BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL
D’UIXÓ QUE REGIRAN EL PROCÉS DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A
ENTITATS DE LA LOCALITAT EN MATERIA DE ENTITATS SOCIALS,
JUBILATS I PENSIONISTES, DONES I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, EN
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L'ANY 2017
Primera. Objecte
L'Excm. Ajuntament de la Vall d’Uixó, conscient de la importància que tenen les
subvencions, en tant que disposicions gratuïtes de fons públics s´otorguen a persones o
entitats públiques o privades per fomentar una activitat d´utilitat o interés social.
Ha procedit a elaborar les bases per a l´atorgament de subvencions adreçades al foment
de projectes i/o activitats de caràcter social, de participació ciutadana, de promoció de
les polítiques de gènere, del foment de procesos d´envelliment saludables, de
reconeixement de la diversitat i la integració, de suport a situacions de procesos de
malaltia o violència, de promoció de la diversitat funcional i d´aquelles que potèncien
la interculturalitat, pel que convoca la concessió de subvencions a Entitats de caràcter
que s’ha dit, en concurrència competitiva per a l'any 2017.
Segona. Requisits i forma d'acreditar-los
Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes, les persones físiques i entitats, associacions o
agrupacions, sense ànim de lucre i reconegudes, que realitzen activitats de caràcter
social, que reunisquen els requisits i condicions arreplegats en l'Ordenança Municipal
Reguladora de l'atorgament de subvencions i ajudes per a activitats en diversos àmbits
en el municipi de la Vall d’Uixó (O.M.R.O.S.A) aprovada pel Ple municipal en 29
d'abril del 2004, article 11 i concordants. (BOP núm. 82 de 08 de juliol de 2004).
En el que no està expressament determinat en les presents bases, regirà el que disposa la
Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de
novembre de 2003) i RD 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la Llei 38/2003 (BOE
núm. 176, de 25 de juliol de 2006), i les Bases d’Execució dels Pressuposts de l’any en
curs.
El compliment dels requisits s'acreditarà amb la presentació de:
- Copia dels estatuts adaptats a la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del
dret d'associació.
- declaració de no dependència econòmica o institucional d'entitats lucratives.
- declaració de la disposició de l'estructura mínima que garantisca el desenvolupament
del projecte o programa per al que se sol·licita subvenció.

ÀREA DE LA CIUTAT PER A LES PERSONES
Jaume I,15. Tel. 964 69 09 53. Fax 964 66 51 65. 12600 LA VALL D'UIXÓ
e-mail: msegarra@lavallduixo.es

- certificat de estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries o davant a
la Seguretat Social.
Tercera. Consignació pressupostària
A l’objecte de la convocatòria es destina la següent consignació pressupostària:
Tipo entidades

