ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA I TELEMÀTICA DEL PLE
DE DATA 22 DE FEBRER DE 2022
ASSISTENTS:
PRESIDENT:
ANDREU SALOM PORTA
REGIDORS:
RUBÉN GRAU NAVARRO
Mª ÁNGELES BOIX COMBRES
ISABEL MADRAMANY SANCHIS
AURELIO AMAT FAYOS
ROSA Mª MARTÍNEZ MURILLO
MARÍA JOSÉ RETAMINO CASTEL
AMPARO MARTÍN BOIX
JAUME PRATS LACUESTA
Mª DOLORES BALLESTERO LÓPEZ
JUAN MANUEL ARNANDIS ARNANDIS
Mª DEL CARMEN MURILLO MIQUEL
MIGUEL ÁNGEL SOLER BARBERÀ
VERÓNICA ROIG CASANOVES
MERCÉ SAMPEDRO VAYÀ
SR. SECRETARI:
SEBASTIÀ CRESPO PONS

A l'Alcúdia, 22 de febrer de 2022.
Essent les 19:30 hores, es reuniren telemàticament, per
videoconferència, els Srs. membres de la Corporació al
marge indicats, en primera convocatòria, sota la
Presidència del Sr. Alcalde, Andreu Salom Porta, i
assistits per mi, el Secretari de la Corporació, tal com
indica el segon paràgraf de l’article 46.2.c) de Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local: «En tot cas, es requereix l'assistència del
President i del Secretari de la Corporació o dels qui
legalment els substituïsquen»
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, i havent estat
comprovada l'existència del quòrum exigit per a la
vàlida celebració de la sessió, s'inicia l'examen dels
següents assumptes:

Absents:
BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ OLIVA

A- PART RESOLUTIVA
1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
De conformitat amb el que estableix l'article 91 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2.568/1.986, de 28 de novembre,
el Sr. President preguntà als assistents si tenien alguna observació a introduir en les actes de les sessions
telemàtiques anteriors, en la ordinària de data 25/01/2022, i en la extraordinària de data 08/02/2022,
respectivament, no produint-se cap i essent aprovades per unanimitat.
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=0m24s
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- El Sr. President excusa l’absència del Regidor Bartolomé Bohigues Bisbal.

2n.-APROVACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE «SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I NETEJA
VIÀRIA MECÀNICA DEL MUNICIPI DE L’ALCÚDIA» (D.2.1.2/2021/3)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
Visto que en fecha 14 de octubre de 2021, se acordó el inicio del expediente del contrato de
servicios “SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA MECÁNICA DEL MUNICIPIO DE
L’ALCÚDIA”, expediente n.º D.2.1.2_3_2021.
Visto que en fecha 29/11/2021 se aprobó el expediente con los Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los servicios mencionados
mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada.
Visto que durante la licitación se presentaron las siguientes empresas de conformidad con el acta
de apertura de la documentación de fecha 11/01/2022:
FECHA Y HORA DE
PRESENTACIÓN

EMPRESA

CIF

04/01/2022 08:38h

FOMENTO VALENCIA MEDIOAMBIENTE, S.L

B97402226

06/01/2022 19:41h

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U

A28541639

Atendido que, una vez analizadas las propuestas económicas presentadas a través del Anexo III, el
orden de clasificación de los licitadores es el siguiente:
ORDEN

EMPRESA

PUNTUACIÓN TOTAL

1º

FOMENTO VALENCIA MEDIOAMBIENTE, S.L

94,35

2º

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U

92,87

Dado que, respecto a la empresa primer clasificada FOMENTO VALENCIA MEDIOAMBIENTE, S.L. con
CIF B97402226, consta en el expediente documentación de representación y de estar al corriente en
técnica y, constitución de la garantía definitiva mediante aval bancario por importe de 249.587,11 euros
De conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, se propone al Pleno, previo
Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente:
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de “SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA
VIARIA MECÁNICA DEL MUNICIPIO DE L’ALCÚDIA”, con una duración de 10 años, a la empresa FOMENTO
VALENCIA MEDIOAMBIENTE, S.L. con CIF B97402226, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo con la
propuesta presentada, por importe anual de 499.174,22 euros, más 49.917,42 euros de IVA, TOTAL
549.091,64 euros, y las siguientes mejoras:
- Mejora por aportación de sopladoras eléctricas sin coste económico.
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obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, acreditación de la solvencia económica y solvencia

