
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ORDINÀRIES PER A
ACTIVITATS  A  REALITZAR  PELS  CLUBS  I  ENTITATS  ESPORTIVES
D'ALMUSSAFES 2021

EXPOSICIÓ DE MOTIUS I NORMATIVA APLICABLE
En el marc de les competències que establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, este Ajuntament té la voluntat de promoure i recolzar
a les entitats esportives d'este municipi a fi de fomentar l'associacionisme com a
factor de primordial importància en el marc democràtic i constitucional.

Per això, dins de l'acció de foment que, a fi de satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal, pot i ha de promoure l'Administració Local i amb subjecció al
règim  jurídic  previst  en  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de
Subvencions, així com el seu Reglament arreplegat en el Reial Decret 887/2006,
s'establixen les presents ajudes amb què es pretén recolzar a l'associacionisme
esportiu en l'exercici de les seues activitats dins i per a la societat d'Almussafes.

Amb tal fi, les presents bases tenen com a principal objectiu, potenciar i facilitar a
les entitats esportives de la localitat, la consecució dels seus objectius, d'acord amb
la  Llei  2/2011  de  22  de  març,  de  l'Esport  i  l'Activitat  Física  de  la  Comunitat
Valenciana, de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i dels objectius establits en el
Reglament  del  Consell  Municipal  d'Esports,  aprovat  per  acord  plenari  de  13 de
desembre de 2018 (Publicat en el BOP núm. 38 de 22-02-2019), tot això dins dels
límits pressupostaris que amb este fi dispose l'Ajuntament.

Els procediments regulats en la presents bases de subvenció s'ajustaran al que
disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, així com a la legislació Local.

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  Consell  Municipal  d’Esports  i
l'activitat subvencional s'ha orientat al règim de concurrència competitiva.

BASE PRIMERA. Objecte.
1.- Les subvencions regulades en la present convocatòria tindran com a finalitat
col·laborar  econòmicament  amb  les  entitats  esportives  d'Almussafes  en  el
finançament  dels  programes  propis  per  al  seu  funcionament,  desenrotllament  i
difusió, referits a projectes de promoció i iniciació esportiva i campanyes de foment
de la pràctica esportiva, especialment aquells realitzats dins del municipi i en els
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que puga participar  qualsevol  persona de la  localitat,  siga o no soci  de l'entitat
objecte de la subvenció.

2.-  La  concessió  de  la  subvenció  i  la  seua  gestió  per  les  Entitats  Esportives
subvencionades es realitzarà d'acord amb els principis següents:

a) Publicitat,  transparència,  concurrència,  objectivitat,  igualtat  i  no
discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament.
c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

3.- Les presents bases seran aplicables a les sol·licituds de subvenció presentades
per a les activitats a realitzar pels clubs i  entitats esportives d'Almussafes en el
període comprés entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021.

BASE SEGONA.- Finançament.
1.- Les subvencions que s'atorguen es finançaran, en funció del seu caràcter, amb
càrrec a la línia de subvenció establida a este efecte en les següents aplicacions
pressupostàries:

A.-  Programa general de l'entitat: La subvencions que s'atorguen es finançaran
amb  càrrec  a  la  línia  de  subvenció  establida  a  este  efecte  en  l'aplicació
pressupostària 3410-489.00 consignada en el projecte de pressupost ordinari per a
2021 fins a la quantitat de 60.000,00 €.

B.- Trofeus: La subvencions que s'atorguen es finançaran amb càrrec a la línia de
subvenció  establida  a  este  efecte  en  l'aplicació  pressupostària  3410-489.02  del
projecte  de  pressupostos  per  a  2021  de  l'Ajuntament  d'Almussafes  fins  a  la
quantitat de 15.000,00 €, estipulant-se un màxim per entitat de 1.710,00 €. 

C.- Material No Inventariable: La subvencions que s'atorguen es finançaran amb
càrrec a la línia de subvenció establida a este efecte en l'aplicació pressupostària
3410-489.03  consignada  en  el  projecte  de  pressupostos  per  a  2021  fins  a  la
quantitat de 17.000,00 €, sent el màxim per entitat de 1.130,00 €. 

D.-  Material  Inventariable: La  subvencions  que  s'atorguen  es  finançaran  amb
càrrec a la línia de subvenció establida a este efecte en l'aplicació pressupostària
3410-789.00 del projecte de pressupostos per a 2021 de l'Ajuntament d'Almussafes
fins a la quantitat de 8.100,00 €, establint-se un màxim per entitat de 1.130,00 €. 

No  obstant  això,  totes  les  actuacions  quedaran  condicionades  a  la  vigència
definitiva del pressupost per a 2021.
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BASE TERCERA.- quantia de les subvencions concedides.

