
BASES  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  DESTINADES  A  LA
REALITZACIÓ  D'ACTIVITATS  CULTURALS,  FESTIVES  I  CÍVICO-SOCIALS  A
ALMUSSAFES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament d'Almussafes, conscient de la seua responsabilitat en matèria cultural
i  reconeixent  la  labor  que  desenrotllen  les  diverses  associacions  culturals,
educatives,  festives  i  civicosocials  en  la  participació  i  difusió  de  la  cultura,  ha
elaborat esta convocatòria de subvencions amb el principal objectiu de  col·laborar
amb els  gastos  que  ocasionen  les  activitats  que  realitzen  les  entitats  culturals,
festives i civicosocials, d'Almussafes. 

Concretament, se subvencionaran totes aquelles activitats que tinguen per objectiu
la promoció dels  aspectes culturals  de la  nostra localitat,  promocionar  projectes
culturals  innovadors,  fomentar  la  participació  en activitats  del  programa cultural,
festives i socials dins del municipi, facilitar la col·laboració entre diferents entitats i
promocionar la participació ciutadana i l'associacionisme en general.

D'acord amb el que preveu el Pla Estratègic de Subvencions, aprovat pel Ple de
l'Ajuntament, en sessió celebrada el 9 de gener de 2020, s'ha donat un gran pas en
la conscienciació de la ciutadania,  fomentant noves formes de responsabilització i
participació ciutadana, i en la voluntat d'establir un canvi en la política municipal de
subvencions.

En este sentit, les bases s'han consensuat en el si del Consell Municipal d'Entitats
Culturals,  Educatives,  Festives  i  Cívico-Sociales  i  l'activitat  subvencional  s'ha
orientat al règim de concurrència competitiva.

RÉGIMEN JURÍDICO

Les presents bases s'emmarquen dins les competències que establix la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atés que este Ajuntament té
la voluntat de promoure i recolzar a les associacions d'este municipi a fi de fomentar
l'associacionisme com a factor de primordial importància en el marc democràtic i
constitucional.

Igualment  es  dóna  resposta  a  les  directrius  establides  en  el  Pla  estratègic  de
subvencions d'Almussafes i en l'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel
Ple  municipal, en sessió celebrada el 9 de gener de 2020 i publicades en el Butlletí
Oficial de la Província de València número 13, de 21 de gener de 2020.

Per  això,  les  ajudes  que  es  concedisquen  ho  seran  per  mitjà  del  règim  de
concurrència competitiva i tindran caràcter de subvenció pel que es regiran per  la
Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  així com  el  seu
Reglament arreplegat en el Reial Decret 887/2006.
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Els procediments regulats en la presents bases de subvenció s'ajustaran al  que
disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Admnistratiu Comú de les
Administracions Públiques, així com a la legislació Local. 

BASE PRIMERA.- Objecte

1.- Les presents bases tenen per objecte regular el règim d'ajudes que concedix
l'Ajuntament d'Almussafes a les entitats culturals, festives i civicoculturals que,
complint  els  requisits  establits  en  les  presents bases,  realitzen activitats  de
promoció cultural en la localitat d'Almussafes.

2.-  Les  ajudes  de  la  present  convocatòria  tindran  com  a  finalitat  principal  les
següents:

a.-  Millorar  la  cohesió  social  de  la  població,  promovent  el  teixit  associatiu  i
afavorint la cooperació entre l'administració local i la societat civil. 

b.- Donar suport a entitats  de caràcter cultural, festiu i civicosocial potenciant
servicis d'interés general per a la col·lectivitat que complementen els atribuïts
a la competència local. 

c.-  Estimular i  fomentar el  moviment associatiu com dinamitzador de l'activitat
social,  civicocultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans que fan
una tasca sociocultural. 

d.- Promoure la creació de noves formes de participació i d'incidència social en
l'àmbit cultural i festiu. Possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu
de la població 

e.- Donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del
municipi.

3-. La gestió de les subvencions es realitzarà d'acord amb els principis següents:
• Publicitat,  transparència,  concurrència,  objectivitat,  igualtat  i  no

discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament.

• Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

BASE SEGONA.- Vigència, Quantia i Finançament

La vigència de les present bases s'entén referida a l'any 2020.

Les quanties econòmiques destinades a cada fi seran les següents:
1.-  Entitats  culturals amb  una  consignació  de  22.000  €  en  l'aplicació  
pressupostària 3340-48900  amb un  mínim  de  600  €  i  un  màxim  de  
3.000 € per entitat.
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2.-  Entitats  festives amb  una  consignació  de  22.000  €  en  l'aplicació  
pressupostària  3380-48900  amb  un  mínim  de  600  €  i  un  màxim  de  
5.000 € per entitat.
3.-  Entitats  civicosocials amb  una  consignació  de  14.000  €  en  la  
aplicació  pressupostària  2310-48900  amb  un  mínim  de  500 €  i  un  
màxim de 2.000 € per entitat.

En cap cas la subvenció concedida per l'Ajuntament d'Almussafes podrà superar el
100% del pressupost de l'entitat.

La subvenció concedida per l'Ajuntament serà compatible amb la percepció d'altres
subvencions  o  ajudes  públiques  o  privades,  sempre  que  la  totalitat  d'estes  no
supere el cost de l'activitat global subvencionada.