- Mejora por la adscripción de motor ecológico para el vehículo caja abierta adscrito al servicio de
limpieza viaria sin coste económico (motor híbrido).
- Mejora por la adscripción de servicio de baldeo con cuba baldeadora a disposición del servicio sin
coste económico (12 servicios al año).
- Mejora por la adscripción de servicio de baldeo con cuba baldeadora para limpieza de mercadillo
semanal sin coste económico.
- Mejora por aportación de papeleras selectivas de residuos en colegios sin coste económico.
- Mejora por aportación económica a las campañas de comunicación y concienciación ciudadana sin
coste económico (1%).
- Mejora por el suministro de contenedores de carga trasera sin coste económico.
- Compromiso expreso del licitador en el que al menos el 10% de cualquiera de las incorporaciones
que se produzcan en la plantilla (fijos o temporales) serán personas que estén en riesgo de exclusión
social. La exclusión social será acreditada por los correspondientes servicios sociales competentes.
- Compromiso expreso del licitador en que al menos el 10% de cualquiera de las incorporaciones
que se produzcan en la plantilla (fijas o temporales) serán personas con acreditación de situación de
violencia de género de acuerdo con el artículo 23 del Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medias
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
SEGUNDO.- Notificar a FOMENTO VALENCIA MEDIOAMBIENTE, S.L. con CIF B97402226, el presente
acuerdo, requiriéndola para que formalice el contrato pasados quince días a contar desde el día siguiente
de la recepción de esta notificación.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al resto de empresas licitadoras.

artículo 63 de la LCSP.
QUINTO.- Remitir a la Sindicatura de cuentas la información a que se refiere el artículo 335 de la
LCSP, haciendo constar la identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía.

Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 10 vots a favor (PSPV-PSOE) i 5 abstencions
(COMPROMÍS i PP).
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=0m58s
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CUARTO.- Publicar la adjudicación en el perfil del contratante de acuerdo con lo dispuesto en el

3r.-APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS I PREMIS DE L'AJUNTAMENT DE
L'ALCÚDIA (A.6.6/2021/2)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
Vista la provisió d'Alcaldia d'inici de l'expedient del passat 20/09/2021 motivant la necessitat
d'aprovació de l'Ordenança General de Subvencions i Premis de l'Ajuntament de l'Alcúdia.
Atenent que tal com estableix l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha realitzat una consulta pública prèvia a la
redacció de l'ordenança municipal general de subvencions i concursos de l'Alcúdia, que ha romàs exposada
al públic durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent
anunci en la web municipal que es va produir el 13 de setembre de 2021 i que va finalitzar l'11 d'octubre
de 2021, i que durant aquest termini no s'han presentat cap aportació.
Atenent la proposta presentada d'Ordenança General de Subvencions i Premis de l'Ajuntament de
l'Alcúdia pel servei tècnic de subvencions d'aquest consistori que figura en l'Annex I de la present provisió.
Aquesta nova normativa es compon per: Exposició de Motiu, 7 Títols, 49 articles, 4 Disposicions addicionals
i 1 Disposició Transitòria.
Atenent que l'acreditació del compliment dels principis de: necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència està establert en l'exposició de motius, tal com estableix l'art.
129 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
està establert en l'exposició de motius.
Atès l'informe favorable d'Intervenció emès el 10 de febrer de 2022 on indica que el reglament
proposat no afectarà l'estabilitat i sostenibilitat pressupostària.
Atès l'informe de secretària del procediment a seguir amb les seues excepcions, emès el 10 de
febrer de 2022.

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es PROPOSA A la Comissió Informativa d'HISENDA,
l'emissió de dictamen favorable sobre l'adopció del següent DICTAMEN i posterior remissió al PLE:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS I PREMIS DE
L'AJUNTAMENT DE L'Alcúdia que a continuació es recull a l'Annex I, i està format per: Exposició de Motius,
7 Títols, 49 articles, 4 Disposicions addicionals i 1 Disposició Transitòria.
SEGON.- Sotmetre aquesta aprovació municipal de l'Ordenança a informació pública i audiència
dels interessats, amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València i tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, pel termini mínim de trenta dies perquè puguen presentar reclamacions o suggeriments, que
seran resoltes per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.
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Segons els antecedents anteriors, així com en l'article 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
QUART.- L'Ajuntament ha de remetre a l'Administració de l'Estat i al Departament competent de la
Comunitat Autònoma, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, còpia de l'Acord definitiu d'aprovació
i còpia íntegra del text de l'Ordenança, o si escau, la certificació que acredite l'elevació a definitiva de
l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.

Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
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https://player.vimeo.com/video/680849106#t=8m55s

ANNEX I
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I PREMIS
DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCÚDIA
ÍNDEX
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.
Article 2. Concepte de subvenció.
Article 3. Caràcter de les subvencions.
Article 4. Àmbits d'aplicació subjectiu i material.
Article 5. Règim Jurídic.
Article 6. Principis generals.
Article 7. Requisits per a l'atorgament de les subvencions.
Article 8. Òrgans competents per a la concessió de les subvencions.
Article 9. Beneficiaris/es.
Article 10. Requisits per a obtindre la condició de beneficiaris/es.
Article 11. Drets i obligacions de les persones o entitats beneficiàries.
Article 12. Entitats col·laboradores.
Article 13. Finançament de les activitats subvencionades.
Article 14. Modificació de la resolució de concessió.
Article 15. Publicitat de l'activitat subvencionada municipal.
Article 16. Règim general de garanties.

Article 17. Procediments de concessió.
CAPÍTOL 1. CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 18. Iniciació del procediment.
Article 19. Instrucció del procediment.
Article 20. Resolució del procediment.
CAPÍTOL 2. RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 21. Procediment de concessió directa de les subvencions.
Article 22. Conceptes i classes.
Article 23. Procediment de concessió.
Article 24. Subvencions l'atorgament o la quantia de les quals vinga imposat per una norma de
rang legal.
Article 25. Subvencions concedides per raons de dificultat de convocatòria.
Article 26. Subcontractació de les activitats subvencionades per les persones beneficiàries.
TÍTOL III. PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
MUNICIPALS
Article 27. Regles generals de justificació.
Article 28. Forma de justificació.
Article 29. Termini de justificació.
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TÍTOL II. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ

Article 30. Despeses subvencionable
Article 31. Justificació de les subvencions nominatives.
Article 32. Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa.
Article 33. Compte justificatiu simplificat.
Article 34. Justificació mitjançant estats comptables.
Article 35. Justificació mitjançant mòduls.
Article 36. Peculiaritats de la justificació per part d'entitats col·laboradores.
Article 37. Termini de presentació de la justificació de les subvencions.
Article 38. Comprovació i aprovació de la justificació de les subvencions.
Article 39. Supòsits determinants de la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de les
subvencions.
TÍTOL IV. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Article 40. Procediment d'execució de la despesa.
Article 41. Procediment de pagament.
TÍTOL V. REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
Article 42. Causes del reintegrament de les quantitats percebudes.
Article 43. Naturalesa del reintegrament i exigència d'interessos de demora.
Article 44. Procediment de reintegrament.
TÍTOL VI. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS
Article 45. Funció interventora
Article 46. Control financer de les subvencions municipals.
Article 47. Pla anual d'actuacions de control financer.
TÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Article 48. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.
Article 49. Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb
motiu de la concessió de la subvenció.

Primera. Premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa subjectes a
publicitat i concurrència.
Segona. Règim específic de les subvencions per a concedir ajudes d'emergència social.
Tercera. Pla estratègic de subvencions.
Quarta. Competència per a l'aprovació de bases específiques i convocatòries.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
DISPOSICIÓ FINAL.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb la finalitat de regular un tractament homogeni de la relació jurídica subvencional en les
diferents Administracions Públiques, es va aprovar la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, que va ser desenvolupada pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova
el Reglament de la Llei General de Subvencions, i a més podem assenyalar la llei 19/2013 de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la Base de dades
Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat d'aquestes; la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa el seu art. 30 va modificar de manera substancial la Llei general de subvencions. I
determinats preceptes com la publicitat en la Base de dades Nacional de Subvencions són
aplicable a les subvencions convocades o concedides a partir del l ’ 1 de gener de 2016; la llei
39/2015 de procediment administratiu comú, i la llei 40/2015 de Règim jurídic de les
administracions públiques.
La present Ordenança s'articula entorn del exercici de la potestat reglamentària prevista en l'art.
4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. L'entrada en vigor
de la nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP) introdueix algunes novetats relacionades amb
la potestat reglamentària de les entitats locals, entre les quals es recullen els principis de bona
regulació, així com diferents modificacions dirigides a incrementar la participació ciutadana en el
procés d'elaboració de les normes. En aquest sentit, l'art. 129.1 LPACAP estableix que “En
l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les Administracions Públiques
actuaran d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència i eficiència.

