altra activitat de caràcter social, festiva i esportiva.
No podran ser beneficiàries d'estes subvencions aquelles entitats que es troben en
qualsevol de les situacions establides en l'article 13 apartat 2n i 3er de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions
Quarta.Són subvencionables en la modalitat A els programes anuals de funcionament,
activitats i manteniment general de l'entitat
Són subvencionables en la modalitat B aquelles actuacions o esdeveniments puntuals
i de caràcter extraordinari que sorgisquen de manera imprevista o que siguin de difícil
previsió, una vegada finalitzat el termini per a sol·licitar subvenció en la modalitat A.
Quinta.
El termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció en la modalitat A serà del
20 de març al 30 d'abril de l'exercici econòmic a subvencionar.
El termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció en la modalitat B serà els 30
dies anteriors a la data en què es realitzarà l'activitat a subvencionar.
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Sexta.
Les ajudes seran atorgades dins dels límits pressupostaris establerts en les partides
de l'exercici corresponent, i el seu import en cap cas podrà ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions
públiques o d'ens públics o privats, supere el cost de l'activitat a desenvolupar pel
beneficiari
Sèptima.
Per a la concessió de subvencions en la modalitat A es valoraran i es tindran en
compte els criteris següents.
 L'antiguitat, trajectòria i implantació de l'entitat en el municipi, així com els
resultats obtinguts en l'exercici anterior.
 L'impacte, repercussió i influència en l'augment del nivell cultural i de l'afició
dels veïns de Guadassequies a les activitats que promoguen.
 La quantia total de gastos i ingressos que constituïxen el seu pressupost, dèficit
previst i necessitats reals de finançament.
 El nombre de socis que té l’associació.
 La col·laboració establida amb l'Ajuntament de Guadassequies en l'organització
de projectes culturals i en la programació cultural i festiva.
 La innovació i la creativitat del projecte presentat.
 És tindrà en compte que les activitats tinguen un caràcter integrador de la
societat; que fomenten l'ús del valencià i la nostra cultura, que afavorisquen la
superació dels prejudicis sexistes i xenòfobs; que ajuden a valorar la importància
del Medi ambient, etc…
 És tindrà en compte, a l'hora d'atorgar les subvencions, i de manera molt
especial, totes aquelles activitats dirigides a l'estudi i a la recuperació de la
memòria històrica i les tradicions populars del nostre poble. O bé les activitats
emmarcades dintre de les festes patronals , o dins d'altres festes molt nostrades
(Sant Antoni, carnestoltes, activitats nadalenques i pasqüeres, etc..).
 La repercussió social de l’activitat de l’associació o entitat.
Octava.Les subvencions a atorgar en la modalitat B tindran caràcter excepcional i estaran
referides a activitats o esdeveniments imprevisibles o de difícil previsió al començament
de l'exercici econòmic i fins al moment de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds en la modalitat A, les entitats culturals, educatives i esportives hauran
d'acollir-se a la modalitat A i plantejar a l'empar d'aquesta la totalitat de les activitats i els
gastos corresponents a l'exercici anual a subvencionar.
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Novena.
Les sol·licituds de subvenció contindran la documentació següent:
a) Instància firmada pel representant legal de l'entitat sol·licitant, d'acord amb el model
oficial que figura com annex I.
b) Projecte detallat, que incloga pressupost d’ingressos i de despeses, de l'activitat a
desenvolupar, ja siga el projecte anual o una activitat concreta i singular, a què haurà
d'adjuntar tots els documents que amplien i enriquisquen la informació sobre els
objectius que es volen aconseguir i els mitjans de què és disposa.
c) Acreditació de l'entitat de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, per mitjà de la presentació dels certificats corresponents de
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social,
llevat que l’import sol·licitat no supere els 3.000 €, i en este cas haurà de presentar
una declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les seues obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
d) Declaració responsable de no estar sotmés en causa de prohibició de les establides
en l’article 13.2 i 13.3 de la LGS.
Una vegada rebuda la documentació, si s'observa que falta, o que la remesa és
insuficient, l'Ajuntament requerirà als interessats perquè en un termini de 10 dies
puguen esmenar la falta o aportar els documents específics requerits, amb la indicació
que, si així no ho fan, li'ls tindrà per desistits de la seua petició.
El termini màxim per a comunicar la resolució o acord de concessió o denegació de les
ajudes serà de sis mesos, comptats des de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds en la modalitat A, i des de la data d'entrada en el Registre de la sol·licitud
en la modalitat B.