El nombre total de subvencions a concedir quedarà condicionat a l'existència de
crèdit adequat i suficient disponible amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
anteriorment  citades.  En  el  cas  que  les  quanties  a  subvencionar  a  les  entitats
sol·licitants superaren la consignació inicial,  es distribuiria la quantitat disponible,
equitativament i de forma proporcional al resultat obtingut per la valoració objectiva
realitzada inicialment.

BASE TERCERA.- Beneficiaris

1.- Tindran la consideració de beneficiaris de la subvenció les associacions que es
troben en la situació que legitima la seua concessió.

2.- Podran obtindre la condició de beneficiari  les associacions culturals, festives,
civicosocials  en  les  que  concórreguen  les  circumstàncies  previstes  en  les
presents Bases Reguladores i en tot cas les següents:

a.-  Trobar-se  inscrites  en  el  Registre  Municipal  d'Associacions  de
l'Ajuntament d'Almussafes. 
b.-  Aquelles  entitats  que,  inscrites  en  el  Registre  d'Associacions  de  la
Comunitat Valenciana o d'àmbit Nacional, tinguen una secció o agrupació
local.  A este efecte,  també ha d'estar  inscrita  dita  secció en el  Registre
Municipal d'Associacions de l'Ajuntament d'Almussafes.
c.-  Aquelles  entitats  que,  inscrites  en  el  Registre  d'Associacions  de  la
Comunitat  Valenciana  o  d'àmbit  Nacional,  i que  a  causa  del  seu  àmbit
intermunicipal  residisquen  en  una  localitat  limítrofa  amb  Almussafes  i
realitzen projectes socials per a col·lectius especials que incloguen, en un
gran percentatge, a veïns d'Almussafes.

3.- Queden excloses de la present convocatòria determinades associacions que,
per les seues característiques especials, requerixen d'un conveni singular propi.
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4.- No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o associacions en els
que concórrega alguna de les circumstàncies enumerades en l'art.  13 de la Llei
38/03 General de Subvencions, consistents en:

a) Haver  sigut  condemnades,  per  mitjà  de  sentència  ferma,  a  la  pena  de
pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs; haver sigut declarats insolvents en
qualsevol  procediment;  trobar-se declarats  en  concurs;  estar  subjectes  a
intervenció judicial, o haver sigut inhabilitats conforme a la Llei Concursal,
sense que haja conclòs el  període d’inhabilitació fixat  en la sentència de
qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per causa per la qual hagen sigut declarades culpables, a
la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’administració.

d) Estar incursa la persona física, els administradors de societats mercantils o
aquells que ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, en
algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d’Incompatibilitats dels
Membres  del  Govern  de  la  Nació  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 que es tracte de
qualsevol dels càrrecs electius 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 autonòmica que regule estes matèries.

e) No trobar-se al  corrent  en el  compliment  de les  obligacions  tributàries  o
enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la
forma que es determine reglamentàriament.

f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament
com a paradís fiscal.

g) No  trobar-se  al  corrent  de  pagament  d'obligacions  per  reintegrament  de
subvencions en els termes que reglamentàriament es determinen.

h) Haver sigut sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat  d'obtindre  subvencions  segons  esta  llei  o  la  Llei  General
Tributària.

Les circumstàncies anteriors s'acreditaran per mitjà de declaració responsable, o
per l'Ajuntament, amb l'autorització prèvia de l'associació sol·licitant acceptada en la
presentació del model instància, si no hi ha manifestació en contra.

5-. En el no previst en esta base caldrà ajustar-se al que disposa l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

6.- Seran obligacions del beneficiari:
a)  Complir  l'objectiu  i  realitzar  l'activitat  objecte  de  finançament  per

l'Ajuntament.
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b) Justificar davant de l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions
per a ser beneficiari i la realització de l'activitat objecte de finançament per
mitjà dels documents acreditatius del gasto realitzat.
c) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa
finalitat  que  la  subvencionada  per  l'Ajuntament.  Esta  comunicació  haurà
d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas amb anterioritat a la
justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
d) Acreditar davant de l'Ajuntament junt amb la sol·licitud de subvenció que es
troba al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant de
la Seguretat Social per mitjà de certificats de l'A.E.A.T. i de la Tresoreria de la
Seguretat Social que així ho acrediten.
e)  Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  la  resta  de
documents degudament auditats, si això és exigible, i d'acord amb la legislació
sectorial aplicable a l’entitat beneficiària.
f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos
documents  electrònics  durant  almenys  els  cinc  anys  posteriors  al  de
concessió de la subvenció.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en
l'article 37 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

BASE QUARTA.- Activitats subvencionables

A-. Són subvencionables els programes d'activitats a desenvolupar per les entitats
culturals propis del seu funcionament, desenvolupament i difusió.

B-.  Es  consideren  subvencionables  totes  aquelles  actuacions  que incloguen  els
següents objectius:

1.- Activitats culturals a desenvolupar en la localitat d'Almussafes.

2.- Programes  d'informació  i  assessorament  que  faciliten  la  inserció  social  i
professional.

3.- Activitats que tinguen per objecte recuperar tradicions característiques de la
nostra cultura.

4.- Promocionar els projectes culturals innovadors.