D'acord amb el principi de proporcionalitat, la present iniciativa pretén dotar als ciutadans/es i
entitats de l'Alcúdia d'una norma bàsica que garantisca l'accés públic a les diferents convocatòries
d'ajudes municipals, així com la difusió dels objectius públics pretesos.
Respecte a la seguretat jurídica, amb aquesta norma vol donar-se compliment a la previsió
recollida en l'art. 17.2 de la Llei 38/2003, assegurant als ciutadans/es una completa regulació en
aquesta matèria, totalment amenitzada amb l'ordenament jurídic en vigor.
En relació a la transparència, la present norma comptarà en la seua elaboració amb l'activa
participació de ciutadans i entitats representatives del municipi, segons el que es preveu en l'art.
133 LPACAP, i d'acord amb els objectives de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència.
Finalment, la present norma tracta de garantir l'eficiència i correcta gestió i distribució dels
recursos públics municipals.
Pels motius anteriorment exposats, s'ha considerat la conveniència d'elaborar una Ordenança
General de Subvencions que, complint amb el contingut mínim requerit per l'art. 17.3 de la vigent
Llei General de Subvencions d'ara en avant LGS, establisca el marc i règim comú de les activitats
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L'objectiu de la present exposició de motius és l'acreditació del compliment dels principis de:
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, tal com estableix
l'art. 129 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

de foment d'índole social, cultural, educatives, esportives, mediambientals, entre altres, que són
habitualment subvencionades des de l'Administració Local, donat el caràcter complementari
d'aquestes amb els serveis públics de competència local. La present regulació no suposa una
norma de tancament en aquesta matèria, sinó que podrà ser desenvolupada en funció de la
naturalesa de les activitats que pogueren ser objecte de foment municipal, constituint el present
reglament un text que ha de servir de base i garantia de funcionament a les diferents entitats i
organismes implicats.
Cenyint-nos a la Llei General de Subvencions (LGS) comença per assenyalar en la seua Exposició
de Motius la necessitat de traslladar els principis rectors de la Llei d'Estabilitat Pressupostària als
diferents components del pressupost; sent un dels seus components les subvencions públiques,
que al seu torn constitueixen una important modalitat de despesa pública.
Un dels principis rectors que s'exigiran en el procediment d'atorgament de subvencions públiques,
és el de transparència, inspirat precisament en la Llei d'Estabilitat Pressupostària. El segon gran
principi és el d'eficiència i eficàcia, en la gestió de la despesa pública subvencional, amb una major
informació de les subvencions per a eliminar les distorsions i interferències que puguen afectar el
mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents
Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.
Des d'aquestes premisses es tracta de respondre adequadament a les necessitats que l'activitat
subvencional de les Administracions Públiques exigeix actualment en els aspectes de
transparència, control financer i règim sancionador.
Pel que a les Administracions Locals es refereix, l'article 3.1.b) de la LGS inclou a les entitats que
integren l'Administració Local en l'àmbit d'aplicació subjectiva, imposant en l'article 9 l'obligació
d'aprovar amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, les bases reguladores de
concessió en els termes previstos en la LGS.

L'Ajuntament de L'Alcúdia ha aprovat través de les Bases d'Execució del pressupost general de
subvencions algunes normes específiques de les subvencions nominatives i a grups polítics
municipals amb representació en la Corporació Municipal.
No obstant això, la gran diversitat d'actuacions que s'integren dins de l'activitat subvencional de
l'Ajuntament i la seua rellevància social i econòmica –acrescuda en aquests temps de crisis– fan
inajornable l'aprovació d'una ordenança general que continga la regulació clara i uniforme dels
principals aspectes procedimentals i substantius sobre els quals es projecta l'acció municipal en
aquest àmbit, de manera que es dote de la necessària seguretat a tots els òrgans gestors que
intervenen en la concessió, justificació i control de les subvencions municipals. I això, a més, com
una exigència d'objectivitat i de transparència en la gestió dels recursos públics i del principi
constitucional d'eficàcia en l'assignació d'aquests recursos.
Aquesta iniciativa normativa atén, per tant, a una doble finalitat, ja que, al compliment de l'abans
citat mandat legal, s'uneix la necessitat d'unificar en una ordenança general el marc
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L'art. 17.2 de la LGS estableix que les bases reguladores de les subvencions de les Corporacions
Locals s'hauran d'aprovar en el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d'una
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents
modalitats de subvencions.