Import €

Partida

Num. A

A Sociales

21.000,00 0903/23111/48300

3644

B Jubilats i pensionistes

10.000,00 0903/23114/48318

3643

3.000,00 0903/23120/480

3642

C Dones
D Participació ciutadana

12.500,00 0903/9241/489

3641

Quarta. Publicitat, terminis de sol·licituds i
Es donarà publicitat en el Butlletí Oficial de la Provincia, Tauler municipal d'anuncis,
webb municipal i mitjans de difusió locals.
Les sol·licituds, segons model annex 1, es presentaran en el Registre General d'Entrada,
en el termini de trenta dies naturals següents al de la publicació de la convocatòria
en el BOP. També es podrà presentar per qualsevol dels procediments establits en l'art.
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, segons modificació de la Llei 4/1999 de 13
de gener, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Les sol·licituds estaran acompanyades de la documentació detallada en l'article 14 de
l'OMROSA i les que determinen les bases d'execució del Pressupost municipal. Tot
afegint en cas de modificació o nova alta el full de manteniments de tercers.
Quinta. Documentació a presentar
Els beneficiaris, en la sol.licitut, deuran presentar:
Certificat del Secretari de l´entitat amb el nombre de socis.
Certificat del Secretari de l´entitat amb l´acord de sol.lcitud de subvenció i quantia.
Copia dels estatuts adaptats a la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret
d'associació.
Copia de la Junta Directiva i/òrgan rector, a dia de la presentació de la sol.licitut.
Full de manteniment de tercers.(En el cas de variació de dades o presentar-se per primera vegada)
Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social /Hisenda.
A més, les següents dades:
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1-Denominació i dades de l´Entitat.
Asociació, CIF, N.ºde inscripció en el registre,
2- Denominació i descripció de les accions a desenvolupar.
3- Objectius de les accions i/o projectes.
4-Temporalització de les accions i/o projectes.
5-Nombre de persones participants.
6- Relació d´ingressos i despeses previstes.
7- Memòria de l'any anterior, que contindrà:
1- Denominació i dades de l´entitat.
2- Descripció de les accions realitzades.
3- Valoració dels objectius i resultats.
4- Nombre de persones participants en cada acció i/o projecte.
Sexta. Procediment de concessió de la subvenció
Tot aplicant el barem indicat en la base següent, el funcionari instructor elevarà una
proposta de concessió, on s’haurà ponderat el pressupost de les activitats i l’ordre
establert per l’aplicació dels criteris, tot dictaminant a continuació la Comissió
Informativa d'Atenció per a les persones com a òrgan col·legiat, i després la regidoria
corresponent elevarà a la Junta de Govern Local, (o a l’òrgan que corresponga) la
proposta definitiva de concessió de les subvencions.
Sèptima. Criteris per a l'atorgament de la subvenció
Criteris per valorar:
1- Accions innovadores en l´àmbit de l´acció social que siguen d´interés per al barri i/o
la ciutat, depenen dels nombre d´accions, De 1 a 5 punts.(1 punt per cada acció).
2- Experiència prèvia de l´entitat en la gestió i realització dels programes que gestiona,
concurrents en la present convocatòria. Fins 3 punts
(D´1 a 3 anys 1 punt./ de 4 a 9 anys 2 punts/ més de 10 anys 3 punts ).
3- Desenvolupar i ejecutar accions o projectes que promoguen la cooperació i la
coordinació entre diferents entitats. Fins 3 punts.
(1 punt per cada acció i/o projecte en coordinació amb altres entitats).
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4-Impulsar accions pel reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència. Fins
3 punts (1 punt per cada acció i/o projecte)
5- Participar activament en els projectes i activitats de les comissións municipals de
serveis socials comunitaris. 1 punt.
6- Fomentar accions i activitats de promoció de les polítiques de gènere que faciliten l
´impuls d´accions d´igualtat i d´emmpoderament i lideratge de les dones. Fins 3 punts.
(1 punt per cada acció i/o projecte)
7-Impulsar accions de prevenció de l´assajament escolar i/o violència de gènere. Fins 3
punts (1 punt per cada acció i/o projecte)
8- Promoure accions que potencien la interculturalitat i la integració de les diverses
cultures en la localitat. Fins 3 punts ( 1 punt per cada acció i/o projecte)
9- Promoure i fomentar processos d´envelliment saludables . Fins 3 punts ( 1 punt per
cada acció i/o projecte)
10 Promoure i defensar els interessos de les persones amb diversitat funcional.
Iniciatives per la sensibilització i integració. Fins 3 punts. ( 1 punt per cada acció i/o
projecte)
11- Impulsar accions que tinguen com a finalitat la lluita contra la pobresa i l´exclusió
social i el desenvolupament d´accions d´inclusió social. Fins 3 punts (1 punt per cada