5.- Fomentar la col·laboració entre el municipi i les entitats associatives d'àmbit
cultural.

6.- Fomentar les activitats culturals de marcada significació per als ciutadans,
organitzades  directament  per  les  entitats  o  en  col·laboració  amb
l'Ajuntament.

7.- Facilitar  la  relació  entre  les  associacions  que  tinguen  característiques
culturals semblants.

8.- Promocionar la participació ciutadana i l'associacionisme en general.

C.- El programa presentat per l'entitat sol·licitant deurà:
1.- Tindre un clar interés social i cultural.
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2.-  Dins  de  les  possibilitats  de  l'entitat  haurà  de  ser  desenvolupat  per
personal tècnicament qualificat (llicenciatures, diplomatures, personal tècnic,
monitors de l'àmbit sociocultural, psicopedagògic, educatiu, etc..); i
3.- Contindre:

a.- Relació detallada de les activitats a realitzar.
b.- El nombre de participants en cada una de les activitats programades.
c.- Pressupost detallat de gastos i ingressos.

4.-  Qualsevol  altra  circumstància  que  col·labore  a  l'execució  i  exercici  de
l'activitat i de l'associacionisme en general.

D.- Seran subvencionables tots aquells gastos realitzats durant l'exercici  present
2020, per mitjà de la presentació de les corresponents factures en concepte de:

a.- Gastos generals de funcionament de l'entitat.
b.- Gastos de les activitats culturals programades.
c.-  Gastos  de  lloguer  d'instal·lacions  i  de  material  tècnic  per  al
desenvolupament de les activitats objecte de l'entitat.
d.- Gastos de mútues, assegurances, etc...
e.- Nòmines del personal contractat per l'associació.
g.- Gastos per la realització de revistes i publicacions.
h.- Gasto del  material  divulgatiu,  en el  que aparega que l'activitat  està
subvencionada per l'Ajuntament d'Almussafes.
i.- Compra de material no inventariable.

E.- No seran subvencionables, en concepte de material, els gastos derivats de la
compra de material d'oficina (folis, bolígrafs, carpetes, cd, dvd, cartutxos de tinta,
etc...). Tampoc s'inclou la reparació dels equips.

F.-  En  cap  cas  seran  subvencionables  els  gastos  derivats  de  celebracions
gastronòmiques (esmorzars, menjars, sopars, etc...), excepte aquelles excepcions
derivades d'actes solidaris en favor de col·lectius amb necessitats especials, així
com entitats l'objecte social de les quals determine la promoció de la gastronomia
tradicional i valenciana en particular.

G.- Tampoc seran subvencionables aquells programes en què s'incloga alguna de
les accions següents:

• Activitats  que  promoguen  o  justifiquen  qualsevol  forma  de

discriminació per raó de raça, sexe, religió, o qualsevol altra que atempte
contra els drets fonamentals de la persona.
• Activitats  acadèmiques,  excepte  la  formació  en  temes  objecte  de

l'entitat.
• Viatges faltats d'un clar interés social-cultural objecte de l'entitat.
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• Aquelles que fomenten o puguen incitar, directament o indirectament, a

l'ús de drogues, alcohol o tabac, o que realitzen apologia del consum de
les mateixes.
• Que el total del programa tinga una clara finalitat lucrativa.

• Activitats que, a juí de l'Ajuntament d'Almussafes, no tinguen un clar

interés social-cultural.

H.-  Serà causa de denegació de la subvenció:
A) El  no  haver  justificat  degudament  subvencions concedides  amb

anterioritat.
B) No  haver  realitzat  almenys el  60  % del  programa  presentat  per  a  la

temporada anterior.

I.- La realització del programa d'activitats per al que fóra concedida la subvenció,
serà d'exclusiva responsabilitat  de l'entitat  sol·licitant,  estant a càrrec seu els
mitjans  personals  i  materials  que  es  precisen  per  al  compliment  de  les
obligacions fiscals i de la Seguretat Social derivades de les mateixes, així com de
les  assegurances  que  corresponguen  per  a  l'exercici  de  les  activitats  i  les
eventuals responsabilitats de qualsevol orde derivades d'això enfront de tercers.

BASE CINQUENA.- Termini presentació sol·licitud i documentació

A) Termini i lloc de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació de l'anunci d'aprovació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP).

Les sol·licituds per a poder accedir a les subvencions regulades en les presents
Bases podran entregar-se:

-Telemàticament  a  través  de  la  sede  electrònica
https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada/tramites . 

-Per qualsevol mitjà establit en l'art. 16 de la llei 39/2015.