regulador de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de L'Alcúdia com a referent
d'aplicació directa en els diversos àmbits de gestió de subvencions.
Com estableix l’art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, s'ha realitzat una consulta pública prèvia a la redacció de
l'ordenança municipal general de subvencions i concursos de l'Alcúdia, que ha romàs exposada al
públic durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del
corresponent anunci en la web municipal que es va produir el 13 de setembre de 2021 i que va
finalitzar l'11 d'octubre de 2021, i que durant aquest termini no s'han presentat cap aportació.
Pels motius exposats, s'ha considerat la conveniència d'elaborar una Ordenança General de
Subvencions que contemple les activitats de tipus social, cultural, esportives entre altres, les
convocatòries de les quals són les més freqüents en l'àmbit municipal, precisament pel seu
caràcter complementari dels serveis públics, i d'aquesta manera, complir amb les obligacions
legals imposades, prèvies a l'aprovació de les diferents convocatòries de subvencions, tenint en
compte aquestes determinacions generals.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.
1. La present ordenança té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions
tant la concessió gestió, justificació i, en el seu cas, reintegrament, control financer i infraccions
administratives de les subvencions que s'atorguen per l'Ajuntament de L'Alcúdia, en els termes
establerts a l'article 3.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en
avant LGS), i es dicta a l'empara del que s'estableix en l'article 17.2 de la indicada llei.

3. En les convocatòries públiques de subvencions municipals o, quan siga procedent la concessió
directa, en les corresponents resolucions o convenis, es delimitarà amb precisió l'objecte,
condicions i finalitat que, en el seu cas, es perseguisca.
La concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva que es realitze a l'empara
d'aquesta Ordenança General deurà d'estar vinculada a algun dels següents objectes:
1. Actuacions de foment, desenvolupament i promoció de la música, el teatre, la dansa, la
literatura, les arts plàstiques i audiovisuals, així com qualsevol altra disciplina d'índole
artística o cultural, realitzades per associacions i entitats de la localitat.
2. Activitats i esdeveniments esportius que redunden en benefici de l'esport local, realitzats
per associacions, clubs, entitats esportives i esportistes.
3. Projectes dirigits a la població juvenil i activitats continuades d'animació i/o promoció
juvenil.
4. Activitats educatives.
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2. Les subvencions que s'atorguen per l'Ajuntament de L'Alcúdia podran tindre per objecte el
foment de qualsevol activitat d'utilitat pública o interès social o la promoció de qualsevol finalitat
pública complementària de l'activitat municipal, sempre que contribuïsquen a satisfer les
necessitats i aspiracions dels veïns i veïnes del municipi.

5. Despeses de transport per a estudiants.
6. Ajudes extraordinàries d'emergència social, a falta de la seua ordenança específica.
7. Beques i ajudes escolars.
8. Premis literaris i d'innovació educativa.
9. Concursos escolars.
10. Manteniment, activitats i equipament d'entitats socials i de salut.
11. Activitats, manteniment i equipament de les associacions de veïns.
12. Creació, llançament i promoció d'empreses.
13. Suport a la inserció laboral.
14. Finançament de cursos de formació laboral.
15. Realització de pràctiques professionals a l'estranger.
16. Concursos d'aparadorisme, pesebres i altres de caràcter festiu.
17. Ajudes per a l'estudi de disciplines reglades o no reglades.
18. Ajudes a l'adquisició o lloguer d'habitatges.
19. Ajudes per a l'elaboració d'informes tècnics necessaris per a la tramitació de sol·licituds.
20. Activitats relacionades amb les festes.
21. Suport al foment de la lectura.
22. Cooperació internacional al desenvolupament.
23. Creació, manteniment i millora d'infraestructures i equipaments culturals, informàtics,
socials, sanitaris, educatius, juvenils, esportius i turístics.
24. Celebració de fires, jornades i altres esdeveniments.
25. Restauració del patrimoni mobles i immoble històric artístic.
26. Ajudes per al foment d'ocupació.
27. Actuacions de recuperació ambiental i d'espais degradats.
28. Ajudes i programes de Serveis socials destinades a la inclusió de col·lectius vulnerables.
29. Accions de sensibilització i conscienciació mediambiental.
31. Prevenció d'incendis i inundacions.
32. Actuacions encaminades a la recuperació de la memòria històrica.
33. Equipament i col·laboració amb entitats d'acció social sense ànim de lucre.
34. Accions formatives, lúdiques, recreatives i funcionals per a persones majors, dones i
col·lectius d'interès social.
35. Accions de prevenció i atenció integral per a erradicar la violència de gènere.
36. Promoció de la igualtat entre dones i homes i del respecte la diversitat sexual, familiar i de
gènere.
37. Foment de la participació Ciutadana i Transparència.
38. Ajudes en matèria de benestar animal.
39. Concursos beques i premis no recollits en els punts anteriors que siguen d'utilitat pública.
40. Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
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30. Obres, instal·lacions i serveis de caràcter mediambiental.