1.-  Les  subvencions  o  ajudes  es  concediran  per  a  l'exercici  econòmic  2021,
estipulant-se per tots els conceptes anteriorment ressenyats i entitat un mínim de
400,00 € i un màxim de 10.800,00 €; en cap cas la subvenció podrà superar el total
del pressupost presentat per l'entitat sol·licitant.

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

3.- 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 als sol·licitants
superaren  la  consignació  inicial,  es  podrà  distribuir  la  quantitat  disponible,
equitativament i de forma proporcional al resultat obtingut per la valoració objectiva
realitzada inicialment.

BASE QUARTA.- Beneficiaris.

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

2.-  Podran  obtindre  la  condició  de  beneficiari  les  entitats  esportives  que
complisquen els requisits previstos en les presents Bases Reguladores i que es
troben inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i en
el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament d'Almussafes.

3.-  No podran ser  beneficiaris  les persones o entitats  en els  que concórreguen
alguna de les condicions següents:

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  declarados
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
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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  del  club  o  entitat
sol·licitant acceptada en la presentació del model instància, si no hi ha manifestació
en contra.

4.- 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.

5.- Seran obligacions del beneficiari:
1. Complir l'objectiu i realitzar l'activitat objecte de finançament.
2. 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.

3. 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.

4. Sotmetre's  a  les  actuacions  de  comprovació,  per  part  de  l'Ajuntament,
aportant quanta informació  els siga requerida.

5. Acreditar davant de l'Ajuntament estar al corrent en el compliment dels seus
obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social per mitjà de certificats
de l'AEAT. i de la Tresoreria de la Seguretat Social que així ho acrediten (en
la forma establida en el paràgraf primer de la Base Sisena). 

6. 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 al beneficiari.
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7. 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.

8. Adoptar  les  mesures  de  difusió,  donant  publicitat  del  caràcter  públic  del
finançament de programes, activitats, inversions, o qualsevol altre tipus que
siguen objecte de subvenció.

9. 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 QUINTA.- Activitats subvencionables.

1.- Són subvencionables els programes d'activitats a desenrotllar per les entitats
esportives  propis  del  seu  funcionament,  desenrotllament  i  difusió,  referits  a
projectes de promoció i iniciació esportiva i campanyes de foment de la pràctica
esportiva per les entitats esportives de la localitat.

2.- El programa presentat per l'entitat sol·licitant deurà:
A) Tindre un clar interés social i esportiu.
B) Ser desenrotllat per personal tècnicament qualificat a nivell esportiu (llicenciats

en educació física, diplomats en educació física, tècnics esportius, monitors i
entrenadors esportius); i

C) Contindre la relació detallada de les activitats a realitzar:
 El nombre de participants en cadascuna de les activitats programades.
 El  nombre de llicències  federatives,  en vigor,  amb què compte el  club  o

l'entitat esportiva.
 Pressupost detallat de gastos i ingressos.
 Ressenyar  qualsevol  altra  circumstància  que  contribuïsca  a  la  pràctica  i

desenrotllament de l'esport i de l'associacionisme esportiu en general.

3.- Seran subvencionables tots aquells gastos realitzats durant el període comprés
entre  l'1  de  novembre  de  2020  i  el  31  d'octubre  de  2021, per  mitjà  de  la
presentació de les corresponents factures en concepte de:
1. Compra de trofeus.
2. Compra de material, tant inventariable com no inventariable.
3. Desplaçaments (transport, gasolina, etc.) Els gastos en combustible podran

suposar com a màxim un 25 per cent de la quantitat total subvencionada
amb càrrec al programa general

4. Gastos de lloguer de pistes esportives.
5. Gastos federatius, mútues, arbitratges de les competicions, etc.
6. Nòmines del personal tècnic.
7. Gasto del manteniment del club.

4.- En el cas de materials seran subvencionables els destinats a:

1.- L'adquisició de material no inventariable:
1.1.-  Equipament  esportiu  propi  del  club:  equipatge,  xàndals,  (no s'inclou el
material de tovalles, bosses, sabatilles, etc.). Banyadors només per a aquells
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clubs o entitats  que tinguen com a objecte el  medi  aquàtic  (natació,  triatló,
waterpolo).
1.2.- Material fungible: pilotes, plats, dianes, esquerps, xarxes, etc.
1.3.-  Material  audiovisual  esportiu  (vídeos,  cd,  dvd),  material  bibliogràfic
esportiu.

2.- L'adquisició de material inventariable: 
2.1.- Material per a la preparació física com a tanques, pesos, etc.., (no s'inclou
raquetes, sabatilles, canyes de pesca, escopetes, cartutxos, així com els seus
apers i reparacions, etc...)
2.2.- Equips informàtics: monitor, CPU, impressora, escàner.
2.3.- Fotocopiadora.
2.4.- Mobiliari (armaris, cadires, etc...)
2.5.-  Equip  audiovisual:  monitor,  vídeo,  projector  diapositives,  equip  música,
etc.