B) Documentació a presentar

1.- Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat que contemplarà la informació
següent:

a.- Dades de l'entitat sol·licitant. 

   b.- Declaració responsable del president/a o representant de l'entitat on es faça
constar que:
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1.  L'entitat complix els requisits per a obtindre la condició de beneficiari
d'estes  ajudes  i  no  està  incurs  en  cap  de  les  prohibicions  previstes  en
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2.  L'entitat  no ha percebut  subvenció  alguna d'altres entitats  públiques  o
privades que junt amb la sol·licitada a l'Ajuntament d'Almussafes superen en
el seu conjunt el gasto de l'activitat subvencionada.
3. L'entitat es compromet a sotmetre's a les actuacions fiscalitzadores que
puga emprendre, si és el cas, l'Ajuntament.
4.  L'entitat  comunicarà  a  l'Ajuntament  la  concessió  d'altres  subvencions,
públiques o privades, fent-se constar el nom de l'entitat que la finance, la
quantia i l'objecte o activitat que es finança, tan prompte com com es conega
i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons
percebuts.
5. Sessió de l'Assemblea General en què s'aprova el Programa d'activitats
per a l'any 2020
6. Nombre de socis de l'entitat.

c.-  Descripció del  projecte o programa d'activitats a realitzar  durant  l'exercici  de
2020 en la que es farà constar:

1-. Programa d'activitats.
2-. Relació detallada de:

a.- Els gastos de cada una de les activitats.
b.- El gasto total de l'entitat.

3-. Relació detallada dels ingressos.
4-.  El  número possible  de participants  en cada  una de  les  activitats
programades.
5-. Pressupost o pòlissa de l'assegurança de l'entitat, amb indicació de
la seua quantia

2.- Document de Domiciliació Bancària.

3.- Qualsevol altra informació que afavorisca un millor coneixement i comprensió
de l'activitat proposada.

4.-  Només  per  a  entitats  que  no  estiguen  inscrites  en  el  Registre
d'Associacions de l'Ajuntament d'Almussafes (apartat 2.b) base tercera)

1. Declaració responsable en què constarà:
-Número d'inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat
Valenciana.
-Direcció a Almussafes de la seu, si és el cas.
-Dades personals dels seus responsables (nom i direcció)
-Telèfon  del  responsable  que  designen  com  a  interlocutor  amb
l'Ajuntament.
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En el cas que l'entitat peticionària haguera presentat alguna de la documentació
establida, se li eximirà de presentar-la (en tot cas haurà d'indicar que no hi ha cap
modificació i ja consta en alguna de les sol·licituds, mencionant en qual).

C) Documentació que aporta l'Ajuntament relativa als sol·licitants: 

a) Certificat  del  Tresorer  de l'Ajuntament  d'Almussafes,  de no tindre  deute
amb l'Administració Municipal.
b) Certificats de l'Agència  Estatal  i  de la  Tresoreria de la Seguretat  Social
d'estar al corrent en les seues obligacions.  Si no es manifesta el contrari,  la
presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització

BASE SISENA.- Publicitat

Una vegada aprovades, el text íntegre de les bases es remetrà a la Base de Dades
Nacionals  de Subvencions (BDNS) per a la seua publicació, quedant exposades
les mateixes, tant en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament d'Almussafes com en la
seua pàgina web www.almussafes.  net

L'acord  de concessió  de les  mateixes,  junt  amb les  dades  dels  beneficiaris,  es
remetrà a la BDNS,  i  seran publicades en el Tauler d'Anuncis i  pàgina web de
l'Ajuntament.

BASE SETENA.- Procediment de concessió

El procediment de concessió s'ajustarà, en el no previst en les presents bases, al
que disposa el títol I “Procediments de concessió i gestió de les subvencions” de la
Llei 38/2003 de 17 de novembre.

Instrucció:

1.- Rebuda la sol·licitud, esta es remetrà al departament corresponent per a
la  seua  tramitació  podent  este,  en  tot  moment,  d'acord  amb  els  criteris
establits en les presents bases, demanar quants informes estime necessaris
per a resoldre o que siguen exigits per les normes que regulen la subvenció.
2.- Les sol·licituds, sempre que s'adeqüen a les presents bases i reunisquen
la documentació exigida,  seran objecte de tramitació i  baremació d'acord
amb el  que  disposa  la  base  huitena.  En  el  supòsit  que  la  sol·licitud  no
reunisca  els  requisits  exigits,  es  requerirà  per  a  la  seua  esmena,  de
conformitat  amb  el  que  disposa  la   Llei 39/2015,  d'1  d'octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
3.- Avaluades les sol·licituds per l'òrgan instructor,  s'emetran els informes
corresponents  i,  a  la  vista  dels  mateixos  i  amb  un  informe  previ  de
l'existència de crèdit, es formularà per la Comissió Avaluadora proposta de
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concessió, degudament motivada, que es publicarà en la web municipal de
l'Ajuntament d'Almussafes concedint un termini de 10 dies per a presentar
al·legacions, a partir de l'endemà a la seua publicació.
4. Finalitzat el termini indicat en l'apartat anterior es dictarà una resolució
definitiva  per  l'òrgan  competent,  resolent  si  és  el  cas  les  al·legacions
presentades  i  indicant  la  relació  de  sol·licitants  a  qui  es  concedix  la
subvenció, i aquells a què, si és el cas i de manera expressa i motivada, li'ls
desestimen les seues sol·licituds. Igualment la notificació es realitzarà per
mitjà de publicació en la web municipal de l'Ajuntament d'Almussafes.
5.  Es  podrà  prescindir  del  tràmit  d'audiència  i  adoptar-se  directament  la
resolució definitiva per l'òrgan competent, quan no figuren en el procediment
ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats.
6.-  El  termini  màxim  per  a  resoldre,  notificar  i  publicar  les  subvencions
concedides no podrà excedir 6 mesos. Transcorregut dit termini des de la
data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció
sense  haver  notificat  cap  resolució  per  part  de  l'administració,  s'haurà
d'entendre que ha sigut denegada tàcitament.
7.-  La  resolució  de  la  concessió  de  la  subvenció  posa  fi  a  la  via
administrativa i podran ser recorreguts en les formes i terminis previstos en
la  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, així com a la legislació Local
8.- La Comissió Avaluadora a què es fa referència en la present base estarà
integrat per:

1. El/la Regidor delegat/a de Cultura, que actuarà com a President/a.
2. El Gestor Cultural o Tècnic que li substituïsca.
3. El/la Secretari/a General o persona en qui delegue
4. El/la Interventor/a o persona en qui delegue
5. Un funcionari/a del departament que actuarà com a Secretari/a.

BASE HUITENA.- Criteris de Baremació

Només es podrà presentar una sol·licitud per entitat i any de convocatòria.

A.- PER A ENTITATS CULTURALS

La quantia màxima a concedir serà 3.000 € per entitat, que es correspon amb el
100 % de la subvenció i el mínim de 600 €.

1.  Programa General  de l'entitat  fins al  60%: Es  referix  als  gastos propis  de
gestió  de  l'entitat  per  a  dur  a  terme  el  programa.  Per  a  establir  la  quantia  a
subvencionar s'establixen distints percentatges que es calcularen sobre els 3.000 €.
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S'entenen com a activitats tots aquells actes que l'associació realitze, preferentment
dins de la població, per a aconseguir les finalitats i objectius que té establits. Este
apartat d'activitats se subdividirà en dos, un relatiu a les activitats pròpies de l'entitat
i  un  altre  per  la  participació  activa  en  les  activitats  culturals  organitzades  per
l'Ajuntament d'Almussafes.

1.1.- Programa d'Activitats pròpies de cada entitat fins al 40%, distribuïts
de la manera següent:

a.- Programació realitzada l'any anterior fins un 10%
b.- Nombre d'activitats i nombre de participants fins a un 20%.
c.- Col·laboració realitzada entre diverses associacions per a l'organització

d’activitats culturals fins a un 5%.
d.-  Promoció  de  la  convivència  ciutadana,  interculturalitat,  igualtat  de  
gènere, activitats a desenrotllar  en la residència d'ancians d’Almussafes i

altres aspectes socials fins a un 5%.

1.2.- Programa  d'Activitats  organitzades  conjuntament  amb
l'Ajuntament d'Almussafes. Fins a un 20 %, distribuïts de la manera següent:

a.- Per organització d'activitats en les festes patronals fins a un 5%.
b.- Per la participació en l'organització de la cavalcada de reis mags fins a 
un 5%.
c.- Per la participació en setmanes commemoratives: Setmana de la Salut, 
Dia  Internacional  dels  Drets  dels  Xiquets,  Setmana de  Nadal,  Setmana  
d'Igualtat i altres. Fins a un 5%.
d) Per la participació en Plans d’actuació proposats per l’Ajuntament. Fins a 
un 5%  (Plà d’Igualtat, Plà de Salut, etc.)

2.- Pel número total de socis fins al 10%
D'acord amb la taula següent :

Socis Punts

De 3 a 9 2

De 10 a 20 4

De 21 a 40 5

De 41 a 60 7

De 61 a 99 9

Más de 100 10

3.- Per la participació en el Consell Municipal de Cultura. Fins a un 5%.

Este  criteri  correspon  per  a  aquelles  entitats  que  estan  voluntàriament  com  a
membres del Consell Municipal de Cultura, i s'aplicarà des del mes de setembre a
agost de l'any següent, establint el propi Consell  un horari a partir del qual se li
comptabilitza l'assistència a la reunió. Es distribuïx de la manera següent:
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Assistència entre el 50 i 80 % de les reunions 3 %
Assistència a > del 80 % de les reunions 5 %

4.- Pressupost de l'entitat. Fins a un 15%, segons la taula següent:

Pressupost de l’entitat Punts

De 1 a 2.000 5

De 2.000 a 3.000 6

De 3.000 a 4.000 7

De 4.000 a 5.000 8

De 5.000 a 6.000 10

De 6.000 a 7.000 12

De 7.000 a 10.000 14

Más de 10.000 15

5.- Gastos de lloguer o manteniment del local de l'associació un 5%.

6.- Publicacions en valencià (llibres, fullets, cartells, publicitat en general). Fins a
un 10%, segons el següent:

Concepte Punts

Per cada llibre de més de 20 pàgines 7

Per cada llibre de més de 10 pàgines 5 

Per cada llibre de 4 a 10 pàgines 3

Mantindre una xarxa social activa 3 

Per cada follet (tríptics, díptics..)  2 

Cartells, per cada un 1 

Cartes, per cada una 0,50 

B  .- PER A ENTITATS   FESTIVES 

La quantia màxima a concedir serà 5.000 € per entitat, que es correspon amb el
100 % de la subvenció i el mínim de 600 €.
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1- Programa General de l'entitat fins al 60 %: Es referix als gastos propis de
gestió  de  l'entitat  per  a  dur  a  terme  el  programa.  Per  a  establir  la  quantia  a
subvencionar s'establixen distints percentatges que es calcularen sobre els 5.000 €.