41. Promoció i foment del comerç local.
42. Subvencions per al foment de la mobilitat sostenible.
43. Eliminació de barreres arquitectòniques per a facilitar la mobilitat de col·lectius amb
diversitat funcional.
44. Foment del teixit associatiu i fundacional amb finalitats d'interès públic.
45. Ajudes pel naixement, adopció, acolliment i guarda i custòdia de menors d’edat.
46. Ajudes a la família per a la conciliació professional i familiar.
47. Ajudes al menjador escolar i activitats extraescolars.
48. Ajudes a les bandes de música, escola professional de música i activitats del foment
musical o a l’alumnat que participe.
49. Qualsevol altra activitat dins de l'àmbit competencial de l'administració local coherent amb
la present ordenança.
Article 2. Concepte de subvenció.
1. S'entén per subvenció tota disposició dinerària o en espècie, valorada a preus de mercat, que
realitze l'Ajuntament de L'Alcúdia a favor de persones públiques o privades sempre que
complisquen les següents condicions:
a)

Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa de les persones o entitats
beneficiàries.

b) Que el lliurament estiga subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un
projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per
desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent la part beneficiària complir les
obligacions materials i formals que s'hagueren establert.
c)

Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una
activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública d'interès local.

Article 3. Caràcter de les subvencions.
1. Les subvencions regulades en la present Ordenança tenen caràcter voluntari i eventual, estaran
destinades al compliment de la finalitat per a la qual es concedeixen, no generant cap dret a
obtindre-la en exercicis posteriors, llevat que la mateixa tinga caràcter pluriennal.
2. El col·lectiu beneficiari de les subvencions no podrà exigir l'augment de les mateixes en cap cas.
3. En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil,
laboral o qualsevol altra derivada de les actuacions a la qual estan obligades les persones o
entitats subvencionades.
Article 4. Àmbits d'aplicació subjectiu i material.
1. A més de les subvencions atorgades directament amb càrrec al Pressupost Municipal, hauran
d'ajustar-se a aquesta ordenança les subvencions concedides pels organismes i altres entitats de
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2. No tenen caràcter de subvencions els supòsits relacionats en l'article 2.4 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant Llei 38/2003).

dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de l'Ajuntament, en la mesura
en què aquestes subvencions siguen conseqüència de l'exercici de potestats administratives.
2. Els principis de gestió de l'article 6.1 d'aquesta Ordenança i els d'informació de l'article 20 de la
LGS seran aplicable a la resta dels lliuraments dineraris sense contraprestació que realitzen els
ens del paràgraf anterior quan es regisquen pel dret privat.
3. També s'aplicarà aquesta ordenança, excepte en aquells aspectes en què per l'especial
naturalesa de l'objecte no resulte aplicable, al lliurament de béns, drets o serveis l'adquisició dels
quals es realitze amb la finalitat exclusiva d'entregar-los a una tercera persona o entitat i
complisquen els requisits previstos en l'apartat 1 de l'article anterior.
4. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança:
a)

Els premis que s'atorguen sense la prèvia sol·licitud de la persona o entitat beneficiària, que
es regiran pel que establisca la normativa de la seua convocatòria.