3.- 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.

E)  En  cap  cas  seran  subvencionables  els  gastos  derivats  de  celebracions
gastronòmiques (esmorzars, menjars, sopars, etc...)

F). 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 d'esports.
• Viatges faltats d'un interés esportiu-social clar.
• 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

esportiu-social.

G) Serà causa de denegació de la subvenció:
• El no haver justificat degudament subvencions concedides amb anterioritat.
• No  haver  realitzat  almenys  el  50  %  del  programa  presentat  per  a  la

temporada anterior, excepte en casos de força major, pandèmies, etc.
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H) La realització del programa d'activitats per al que fóra concedida la subvenció,
serà  d'exclusiva  responsabilitat  del  club  o  entitat  esportiva  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.
I) Els materials subvencionats no podran ser objecte de nova subvenció fins que no
haja finalitzat la vida útil del mateix.

BASE SISENA.- 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  de  l’Ajuntament
d’Almussafes  URL  https://almussafes.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?
idtramite=11784 

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

B) Amb caràcter obligatori: 

B.1.- La sol·licitud de subvenció s'ajustarà al model d'esta convocatòria i implicarà
l'acceptació íntegra de les presents bases. Els corresponents models de sol·licitud i
la resta de documentació compresa en els annexos de les presents bases, estarà
disponible en la web municipal
https://almussafes.net/servicios/subvenciones/subvencions-esports-cultura-
educacio-i-joventut/subvencions-esports/subvencions-esports-ordinaries-a-
activitats-per-a-clubs-i-entitats-esportives/ 

La  sol·licitud  anirà  signada  de  manera  obligatòria  per  el  sol·licitant  o  un
representant de l’entitat  i contindrà:

1.-  Acord,  aprovat  per  Assemblea  General,  en  la  que  s'aprova  el  Programa
d'activitats i d'inversió durant el període comprés entre l'1 de novembre de 2020 i el
31 d'octubre de 2021.

2.-  Declaració  responsable  del  president  o  representant  de  l'entitat  on  es  faça
constar que:
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• L'Entitat  que  presidix  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 i es troba al
corrent  de  pagament  d’obligacions  per  reintegrament  de  subvencions  en
aquest Ajuntament.

• L'entitat es compromet a sotmetre's a les actuacions fiscalitzadores que puga
emprendre, si és el cas, l'Ajuntament.

• En cas de rebre altres ajudes públiques o privades haurà de fer-se constar el
nom de l'Entitat  que els  finance,  la  quantia  del  finançament  i  l'objecte  o
activitat que es finança. 

• L'entitat  comunicarà  a  l'Ajuntament  la  concessió  d'altres  subvencions  tan
prompte com com es conega i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de
l’aplicació donada als fons percebuts.

3.- Declaració responsable atorgada davant d'autoritat administrativa o notari públic
del compliment dels requisits establits en la base quarta punt 3 lletres a), b), c), d),
f),  g)  i  h),  tal  com queda  establit  en  l'article  13 de la  Llei  38/2003  General  de
Subvencions.

4.- Certificat de socis i escola esportiva expedit pel Secretari de la mateixa.

B.2.- Descripció del projecte i programa d'activitats a realitzar, en la que es farà
constar: 

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

1. Gastos i ingressos de l'exercici o temporada.
2. El número previst de participants en cada una de les activitats.
3. Nombre  de  trofeus  que  preveuen  utilitzar  en  les  distintes  activitats  que

proposa realitzar en la temporada, detallant el preu de cada un d'ells.
4. Material inventariable, amb especificació del seu preu.
5. Material no inventariable, amb indicació del seu preu.

B.3.-  Dades  bancàries  del  club  o  entitat  esportiva  per  mitjà  de  diligència  de
conformitat de l'entitat bancària i del president del club o entitat esportiva.

B.4.- Qualsevol altra informació que afavorisca un millor coneixement i comprensió
de l'activitat proposada.

En el  cas que l'entitat  peticionària haguera sol·licitat  subvenció ordinària o
d'un altre tipus, per a l'any 2020 i haguera presentat alguna de la documentació
establida en l'apartat A.3, 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
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qual), a menys que existisca una modificació en la mateixa, si no és així, els serà
requerida.

C) De caràcter valoratiu i obligatori: 

C.1.- Certificat i relació completa, expedit pel secretari de l'entitat, amb la relació
completa dels socis.

C.2.- Factures o certificats amb data compresa entre l'1 de novembre de 2020 i el
31 d'octubre de 2021 i expedits per la federació corresponent per gastos federatius
d'alguns o tots dels conceptes següents:

1. Pagament de les fitxes.
2. Pagament de la mútua o assegurança (revisió mèdica).
3. Pagament de quota a la Federació.
4. Pagaments a la Federació per inscripció als campionats oficials que té la

potestat d'organitzar  esta.
5. Pagaments en concepte d'arbitratge.