S'entenen com a activitats tots aquells  actes que l'associació realitze dins de la
població  per  a aconseguir  les  finalitats  i  objectius  que té establits.  Este  apartat
d'activitats se subdividirà en dos, un relatiu a les activitats pròpies de l'entitat i un
altre  per  la  participació  activa  en  les  activitats  culturals  organitzades  per
l'Ajuntament d'Almussafes.
 

1.1.- Programa d'Activitats pròpies de cada entitat fins al 40%, distribuïts
de la manera següent:

a.- Programació realitzada l'any anterior fins un 10%
b.-  Nombre  d'activitats  i  nombre  de  participants  d'aquelles  activitats  que

tinguen com a objectiu principal, les tradicions i la cultura festiva  valenciana.  Es
tindrà en consideració la participació directa e indirecta de públic. Fins a un 20%.

c.- Col·laboració realitzada entre diverses associacions per a l'organització
d’activitats culturals fins a un 5%.

d.-  Promoció  de  la  convivència  ciutadana,  interculturalitat,  igualtat  de
gènere, activitats a desenvolupar en la residència d'ancians d’Almussafes i altres
aspectes socials fins a un 5%.

1.2.- Programa  d'Activitats  organitzades  conjuntament  amb
l'Ajuntament d'Almussafes. Fins a un 20 %, distribuïts de la manera següent:

a.- Per organització d'activitats en les festes patronals fins a un 5%.
b.- Per la participació en l'organització de la cavalcada de reis mags fins a 
un 5%.
c.- Per la participació en setmanes commemoratives: Setmana de la Salut, 
Dia Internacional dels Drets dels Xiquets, Setmana de Nadal, altres. Fins a 
un 5%.
d) Per la participació en Plans d’actuació proposats per l’Ajuntament. Fins a 
un 5%  (Plà d’Igualtat, Plà de Salut, etc.)

2.- Pel número total de socis fins al 10%
D'acord amb la taula següent :

Socis  Punts

De 3 a 9 2

De 10 a 20 4

De 21 a 40 5

De 41 a 60 7

De 61 a 99 9

Más de 100 10

3.- Per la participació en el Consell Municipal de Cultura fins a un 5%.
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Este  criteri  correspon  per  a  aquelles  entitats  que  estan  voluntàriament  com  a
membres del Consell Municipal de Cultura, i s'aplicarà des del mes de setembre a
agost de l'any següent, establint el propi Consell  un horari a partir del qual se li
comptabilitza l'assistència a la reunió. Es distribuïx de la manera següent:

Assistència entre el 50 i 80 % de les reunions 3 %
Assistència a > del 80 % de les reunions 5 %

4.- Pressupost de l'entitat  Fins a un 15%, segons la taula següent:

Pressupost de l’entitat Punts

De 1 a 2.000 5

De 2.000 a 3.000 6

De 3.000 a 4.000 7

De 4.000 a 5.000 8

De 5.000 a 6.000 10

De 6.000 a 7.000 12

De 7.000 a 10.000 14

Més de 10.000 15

5.- Gastos de lloguer o manteniment de local de l'associació un 5%.

6.- Publicacions en valencià  (llibres, fullets, cartells, publicitat en general)  fins a
un 10%, segons el següent:

Concepte Punts

Per cada llibre de més de 20 pàgines 7

Per cada llibre de més de 10 pàgines 5 

Per cada llibre de 4 a 10 pàgines 3

Mantindre una xarxa social activa 3 

Per cada follet (tríptics, díptics...)  2 

Cartels, per cada un 1 

Cartes, por cada una 0,50 

C- PER A ENTITATS CÍVICO-SOCIALS 
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La quantia màxima a concedir serà 2.000 € per entitat, que es correspon amb el
100 % de la subvenció i el mínim de 500 €.

1.- Programa General de l'entitat fins al 60 %: Es referix als gastos propis de
gestió  de  l'entitat  per  a  dur  a  terme  el  programa.  Per  a  establir  la  quantia  a
subvencionar s'establixen distints percentatges que es calcularen sobre els 2.000 €.

S'entenen  com  a  activitats,  tots  aquells  actes  que  l'associació  realitze,
preferentment, dins de la població, per a aconseguir les finalitats i objectius que té
establits. Este apartat d'activitats se subdividirà en dos, un relatiu a les activitats
pròpies  de l'entitat  i  un  altre  per  la  participació  activa  en les  activitats  culturals
organitzades per l'Ajuntament d'Almussafes.
 

1.1.- Programa d'Activitats pròpies de cada entitat fins al 40%, distribuïts
de la manera següent:

a.- Programació realitzada l'any anterior fins un 10%
b.- Nombre d'activitats civicosocials en relació a fi de l'entitat, així com el

nombre de participants fins a un 20%.
c.- Col·laboració realitzada entre diverses associacions per a l'organització

d’activitats culturals fins a un 5%.
d.-  Promoció  de  la  convivència  ciutadana,  interculturalitat,  igualtat  de

gènere, activitats a desenvolupa en la residència d'ancians d’Almussafes i altres
aspectes socials i d'integració social. Fins a un 5%.