acció específica de suport)
12-Nombre de persones socies i/o participants en les activitats/ accions i/ o projectes.
0-100 :
0,50 punts.
101-250:
2,00 punts.
251-500:
3,00 punts.
501- 999:
4,00 punts.
Més de 1.000: 5,00 punts.
Octava. Resolució
La resolució s'adoptarà en el termini màxim de quatre mesos des de la data de
presentació en el registre, entenent-se desestimada la sol·licitud a falta de resolució
expressa per silenci administratiu.
Transcorreguts els terminis indicats, només es podran sol·licitar noves subvencions per
a activitats objecte de les presents bases, si existint crèdit pressupostari per no haver
concedit en la totalitat del que preveu o per nova habilitació. Als efectes s'efectuarà
nova convocatòria.
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Novena. Pagaments, bestretes i garanties
Els pagaments de les subvencions es realitzaran de la següent forma:
Primer lliurament, del cinquanta per cent (50%), en el moment en què l'òrgan competent
acorde la concessió de la subvenció, previs els tràmits reglamentaris.
Segon lliurament, del cinquanta per cent restant (50%), després de la finalització dels
projectes i justificació del gasto, previ acord de l'òrgan competent.
Per la justificació s’admetran factures i justificacions referides al termini de l'1 de gener
al 30 de setembre de 2017.
No s'exigirà garantia.
Dècima. Terminis i forma de la justificació del compliment de la finalitat i
aplicació dels fons.
La justificació del compliment de la finalitat i aplicació dels fons es realitzarà en el
termini màxim d'un mes des de la finalització de la mateixa, i sempre abans del dia 30
de setembre de l’any en curs.
La forma de justificació del compliment de la finalitat i aplicació dels fons s'ajustarà al
que preveu els arts. 20 i 22 de l'OMROSA
Els beneficiaris presentaran, després de realitzar les activitats, i en el plaç de tres mesos
des de la realització de les activitats, i abans del dia 30 de setembre:
- una memòria de les mateixes, amb les següents dades mínimes:
- Descripció de les accions realitzades.
- Valoració dels objectius i resultats.
- Nombre de persones participants en cada acció i/o projecte.
- Rel.lació d'ingresos i despeses de l'entitat
- Compter justificatiu de les desepeses subvencionades, que contindrà, baix la
responsabilitat del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb
validez juridica que acredite el compliment de l'objete de la subvenció, i entre ells:
- Memòria de les activitats realitzades que han estat financiades amb la
subvenció, seu cost i els resultats obtinguts.
- Relació clasificada de les despeses e inversions de l'activitat, amb identificació
de l'acreedor i del document, import, data d'emisió i, en el seu cas, data de pagament.
- Detall d'altres ingresos o subvencions que hajen financiat l'activitat
subvencionada,amb indicació de l'import i la procedència.
- En el seu cas, carta de pagament de reintegro en el supost de remanents no
aplicats, asic co dels interesos derivats dela mateixos.
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Undècima. Revocació o minoració
Si per part del beneficiari no es compliren les condicions o no es presentaren els
justificants que la concessió de la subvenció li imposa, es podrà revocar o minorar
parcialment la subvenció, amb el consegüent reintegrament dels fons públics que
corresponga.
Dotzena. Limitacions
La quantitat màxima de l'import de la subvenció no podrà superar en cap cas el cost de
l'activitat subvencionada. En conseqüència quan una activitat tenint en compte els
ingressos generats per la mateixa i les subvencions rebudes, siguen de naturalesa
pública o privada, done superàvit, éste es deduirà de la subvenció atorgada. En el cas
que s'haja fet efectiu l'import de la subvenció, procedirà el reintegrament de l'excés
obtingut sobre el cost de l'activitat.
Tretzena. Altres obligacions
Els beneficiaris estan obligats a comunicar qualsevol eventualitat en el desenrotllament
de l'activitat que supose un canvi substancial en la planificació prevista. També a
renunciar a la subvenció concedida quan per haver obtingut altres subvencions es
cobrirà el total import dels gastos.
S'obliguen, igualment, a fer figurar en tota la documentació i propaganda impresa que
s'haja d'elaborar en el desenrotllament de l'activitat, la següent expressió: “amb el
patrocini de l'Excm. Ajuntament de la Vall d’Uixó” i el logotip oficial de l'Excm.
Ajuntament.
Catorzena. Seguiment
L'Ajuntament de la Vall d’Uixó, es reserva el dret a realitzar el seguiment de les
activitats subvencionades.
Quinzena. Organ Instructor
El Funcionari instructor de l’expedient serà el/la cap de Servei de l'Àrea de la Ciutat per
a les persones.
EL REGIDOR DE L'ÀREA DE LA
CIUTAT PER A LES PERSONES