b) Les dotacions econòmiques anuals establides en els Pressupostos Municipals destinades als
grups polítics de la corporació, d'acord amb el que s'estableix en els corresponents acords
del Ple i en la legislació de règim local.
c)

Les aportacions dineràries a altres administracions, així com les que hagen de realitzar-se a
organismes i ens públics els pressupostos dels quals s'integren en el Pressupost General de
l'Ajuntament de L'Alcúdia, tant si es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la
realització d'actuacions concretes, les quals es faran efectives d'acord amb el que es preveu
en les bases d'execució del Pressupost Municipal.

e)

Les que s'instrumenten amb fons de la Unió Europea, de l'Estat o de les Comunitats
Autònomes, que es regiran per les normes pròpies aplicables en cada cas.

f)

Les transferències que tinguen el seu origen en contractes administratius, que es regiran pel
que s'estableix en aquests.

g)

Subvencions en les quals la corporació actue com a entitat col·laboradora d'una altra
administració, i en aquest cas seran aplicable les bases reguladores de l'entitat concedent i
el conveni que se subscriga a aquest efecte.

Article 5. Règim jurídic
1. Les subvencions de l'Ajuntament de L'Alcúdia es regiran per les prescripcions establertes en
aquesta Ordenança, en la LGS i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant Reglament de la LGS), per les ordenances o bases
específiques que es pogueren dictar, per les Bases d'Execució del Pressupost municipal
corresponents, pel Pla Antifrau Municipal, en el seu cas, i per les restants normes que resulten
d'aplicació.
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d) Les aportacions dineràries que, en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries,
realitze l'Ajuntament de L'Alcúdia o els seus organismes i altres ens públics amb personalitat
jurídica pròpia dependents o vinculats a favor de les associacions a què es refereix la
disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de Règim Local.

2. Les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea es regiran per les normes
comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desenvolupament o transposició
d'aquelles. Els procediments de concessió i control de les subvencions regulades en aquesta
ordenança tindran caràcter supletori respecte de les normes d'aplicació directa a les subvencions
finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea.
3. Les matèries subvencionables que en el futur compten amb una ordenança específica pròpia, es
regiran per aquesta, sent la present ordenança d'aplicació supletòria a les ordenances
específiques.
Article 6. Principis generals.
Amb caràcter general, la gestió de les subvencions estarà presidida pels principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels
objectius fixats i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
1. Els procediments de concessió de subvencions, i premis regulats en la present Ordenança
hauran d'adaptar-se als criteris generals de simplificació i reducció de càrregues administratives
contingudes en la normativa vigent i a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del
Consell de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.
Article 7. Requisits per a l'atorgament de les subvencions.
1. Seran requisits previs per a l'atorgament de subvencions, els següents:
a)

La competència de l'òrgan administratiu concedent.

b) L'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per a atendre les obligacions de
contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.
c)

La tramitació del procediment de concessió d'acord amb les normes que resulten d'aplicació.

d) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic, en els termes
previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (d'ara en avant
TRLRHL) aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
L'aprovació de la despesa per l'òrgan competent.

2. A més dels requisits anteriors, serà requisit imprescindible que la fi, objectiu, execució del
projecte, la realització de l'activitat, l'adopció del comportament singular, ja realitzats o per
desenvolupar, o la concurrència de la situació a subvencionar, haurà de radicar, amb caràcter
general, en l'àmbit territorial del municipi de L'Alcúdia. Per al cas excepcional que la circumstància
subvencionada excedisca de l'àmbit del terme municipal de L'Alcúdia, haurà de beneficiar a
l'interès municipal de manera directa.
3. En aquells casos de subvencions afectades pels articles 107 a 109 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea, es seguirà el règim d'actuació previst en els articles 9.1 de la LGS i 16
Reglament de la LGS.
Article 8. Òrgans competents per a la concessió de subvencions.
1. A l'Ajuntament de L'Alcúdia, la competència per a concedir subvencions correspon a l'AlcaldiaPresidència, sense perjudici de la delegació de competències establida als arts. 43 i 44 del Reial