C.3.- Fotocòpia compulsada del títol de monitor o entrenador esportiu homologat
per la Federació, Conselleria de Cultura i Esport o el Ministeri d’Educació, Política
Social i Esport.

C.4.- Presentació de la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil anual
que  cobrisca  les  activitats  del  programa  general  del  club,  o  bé  declaració
responsable de l'entitat asseguradora que indique que el club es troba en tràmits
per a obtindre el citat segur.

C.5.- Presentació de documentació per al programa d'Escoles Esportives:

1. Obligatòriament assegurança de responsabilitat civil.
2. Fitxes federatives de totes les categories de base i fins a júnior (menors 18 anys).
3.  Declaració  responsable  del  nombre  d'alumnes  de  base  no  federats  fins  a
categoria cadet (16 anys).
4. Titulació dels educadors/entrenadors de base.

En el cas que l'entitat peticionària haguera sol·licitat subvenció ordinària o d'un altre
tipus, durant els últims anys, i haguera presentat la documentació del punt B.2 i B.3,
d'este apartat se li eximirà de presentar la documentació,  a menys que existisca
una  modificació  en  la  mateixa  (en  tot  cas  haurà  d'indicar  que  no  hi  ha  cap
modificació i ja consta en alguna de les sol·licituds, especificant en qual).

L'Ajuntament  comprovarà  d'ofici,  que  l'entitat  complix  amb  els  requisits
establits en la legislació vigent respecte de: 

1.- No tindre deute amb l'Administració Municipal.
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2.-  Estar  al  corrent  de les seues obligacions amb la Seguretat  Social  i  amb
l'Agència  Tributària,  amb l'autorització  prèvia  del  sol·licitant  acceptada  en  la
presentació del model instància, si no hi ha manifestació en contra.

Si no es manifesta el contrari, la presentació de la sol·licitud de subvenció
comporta l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan concedent  obtinga de forma
directa, a través de mitjans telemàtics, els certificats a emetre per l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar
al corrent en el pagament de les seues obligacions.

BASE SETENA.- 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  https://almussafes.net/servicios/subvenciones/subvencions-
esports-cultura-educacio-i-joventut/subvencions-esports/subvencions-esports-
ordinaries-a-activitats-per-a-clubs-i-entitats-esportives/ 

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

BASE HUITENA.- Criteris de baremació.

La consignació pressupostària total de 60.000,00 €, inicialment es dividix en
dos  apartats: programa general amb una assignació de 38.000,00 € i programes
d'escoles  esportives amb 22.000,00 €,  encara que a l'estar  ambdós íntimament
vinculades,  una  vegada  baremats  els  distints  apartats  es  poden  transferir
automàticament quantitats d'un a un altre programa.
 
1.-  La quantia màxima a concedir serà 10.200,00 € per entitat,  cas que se'ls
atorgara  el  100  per  cent  de  cada  un  dels  quatre  conceptes  que  la  componen,
d'acord amb els parcials màxims que es detallen en el punt següent de la present.

2.- Els conceptes subvencionables són els següents:

A.- Programa General de l'entitat: Es referix als gastos propis de gestió de l'entitat
per a dur a terme el programa de la temporada a què es referix esta subvenció, sent
la quantia màxima per este concepte de:
a) Programa General  Ordinari,  sent  el  màxim establit  per  entitat  de 2.230,00 €.
D'esta quantitat,  fins  a  400,00  €  es  destinaran  a  finançar  l’assegurança  de
responsabilitat civil anual que cobrisca les activitats del programa general del club, i
es concedirà exclusivament a les entitats que ho formalitzen. 
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b) Programa Escoles Esportives, sent el màxim establit per entitat de  4.000,00 €.
D'esta manera, la quantitat màxima que cada entitat podrà rebre serà l'equivalent a
la  suma  d'ambdós  conceptes,  Programa  General  Ordinari  i  Programa  Escoles
Esportives. Açò és, 6.230,00 €

B.- Trofeus: Inclou la compra de trofeus per a les distintes activitats que l'entitat
realitze durant la temporada a què es referix esta subvenció. La quantia màxima per
este concepte serà de 1.710,00 €.

C.- Material no inventariable: Comprén l'adquisició de material no inventariable a
què es referix l'apartat D.1 de la base Quinta. La quantia màxima per este concepte
serà de 1.130,00 €.

D.- Material inventariable: Engloba l'adquisició de material inventariable a què es
referix l'apartat D.2 de la base Quinta. La quantia màxima per este concepte serà
de 1.130,00 €.