Antoni Llorente Ferreres
La Vall d’Uixó, 10/02/017
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Annex 1
DATOS DEL SOLICITANTE / DATES DEL SOL.LICITANT
NOMBRE Y APELLIDOS / NOM I COGNOMS
COMO / COM A

DNI / CIF

DIRECCIÓN / ADREÇA
LOCALIDAD / LOCALITAT

PROVINCIA / PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL /CODI POSTAL

TELÉFONO / TELÈFON

EMAIL / CORREU ELECTRÒNIC

EXPONE / EXPOSA (1)

A V.S. acud i diu: que aprovades pel Plenari
Municipal en data__________les bases reguladores de
la concessió de subvencions de tipus Cultural
per a l’any 2017, que accepta, i tot reunint les
condicions indicades en la referida convocatòria.

A V.S. acude y dice: que aprobadas por el Pleno Municipal en fecha
__________ las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de tipo
Cultural para el año 2017, que acepta, y reuniendo las condiciones indicadas
en la referida convocatoria.

SOLICITA: La subvención siguiente para realizar las actividades que se
SOL·LICITA: La subvenció següent per a realitzar les detallan:
activitats que es detallen:
ACTIVITATS / ACTIVIDADES:

IMPORT SUBVENCIÓ / IMPORTE SUBVENCIÓN

PRESSUPOST ACTIVITATS / PRESUPUESTO ACTIVIDADES
€

Als efectes de les bases 2ª i 7ª de la convocatòria, s’acompanya a la present, la següent
documentació:
a)
Identificació del sol·licitant: DNI / PODERS PER REPRESENTAR A L’ENTITAT.
b)
Certificat del Secretari de l’Entitat de l’acord social de prendre part en la
convocatòria.
c)
Memòria detallada del programa d’activitats
d)
Pressupost d’ingressos i despeses
e)
Financiació pública o privada
f)
Estatuts de l’Entitat
g)
Declaració de no dependència econòmica lucrativa i de disponibilitat
d’infraestructura suficient.
h)
Memòria programa d’activitats desenvolupades en l’any anterior
i)
Declaració jurada de no estar incurso en les causes de prohibició de l’art. 13 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions, i apartats 5 i 6 de l’art. 4 de la Llei
Orgànica 1/2002,, reguladora del Dret d’Associació.
j)
Certificats de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i de la Tresoreria
muncipal de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, o declaració
substitutòria en el seu cas.

€
A los efectos de las bases 2ª i 7ª de la convocatoria, se acompaña a la presente la siguiente
documentación:
a)
Identificación del solicitante:DNI/PODERES PARA REPRESENTAT A LA ENTIDAD
b)
Certificado del Secretario de la Entidad del acuerdo social de tomar parte en la
convocatoria.
c)
Memoria detallada del programa de actividades
d)
Presupuesto de ingresos y gastos
e)
Financiación pública o privada
f)
Estatutos de la Entidad
g)
Declaración de no dependencia económica lucrativa i de disponibilidad de
infraestructura suficiente
h)
Memoria programa de actividades desarrolladas en el año anterior
i)
Declaración jurada de no estar incurso en las causas de prohibición del art. 13 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones y apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley Orgánica
1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.
j)
Certificados de la Agencia Estatal de la Administración Estatal de la Administración
Tributaria y de la Tesorería municipal de encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias, o declaración substitutoria en su caso.

SOLICITA / SOL-LICITA
La subvenció següent per a les activtats que es detallen / La subvención siguiente para las actividades que se detallan

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA / DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN

La Vall d'Uixó, a
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Annex 2

Denominació i descripció de les accions a desenvolupar
Denominación i descripción de las acciones a desarrollar

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT O PROGRAMA
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD O PROGRAMA

Temporalització de les accions i/o projectes/ Temporalización de las
acciones y/o proyectos:

Nombre de persones participants/Número de las personas participantes:
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INGRESSOS PREVITOS / INGRESOS PREVISTOS
Aportació de l'Entitat / Aportación de la Entidad
€
Aportació dels participants / Arportación de los participantes
€
Altres ingressos / Otros Ingresos
€
Total ingressos prevists
€
DESPESES PREVITES / GASTOS PREVISTOS
Personal / Personal
€
Publicitat / Publicidad
€
Transport / Transporte
€
Material / Material
€
Altres despeses / Otros Gastos
€
Total despeses previstesn / Total de gastos previstos
€
Com a conseqüència de l’anterior pressupost es preveu un dèficit de
Como a consecuencia de lo anterior presupuesto se prevé en déficit de
€

(data i firma)
(fecha y firma)
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MEMÒRIA DE L'ANY ANTERIOR/MEMORIA DEL AÑO ANTERIOR
Denominació i dates de l'entitat
Denominación y datos de la entidad

Descripción de las Actividades realizadas
Descripció de les activitats realitzades

Valoració dels objectius i resultats
Valoración de los objetivos y resultados

Nombre de persones participants en cada acció i/o projecte:
Número de las personas participantes en cada acción y/o proyecto:
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Annex 3

MODEL DE CERTIFICAT/ MODELO DE CERTIFICADO
En/Na. /D.a
com a /como Secretari/a de /Secretario/a de
C E R T I F I Q U E/ C E R T I F I C O:
Que el nombre de socis de l'antitat, en aquesta data es de:_____________.
Que en reunió celebrada el dia ........ de ……................ de ...., s’acordà per
majoría/unanimitat sol·licitar una subvenció a l’Ajuntament de la Vall d’Uixó, per
la quantitat de ...................……….€ per ajudar a cobrir les despeses de l’activitat
de …………………………………………..
Que

el

número

de

socios

de

la

entidad,

a

dia

de

hoy,

es

de:__________________
Que en reunión celebrada el día ........ de ……................ de ......., se acordó por
unanimidad/mayoría solicitar una subvención al Ayuntamiento de La Vall d’uixó,
por la cantidad de ...................………. € para ayudar a cubrir los gastos de la
actividad social de......................................................……..
I per a que conste així i als efectes oportuns faig l’expedició de la present
certificació.
Y para que así conste y a los efectos oportunos expido la presente certificación.
La Vall d'Uixó, .... de ..........……………………… de ........

Firmat / firmado:................…………………………….
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Annex 4
Declaració jurada de no estar incurso en les causes de prohibició de l’art. 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i apartats 5 i 6 de l’art. 4 de la Llei Orgànica
1/2002,, reguladora del Dret d’Associació
Declaración jurada de no estar incurso en las causas de prohibición del art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.

En/Na. /D.a
com a/como President/a/Presidente/a de
DECLARE PER LA MEUA CONCIÈNCIA I HONOR/DECLARO POR MI CONCIENCIA Y
HONOR:
Que l’Entitat que represente no està incursa en cap causa de prohibició de l’art. 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions, i apartats 5 i 6 de l’art. 4 de la Llei Orgànica 1/2002, reguladora
del Dret d’Associació.
Que l’Entitat que represente no té dependència econòmica o institucional d’entitats lucratives.
Que l’Entitat que represente disposa de l’estructura que garantisca el projecte o programa objecte
de subvenció.
Igualment que no se percibiran ajudes d’altres administracions per a la mateixa finalitat que es
pretén amb la sol.licitud a l’Ajuntament de la Vall d’Uixó.
També que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i el mateix Ajuntament de la Vall d’Uixó.
Que la Entidad que represento no está incursa en ninguna en las causas de prohibición del art. 13
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y apartados 5 y 6 del art. 4 de la Ley Orgánica
1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.
Que la Entidad que represento no tiene dependencia económica o institucional de entidades
lucrativas.
Que la Entidad que represento dispone de la estructura que garantice el proyecto o programa
objeto de subvención.
Igualmente que no se percibiran ayudas de otras administracions para la misma finalidad que se
pretende con la solicitud al Ayuntamiento de La Vall d’Uixó.
También que la Entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y el mismo Ayuntamiento de La Vall d’Uixó.
La Vall d'Uixó, .... de ..........……………………… de ......

Firmat / firmado:................…………………………….
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