Si transcorre aquest termini i no s'ha notificat la resolució, la petició s'entendrà
desestimada, sense perjuí que amb posterioritat es notifique acord exprés.
Desena.
L'examen i la distribució de les ajudes s'efectuarà pel Ple de l’Ajuntament. qui actuarà
per delegació de l’Alcaldia
Onzena.
La realització del projecte o programa d'activitats per al que siga concedida la
subvenció serà d'exclusiva responsabilitat de l'entitat, així també estaran a càrrec seu
els mitjans humans i materials que siguen necessaris per al seu compliment i seran del
seu compte les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social que es deriven, excepte
les aportacions municipals reconegudes inherents a l'activitat, consistents en les
autoritzacions gratuïtes d'ús d'instal·lacions culturals i esportives, col·laboració del
personal de l'Ajuntament, participació en l'organització i dotació de mitjans i
infraestructures per al desenvolupament del projecte, tot això en els termes concrets
que es fixen amb aquesta finalitat.
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Dotzena.
Per al cobrament de les subvencions regulades per aquestes normes es requerirà la
presentació dels documents següents
1.- Factures o justificants de pagament ajustats al pressupost presentat per a la
sol·licitud de la subvenció i per un import igual o superior a la subvenció concedida.
2.- Declaració de no haver-hi cap altra subvenció que conjuntament amb la municipal
siga major que la despesa realitzada.
El termini màxim per a la justificació de les subvencions serà el dia 3 de novembre de
l'exercici anual corresponent a la seua concessió
Tretzena.
Les entitats subvencionades estaran obligades al compliment de les condicions
següents:
1. Complir el projecte o programa que fonamenta la concessió de la subvenció.
2.
2. Comunicar al regidor/a delegat/dóna de l'àrea de què es tracte qualsevol canvi o
modificació del programa presentat en el moment que es produïsca.
3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació pel regidor/a delegat/dóna de l'àrea
corresponent i de control financer per la Intervenció Municipal, relacionades amb el
compliment de l'activitat subvencionada, i aportar tota la informació i documentació que
siga requerida.
4. Comunicar a l'Ajuntament de Guadassequies l'obtenció d'altres subvencions, ajudes
o a ingressos que financen l'activitat subvencionada.
5. Justificar la subvenció en els termes i el termini establert en aquestes bases.
6. Disposar dels llibres comptables i de la resta de documents exigits en la legislació
mercantil i sectorial aplicable en cada cas.
7. Tornar, totalment o parcialment, l'import dels fons rebuts, si no es produïx el gasto o
si hi ha alguna modificació substancial en els fins del programa que van motivar la
subvenció, i quan es perceba qualsevol altra mena de subvenció, ingrés o ajuda que
cobrisca totalment o parcialment l'import d'aquestos gastos, així com en la resta dels
supòsits de reintegrament previstos en la Llei General de Subvencions, com a
falsejament de les dades o incompliment de qualsevol de les obligacions establides en
aquestes bases.
8. Fer constar en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica o per qualsevol
altre medi de difusió, en lloc preferent, la llegenda "Patrocinat per l'Ajuntament de
Guadassequies", o "Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Guadassequies".
A este efecte, els beneficiaris de la subvenció estaran obligats a sotmetre a la
consideració de la regidoria corresponent la maqueta de tota la publicitat gràfica i
audiovisual prevista, sempre abans d'ordenar la seua impressió i difusió, i atendre a
les indicacions que el regidor/delegat/da de l'àrea corresponent els formule en aquest
efecte.
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Catorzena.
Les subvencions concedides a l'empar d'aquestes bases seran publicades en el tauler
d'anuncis municipal, sense perjuí que puguen ser utilitzats altres mitjans de publicitat.
Quinzena.- En cada exercici pressupostari, l’Alcaldia podrà aprovar les instruccions
que considere convenients per al desenvolupament, concreció i aplicació de les
presents bases, amb la finalitat d'aconseguir major eficiència i objectivitat en el procés
de distribució de les ajudes
Disposició final.
Les presents bases entraran en vigor, en compliment del que disposa l'article 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de
la Província, començaran a aplicar-se a partir de l'1 de gener del 2006, i continuaran
vigents fins a la seua modificació o derogació expresses.

Contra l'acord d'aprovació definitiva anteriorment ressenyat, que posa fi a la via
administrativa, els interessats podran interposar directament recurs contenciós
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar a partir del
dia següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la província,
Les presents bases entraran en vigor en la forma prevista en l'article 70.2, en relació
amb el 65.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i arreplega en la
disposició final de les ressenyades bases.
Modificada: Aprovació definitiva .Publicada BOP
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