4.- El barem que s'establix en cada un dels conceptes anteriors és el següent:

A.-  Programa  General  Ordinari  de  l'entitat: Per  a  establir  la  quantia  a
subvencionar  s'establixen  distints  percentatges  que  es  calcularan  sobre  els
2.230,00  €  restants  (una  vegada  descomptats  els  400,00  €  destinats  a  la
contractació de l’assegurança de RC) segons el tipus d'activitats de què s'indiquen
a continuació, havent d'aportar l'entitat la documentació a què es referix la base
sisena. Els criteris de baremació són els següents:

1º PER ACTIVITATS, ESDEVENIMENTS, CONFERÈNCIES, ETC.: 42 %
Tindran la consideració unitària d'activitat, torneig, conferència, etc., totes aquelles,
que no sent federatives, es realitzen en la població, i  a les que puga concórrer
qualsevol persona, siga o no soci de l'entitat, tinga o no llicència federativa, tenint
en compte que la mateixa activitat pot tindre una o diverses categories (benjamí,
cadets, etc.),  tant femenina com masculina. I  tot  això,  amb independència de la
seua duració.

a)  Per  cada activitat  diferent  i  sobre  un  màxim de 3,  se'ls  comptabilitzaran  els
percentatges següents:
1.- 16 % Per organitzar i dur a terme una activitat durant les Festes Locals.
2.- 16 % Per organitzar i dur a terme una activitat durant el Mes de l'Esport.
3.- 10 % per altres activitats, com el Miraquebé-Fireta de Nadal, la Cavalcada de

Reis o per la seua participació en algun altre dels Plans Municipals organitzats
per l'Ajuntament  (Pla d'Igualtat,  Pla d'Infància,  Pla de Salut,  Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible i semblants). En tots els casos cal indicar el tipus d'activitat
exercida.

b) Cas de no emportar-se estes a cap, seran objecte de reducció en funció del
percentatge no executat.
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3º PELS GASTOS FEDERATIUS: 32 % 
S'entenen per gastos federatius, els següents:

• Pagament de les fitxes.
• Pagament de la mútua o assegurança (revisió medica).
• Pagament de quota a la Federació.
• Pagament  a  Federació  per  inscripció  als  campionats  oficials  que  té  la

potestat d'organitzar esta.
• Pagaments en concepte d'arbitratge.

La baremació per a aconseguir el 32 % d'este criteri és com seguix:
1º.- Se sumen les quanties, que hauran de presentar cada club per mitjà de factures
o certificat de la federació corresponent, sent el concepte dels gastos qualsevol o
tots dels indicats anteriorment.

2º.- El seu resultat es dividix per 100 i el quocient obtingut serà la puntuació per a
realitzar el barem (per exemple: suma 300+450+1.120=1.870, dividim 1.870 per 100
donant  de  resultat  18’7,  este  número  seria  els  punts  per  al  barem).  Els  punts
obtinguts es concorden amb la taula de baremació donant com resultat la quantia a
subvencionar.

TAULA DE BAREMACIÓ (LA MÀXIMA GASTOS
FEDERATIUS I RESULTATS COMPETITIUS)

PUNTUACIÓ PERCENTATGE QUANTIA
1 a 3 4 % 96,08 €
4 a 6 8 % 192,15 €

7 a 10 12 % 288,25 €
11 a 13 16 % 384,30 €
14 a 16 20 % 480,38 €
17 a 20 24 % 576,45 €
21 a 23 28 % 672,53 €
24 a ... 32 % 768,60 €

3º.- Igualment es tindrà en consideració els resultats obtinguts en els campionats de
la  temporada  anterior,  seguint  la  següent  taula  de  valoració  que  se  sumarà  a
l'aconseguida  en  la  baremació  anterior  de  gastos  federatius.  Ha  de  tindre's  en
compte que a un equip o esportista només se li tindrà en compte el millor resultat
obtingut de tots els campionats que haja disputat.
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Campionat 1º Classificat 2º Classificat 3º Classificat

C. del Mon 10 9 9

C. d’Europa 8 7 7

C. Nacional 6 5 5

C. Autonòmic 4 3 3

C. Provincial 2 1 1

3º ENTRENADOR DE l'EQUIP AMB LLICÈNCIA FEDERATIVA:  8 %
S'entén  per  l'entrenador  aquella  persona  que  tinga  el  club  o  entitat  esportiva
sol·licitant  per  a  preparar  a  l'equip  en  la  pràctica  de  l'activitat  esportiva
corresponent. Esta persona haurà de disposar del títol en vigor que li faculte per a
això. Segons el tipus de titulació el percentatge seria:

• 8 % Entrenador Superior – Llicenciat en Educació Física.
• 6 % Entrenador Provincial.
• 4 % Monitor.