1.2.- Programa d'Activitats organitzades conjuntament amb l'Ajuntament
d'Almussafes i accions formatives de l'entitat.  Fins a un 20 %, distribuïts de la
manera següent:

a.-  Per  la  participació  en  programes  de  formació  relacionats  amb  el  
objecte social de l'entitat, fins a un 5%.
b.- Per la participació en setmanes commemoratives: Setmana de la Salut, 
Dia  Internacional  dels  Drets  dels  Xiquets,  Setmana de  Nadal,  Setmana  
d'Igualtat i altres. Fins a un 10%
c) Per la participació en Plans d’actuació proposats per l’Ajuntament. Fins a 
un 5%  (Plà d’Igualtat, Plà de Salut, etc.)

2.- Pel número total de socis fins al 10%
D'acord amb la taula següent :

Socis  Punts

De 3 a 9 2

De 10 a 20 4

De 21 a 40 5

De 41 a 60 7

De 61 a 99 9

Més de 100 10
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3.- Per la participació en el Consell Municipal de Cultura fins a un 5%.

Este  criteri  correspon  per  a  aquelles  entitats  que  estan  voluntàriament  com  a
membres del Consell Municipal de Cultura, i s'aplicarà des del mes de setembre a
agost de l'any següent, establint el propi Consell  un horari a partir del qual se li
comptabilitza l'assistència a la reunió. Es distribuïx de la manera següent:

Assistència entre el 50 i 80 % de les reunions 3%
Assistència a > del 80 % de les reunions 5 %

4.- Pressupost de l'entitat fins a un 15%, segons la taula següent:

Pressupost de l’entitat Punts

De 1 a 2.000 5

De 2.000 a 3.000 6

De 3.000 a 4.000 7

De 4.000 a 5.000 8

De 5.000 a 6.000 10

De 6.000 a 7.000 12

De 7.000 a 10.000 14

Més de 10.000 15

5.- Gastos de lloguer o manteniment de local de l'associació un 5%.

6.- Publicacions en valencià  (llibres, fullets, cartells, publicitat en general)  fins a
un 10%, segons el següent:

Concepte Punts

Per cada llibre de més de 20 pàgines 7

Per cada llibre de més de 10 pàgines 5 

Per cada llibre de 4 a 10 pàgines 3

Mantindre una xarxa social activa 3 

Per cada follet (tríptics, díptics...)  2 

Cartells, per cada un 1 

Cartes, per cada una 0,50 
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BASE NOVENA.- Justificació

A) Per  a  la  justificació  de les  subvencions,  les  entitats  subvencionades  queden
obligades  a  presentar  la  documentació  justificativa  davant  de  l'Ajuntament
d'Almussafes abans del 31 d'octubre de 2020. Este termini s'estendrà fins al 30
de novembre de 2020, en el cas que la resolució d'adjudicació de dita subvenció
haguera sigut dictada durant el mes d'octubre. Les entitats hauran de presentar
la documentació següent:
1.- Justificació conforme al model oficial formalitzat, que contindrà:

a) La memòria del projecte i programa d'activitats, participants i relació
detallada de gastos i ingressos.
b) Declaració, en cas d'haver percebut subvenció per al mateix programa
d'altres administracions públiques o privades, de les  entitats que els ha
subvencionat i import (metàl·lic o en espècie) de les mateixes.

2.- Factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, compreses entre l'1 de novembre
al 31 d'octubre de l'any natural de la concessió, amb indicació de perceptor,
concepte  i  import  dels  gastos  relacionats  amb  el  programa.  Estes  han  de
contindre:
• Número de factura

• Dades  identificatives  de  l'expedidor  (nom,  cognoms,  denominació  o  raó

social, NIF i domicili).
• Dades  identificatives  del  destinatari,  que  haurà  de  ser  l'entitat

subvencionada (nom, cognoms, denominació o raó social, NIF i domicili).
• Descripció  detallada,  preu  unitari  i  total,  havent  de  reflectir-se  l'IVA

corresponent; quan la quota es repercutisca dins del preu haurà d'indicar-se
“IVA inclòs”.

• Lloc i data d'emissió

• En el cas que el document original estiguera redactat en idioma diferent del

valencià i/o castellà haurà d'anar acompanyat de la seua traducció.

3.-Tota  la  documentació  on  aparega  la  col·laboració  de  l'Ajuntament
d'Almussafes (revistes, publicitat, cartelleria, tríptics, etc.)

B)  En  el  cas  que  la  justificació  de  gastos  siga  inferior  a  l'import  concedit,  la
subvenció es reduirà proporcionalment al gasto justificat. Així mateix, serà motiu
de desestimació o minoració de la quantia a subvencionar si es disposa d'una
altra ajuda semblant o altres mitjans de finançament per part del sol·licitant, per
al desenvolupament del programa sol·licitat, que supere el cost total. 

C)  Transcorregut  el  termini  para  justificació  de  la  subvenció  sense  que  s'haja
procedit per l'interessat a presentar cap documentació, justificadora del gasto, o
esta fora insuficient, es procedirà, per l'administració, a requerir-los i concedir-los
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un  termini  improrrogable  de  10  dies  perquè  acrediten  el  gasto  realitzat,
transcorregut  el  qual  sense  que  s'esmene  les  deficiències  observades,  es
procedirà sense més a la revocació de la subvenció concedida i si és el cas a la
sol·licitud dels reintegraments procedents.