4º PEL NOMBRE DE SOCIS: 8 %
Correspon al nombre total de socis actius del club o l'entitat esportiva, i en funció
del mateix s'aplicaran els percentatges següents:

• Entre 101 o més socis 8 %
• Entre 76 i 100 socis 6 %
• Fins a 75 socis 4 %

5º  PER  L'ASSISTÈNCIA  A  LES  REUNIONS  DEL  CONSELL  MUNICIPAL
D'ESPORTS: 10 %
Este  criteri  correspon  per  a  aquelles  entitats  que  estan  voluntàriament  com  a
membres del Consell Municipal d'Esports, 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 75 i 90 % de les reunions   5 %
Assistència a > del 90 % de les reunions 10 %

Com queda arreplegat en l'article 19 del Reglament de les Instal·lacions Esportives
d'Almussafes, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el dia 22 de desembre de 2005, es
valorarà  econòmicament  la  quantia  atorgada  en  concepte  de  gratuïtat  de  les
Instal·lacions  Esportives  Municipals.  Per  este  motiu,  als  clubs  esportius  que
disposant d'autorització d'ús d'alguna instal·lació esportiva municipal, no informaren
de la no utilització de la mateixa,  se'ls  procedirà a descomptar de la subvenció
concedida el preu públic estipulat per hora o fracció d'eixa instal·lació municipal.

A.2.- Programa Escoles Esportives/Esport de Base: S'entén per esport de base
o escoles esportives, tota activitat adscrita a fomentar el coneixement de l'esport
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d'una  especialitat  donada,  des  de  les  categories  inferiors  fins  a  juvenils.  Per  a
establir  la  quantia  a  subvencionar  s'establixen  distints  percentatges  que  es
calcularan  sobre  els  4.000,00  €  màxim  per  entitat,  havent  d'aportar  l'entitat  la
documentació a què es referix la base sisena. Els criteris de baremació són els
següents: 

a) Fitxes federatives:
1.-  10  punts  per  cada  esportista  federat  d'escola  de  base  de  formació,  fins  a
categoria cadet (querubins, prebenjamí, benjamí, aleví i infantil). És a dir, fins als 16
anys complits l'any en curs.

2.-  5  punts  esportistes  federats  d'escola  de  rendiment,  es  considera  categories
juvenil i júnior, fins als 18 anys complits l'any en curs.

b) Esportistes no federats:
1.- 2 punts esportistes NO federats d'escola de base de formació, fins a categoria
infantil (querubins, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet). És a dir, fins als 16
anys complits l'any en curs.

c) Titolació dels educadors/entrenador:
1.- Monitor: 2 punts.
2.- Entrenador Provincial: 4 punts.
3.- Entrenador Superior - Llicenciat en Educació Física: 8 punts.

La quantitat disponible serà el resultat de dividir la quantitat inicial consignada pel
total  de  punts  aconseguits  per  les  entitats  que es  presenten a  este  apartat  de
Programes d'Escoles Esportives. Sempre es tindrà en consideració el  màxim de
4.000 € per entitat.

B.- Trofeus: s'establix una quantia única de 15,00 € per trofeu sol·licitat. La quantia
resultant en cap cas podrà excedir  1.710,00 €, per al total dels trofeus sol·licitats
(tant siga per a una activitat com per a diverses). El màxim de trofeus per categoria
serà de quatre, tres destinats a premiar els participants segons l'orde aconseguit en
la classificació, i un  quart en concepte d'esportivitat/millor jugador/etc.

C.- Material no inventariable, la quantia a concedir no podrà superar el 50 % del
pressupost  presentat  per  l'entitat  peticionària,  i  en  cap cas  la  dita  quantitat  pot
superar els 1.130,00 €.

D.-  Material  inventariable, la  quantia a concedir  no podrà superar el  50 % del
pressupost  presentat  per  l'entitat  peticionària,  i  en  cap cas  la  dita  quantitat  pot
superar els 1.130,00 €.
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BASE NOVENA.- 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. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà
a  l’Àrea  d’Esports,  el  qual  realitzarà  d'ofici  quantes  actuacions  estime
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades
en virtut dels quals ha de formular-se la proposta de resolució.

2. L'òrgan instructor haurà de verificar que els sol·licitants es troben en la
situació que fonamenta la concessió de la subvenció o que en ells concorren
les circumstàncies i es compleixen les condicions i requisits previstos en les
bases i convocatòria per a poder ser beneficiaris, podent en tot moment, a
tenor dels 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.

3.  En  el  supòsit  que  la  sol·licitud  no  reunisca  els  requisits  exigits,  es
requerirà per a la seua esmena, de conformitat amb el que es disposa en  la
Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques. 

4.  Avaluades les sol·licituds per  l'òrgan instructor,  s'emetrà informe en el
qual conste que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per
a accedir a les mateixes i la baremació conforme al que es disposa en la
BASE OCTAVA. 

5.Una vegada avaluades les sol·licituds per l'òrgan instructor, correspondrà
a  un  òrgan  col·legiat,  denominat  Comissió  de  Valoració,  l'emissió  d'una
proposta  de  resolució  provisional  en  la  qual  es  concrete  el  resultat  de
l'avaluació efectuada, degudament motivada.

6.  La  proposta  de  resolució  provisional  de  la  Comissió  de  Valoració  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.

7.  Es  podrà  prescindir  del  tràmit  d'audiència,  quan  no  figuren  en  el
procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i
proves que les adduïdes pels interessats.

8.  Finalitzat  el  termini  indicat  en  l'apartat  6,  i  no  s'hagueren presentat
al·legacions,  la  proposta  de  resolució  de  la  Comissió  de  Valoració  serà
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definitiva  i  procedirà  emetre  proposta  de  concessió  o  denegació  de  les
ajudes  per  la  Regidoria  d’Esports  per  a  la  seua  aprovació  per  l'òrgan
competent, previ informe fiscal corresponent.
En cas de constar al·legacions, la Comissió de Valoració procedirà a la seua
resolució, per a posteriorment procedir com en el paràgraf anterior.

Resolució:

1. L'òrgan competent per a la resolució de concessió d'ajudes,  dictarà la
resolució definitiva, en el qual s'inclourà la relació de sol·licitants als quals es
concedeix  la  subvenció,  i  aquells  als  quals,  en  el  seu  cas  i  de  manera
expressa i motivada, se'ls desestimen i  resolent si  escau les al·legacions
presentades 
La notificació de l'acord de resolució es realitzarà mitjançant publicació en la
web municipal de l'Ajuntament d'Almussafes.

2.  El  termini  màxim  per  a  resoldre,  notificar  i  publicar  les  subvencions
concedides no podrà excedir de 6 mesos. Transcorregut aquest 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.

3. La resolució de la concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa
i podran ser recorreguts en les formes i terminis previst en la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, així com a la legislació Local.

Composició Comissió de Valoració:
• El Regidor delegat d'Esports, que actuarà com a President.
• El Director de l'Àrea o tècnic que li substituïsca.
• Un funcionari/a del departament que actuarà com a Secretari/a.

Els membres  d'aquesta comissió han sigut nomenats mitjançant la Resolució de
l’Alcaldia número 425, de 3 de març de 2021.

BASE DESENA.- Justificació i documentació a presentar.
A) Per  a  la  justificació  de les  subvencions,  les  entitats  subvencionades queden

obligades  a  presentar  la  documentació  justificativa  davant  de  l'Ajuntament
d'Almussafes fins al 31 d'octubre de 2021. Les entitats hauran de presentar la
documentació següent:
1. Justificació conforme la model oficial formalitzat.
2. Factures o justificants que reunisquen els requisits legals oportuns i  que

hagen sigut  expedides en el  període comprés entre l'1  de novembre de
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2020  i  el  31  d'octubre  de  2021,  documents  que  hauran  de  reunir  les
següents característiques:
• 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.  Memòria del projecte i  programa activitats desenvolupades en el  període
comprés entre  l'1  de novembre de 2020 i  el  31  d'octubre de 2021,  havent
d'indicar:
• Relació de les activitats realitzades.
• Relació dels gastos i ingressos de l'exercici.
• Documentació on aparega la col·laboració de l'Ajuntament d'Almussafes 

(revistes, publicitat, cartelleria, tríptics, etc.)

B) La justificació haurà de realitzar-se de la manera següent: 
1.-  Programa General  de l'Entitat:  acreditant  el  gasto  per  la  totalitat  de  l'import
concedit.
2.- Trofeus: acreditant el gasto per la totalitat de l'import concedit.
3.-  Material  No Inventariable,  acreditant  el  gasto per  l'import  total  de la  quantia
indicada pel sol·licitant del gasto a realitzar.
4.- Material Inventariable, acreditant el gasto per l'import total de la quantia indicada
pel sol·licitant del gasto a realitzar.
En el cas que la justificació de gastos siga inferior a l'import concedit, la subvenció
es reduirà proporcionalment al gasto justificat.

C)  En  el  supòsit  que  les  entitats  subvencionades,  a  més  de  la  quantia  que
l'Ajuntament els puga concedir, tingueren altres subvencions, ja siguen públiques o
privades, i tant en forma econòmica com en espècies, hauran d'aportar, a més de la
documentació establida en els punts A i B, anteriors, la següent:
1.-  Certificació  responsable  del  president  o  representant  de  l'entitat  on  es  faça
constar:

a.- La relació de les entitats que els ha subvencionat.
b.- La quantia que cada entitat els ha subvencionat.
c.- L'import total de totes les subvencions rebudes