BASE DESENA.- Forma de pagament

Una  vegada  concedida  la  subvenció  en  els  termes  de  les  presents  bases,
l'Ajuntament procedirà a un primer pagament del 50 % del total de la subvenció
concedida.

El  restant  50 % s'abonarà  als  beneficiaris  una vegada hagen justificat  el  gasto
realitzat d'acord amb el que disposa la base anterior.

En cas que la  justificació no aconseguira el  100% de la quantitat  concedida es
reduiria la subvenció proporcionalment a la quantitat justificada.

BASE ONZENA.- Altres obligacions dels beneficiaris

Són obligacions  dels  beneficiaris  les  que s'assenyalen  en l'article  14  de la  Llei
38/2003 de 17 de novembre. Així com:

• Fer  constar  en  tota  la  informació,  documentació  i  publicació  pròpia  de

l'entitat  el  text  següent:  “ACTIVITAT  SUBVENCIONADA  PER
L'AJUNTAMENT D'ALMUSSAFES”

• La realització  del  programa per  al  que fóra  concedida  la  subvenció  serà

d'exclusiva responsabilitat de la persona sol·licitant, estant a càrrec seu els
mitjans  personals  i  materials  que  es  precisen  per  al  compliment  de  les
obligacions fiscals i de la Seguretat Social, que es deriven de les mateixes.

• Fiscalització Les persones subvencionades hauran de complir els requisits

següents: 
✔ Admetre  la  presència,  si  és  el  cas,  de  la  persona  acreditada  per

l'Ajuntament d'Almussafes.
✔ Notificar  a  l'Ajuntament  d'Almussafes  qualsevol  proposta  de  canvi  o

modificació  del  programa  i  gastos  presentats,  en  el  moment  que  es
produïsca.

✔ L'import de les subvencions regulades en estes bases en cap cas podrà

ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o
ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats,
supere el  cost de l'activitat  a desenrotllar  pel beneficiari.  En este cas,
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quan  l'ajuda  principal  siga  l'atorgada  per  l'Ajuntament  d'Almussafes,
procedirà el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat
exercida.

✔ Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de

l'ajuda  i,  en  tot  cas,  l'obtenció  concurrent  de  subvencions  o  ajudes
d'altres administracions públiques o d'ens públics o privats, podrà donar
lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

BASE DOTZENA.- Reintegrament de les subvencions

El reintegrament de les subvencions s'ajustarà al que disposa el Títol II de la Llei
38/2003 de 17 de novembre. 

En tot cas se procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència
de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció
fins  a  la  data  en  què  s'acorde  la  procedència  del  reintegrament,  en  els  casos
següents:

• Obtenció de les subvencions falsejant les condicions requerides per a allò o

ocultant aquelles que haurien pogut impedir-ho.
• Incompliment total o parcial de l’objecte, de l’activitat, del projecte o la no-

adopció del comportament que fonamente la concessió de la subvenció.
• Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els

termes  establits  en  l'article  30  d'esta  llei,  i  si  és  el  cas,  en  les  normes
reguladores de la subvenció.

• Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en

l'apartat 4 de l'article 18 d'esta llei.
• Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació

i  control  financer  previstes  en  els  articles  14  i  15  d'esta  llei,  així  com
l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de
documents quan d'això es derive la impossibilitat de verificar l'ús donat als
fons percebuts,  el  compliment  de l'objectiu,  la  realitat  i  regularitat  de les
activitats  subvencionades,  o  la  concurrència  de  subvencions,  ajudes,
ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol
administració  o  ens  públics  o  privats,  nacionals,  de  la  Unió  Europea  o
d'organismes internacionals.

• Incompliment de les obligacions imposades per l'administració a les entitats

col·laboradores  i  beneficiaris,  així  com  dels  compromisos  per  estos
assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecten o
es referisquen al  mode en què s'han d'aconseguir  els  objectius,  realitzar
l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció.

• Incompliment de les obligacions imposades per l'administració a les entitats

col·laboradores  i  beneficiaris,  així  com  dels  compromisos  per  estos
assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels
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anteriors, quan d'això se derive  la  impossibilitat  de  verificar  l'ocupació
donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat
de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes,
ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol
administració  o  ens  públics  o  privats,  nacionals,  de  la  Unió  Europea  o
d'organismes internacionals.

• L'adopció, en virtut del que establixen els articles 87 a 89 del Tractat de la

Unió  Europea,  d'una  decisió  de  la  qual  es  derive  una  necessitat  de
reintegrament.

• En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció.

BASE TRETZENA.- Règim d'incompatibilitats

Les subvencions ací regulades seran compatibles amb altres subvencions, ajudes,
ingressos  o  recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualsevol
administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals, amb les limitacions establides en les presents bases.

BASE CATORZENA.- Protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de
dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació facilitada
pels sol·licitants seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del que és
responsable  l'Ajuntament  d'Almussafes,  la  finalitat  del  qual  és  facilitar  la  gestió
administrativa que li és pròpia. L'interessat podrà en tot moment, i de conformitat
amb la legislació vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per
mitjà de sol·licitud dirigida a l'Ajuntament.

EL GESTOR CULTURAL
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