2.- Originals o fotocòpies compulsades de les factures o justificants que reunisquen
els requisits legals oportuns i que hagen sigut expedides en el període comprés
entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 d'octubre de 2021, a nom de l'entitat, amb els
requisits estipulats en l'apartat A.1 de la base desena.
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D) Transcorregut el termini per a la justificació de la subvenció sense que s'haja
presentat pels interessats, o esta fora insuficient, es procedirà per l'administració, a
requerir-los i concedir-los 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 ONZENA.- 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,  quedant  exonerats  els  beneficiaris  de  constitució  de  garantia,  de
conformitat amb el que es disposa en l'art. 42.2.d) del Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions. 
El  restant  50% es  pagarà  als  beneficiaris una  vegada  hagen  justificat  el  gasto
realitzat d'acord amb el que disposa la BASE DESENA.
En el cas de no presentar-se la justificació en la data indicada es procedirà a la
cancel·lació de la subvenció i a seguir la tramitació a què es referix l'apartat D de la
base Desena; així mateix, si la justificació no aconseguira el 100% de la quantitat
concedida es reduiria proporcionalment a la quantitat justificada.

BASE DOTZENA.- 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'activitat,

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

 La realització del programa d'inversions per al que fóra concedida la subvenció,
serà d'exclusiva responsabilitat de l'entitat esportiva 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.

 Fiscalització.  Les entitats  esportives  subvencionades  queden  obligades  al
compliment dels requisits següents:

 Admetre  la  presència,  si  és  el  cas,  del  personal  acreditat  per  l'Ajuntament
d'Almussafes.

 Notificar a l'Ajuntament 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, 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.
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 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 TRETZENA.- 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 i  el  seu Reglament  especificat  en el  Reial  Decret
887/2006.

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:

a) Obtenció de les subvencions falsejant  les condicions requerides per a
això o ocultant aquelles que haurien pogut impedir-ho.
b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la
no-adopció  del  comportament  que  va  fonamentar  la  concessió  de  la
subvenció. (No s’aplicarà si es produeixen modificacions per causes de força
major alienes a l’entitat)
c) Inobservança de l'obligació de justificació o 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.
d) Vulneració de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en
l'apartat 4 de l'article 18 d'esta llei.
e) 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'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 qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals,
de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
f) Trencament  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.
g) Omissió 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
anteriors, quan d'això es derive la impossibilitat de verificar l'ocupació donat
als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les
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activitats  subvencionades,  o  la  concurrència  de  subvencions,  ajudes,
ingressos o recursos per  a la  mateixa  finalitat,  procedents de qualssevol
Administracions o ens públics o privats,  nacionals,  de la  Unió Europea o
d'organismes internacionals.
h) 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.
i) En  els  altres  supòsits  previstos  en  la  normativa  reguladora  de  la
subvenció.

BASE CATORZENA.- Règim d'incompatibilitats.
Les subvencions regulades en les presents bases seran compatibles amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, amb el límit, en tot cas, d'allò que s'ha assenyalat en la
base Tercera, punt 2.

BASE QUINZENA.- protecció de dades.
Les  dades  de  caràcter  personal  seran  tractats,  en  qualitat  de  responsable,  per
l'Ajuntament d'Almussafes, amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d'ajuda i, en
el seu cas, dur a terme la valoració o baremació de la concurrència de requisits, la
publicació en diari o butlletí oficial i/o, en el seu cas, espais, físics o electrònics,
institucionals,  així  com el  control  i  fiscalització  de les  ajudes  o  subvencions.  El
tractament de les dades està legitimat amb base al compliment de obligació legal de
l'Ajuntament  [Llei  38/2003,  de  17  de novembre,  General  de  Subvencions;  Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial decret 130/2019, de 8 de març,
pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les
subvencions i altres ajudes públiques. Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i  de Subvencions],  així  com el
tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic
o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament.

 Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat
per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es
pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En el seu
cas,  les  dades  podran  ser  conservats  amb  finalitats  d'arxiu  d'interés  públic,
investigació històrica o fins estadístics. 
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Les  dades  poden  ser  cedits  o  comunicats  a  altres  òrgans  de  l'Administració
europea,  estatal,  autonòmica o local,  en funció de la mena d'ajuda o subvenció
sol·licitada, així com en els supòsits previstos, segons Llei. 

Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu
cas, oposició, presentant un escrit en el Registre d'Entrada, electrònic o presencial,
de l'Ajuntament. En l'escrit  haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga
satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal o electrònic,
acompanyar la còpia del DNI, Passaport, NIE o document identificatiu equivalent.
En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també
documente  que  acredite  la  representació  i  document  identificatiu  d'aquest.  Així
mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals,
podrà  interposar  una  reclamació,  en  primer  lloc,  davant  el  nostre  Delegat  de
Protecció de Dades almussafes_dpd@gva.es o,  en el  seu cas, davant  l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es 

EL DIRECTOR DE L'ÀREA
Alfonso López López
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