Pàgina 14 de 71

Cod. Validación: UzJC RTY0 N0FD RDQy NDcx | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 14 de 71

e)

decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Article 9. Beneficiaris/as.
1. Seran beneficiàries de subvencions les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar
l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es troben en la situació que legitima la seua
concessió.
2. Quan la beneficiària siga una persona jurídica, i sempre que així es preveja en la convocatòria o,
en els supòsits de concessió directa, en el conveni o resolució, les persones associades de la
beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la
concessió de la subvenció en nom i per compte de la primera, tindran igualment la consideració de
beneficiàries, d'acord al que s'estableix en el següent article aquesta ordenança.
3. Així mateix, podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions la convocatòria de
les quals, conveni o resolució expressament ho preveja, les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica
o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els
projectes, activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la
subvenció, en els termes que es detallen en aquesta ordenança en el següent article.
Article 10. Requisits per a obtindre la condició de beneficiaris/as.

Sense perjudici de l'anterior i tractant-se de l'obligació de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i
de trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, l'acreditació
es realitzarà en els termes previstos en el Reglament de la Llei General de Subvencions. La
presentació de declaració responsable substituirà a les certificacions quan es tracte de
subvencions en les quals la quantia a atorgar a cada beneficiari no supere en la convocatòria
l'import de 3.000€.
Així mateix, tampoc podran obtindre aquesta condició les persones o entitats que siguen deutores
amb la Tresoreria municipal.
La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan
concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18
i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions a través de certificats telemàtics, i en aquest
cas el sol·licitant no haurà d'aportar la corresponent certificació. No obstant això, el sol·licitant
podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors la certificació en els termes
previstos en els apartats anteriors, amb l'excepció de l'acreditació de les obligacions previstes en el
paràgraf anterior enfront de l'Ajuntament de L'Alcúdia.
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1. Podran obtindre la condició de beneficiari/a les persones o entitats que s'encontren en la situació
que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals concórreguen les circumstàncies
previstes en la present ordenança i en cadascuna de les convocatòries, convenis o resolucions de
concessió, i no es troben afectades per cap de les causes de prohibició previstes en els apartats 2
i 3 de l'article 13 de la LGS, l'apreciació i l'abast de la qual es realitzarà d'acord amb el que es
disposa en els apartats 4, 5 i 6 de l'article 13 de la LGS i articles 27 i 28 del Reglament de la LGS.

No obstant això, l'anterior, per la naturalesa de la subvenció i a l'empara de la previsió continguda
en el primer paràgraf de l'apartat 2 del citat article 13, poden quedar exceptuades de les
prohibicions que contenen les lletres b) i e) les persones o entitats sempre que es contemple en
la convocatòria, les atorgades per raons d'urgència per a reparar els danys derivats de catàstrofes
o accidents provocats per la naturalesa i altres de reconeguda urgència.
2. Quan la subvenció se sol·licite per una persona jurídica es requerirà que la realització de
l'activitat subvencionada tinga cabuda dins del objecte o fins socials d'aquesta.
3. Als efectes indicats en l'article 9.2 d’aquesta ordenança, es consideraran associades de la
persona o entitat beneficiària (d'ara en avant beneficiària) les persones físiques o jurídiques que
s'integren en federacions o entitats associatives sol·licitants de subvencions que estiguen dotades
de personalitat jurídica. Pe a que les esmentades entitats i les persones que la integren tinguen la
condició de beneficiàries deuran comprometre's a formalitzar un conveni o acord, una vegada
concedida la subvenció, en el qual consten les activitats subvencionades que s'obliguen a executar
per compte de la mateixa i expressen la seua acceptació d'assumir la condició de beneficiària,
amb les seues corresponents obligacions en els termes expressats en la sol·licitud.
4. Quan concorreguera alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13
de la LGS en la confederació, federació o entitat associativa sol·licitant de la subvenció, no podrà
concedir-se la subvenció sol·licitada ni a aquesta ni a cap de les seues persones o entitats
associades, amb independència que no concorreguera impediment algun en aquestes últimes. No
obstant això , quan concorreguera alguna de les circumstàncies indicades en alguna de les
persones o entitats associades de la beneficiària, únicament podran accedir a la subvenció la
confederació, federació o entitat associativa sol·licitant de la subvenció, i aquelles de les seues
persones o entitats associades en les quals no concorreguera l'impediment.

6. Respecte de les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades que, fins i
tot mancant de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments
que motiven la concessió de la subvenció a les quals es refereix l'article 9.3 d'aquesta ordenança
constituirà requisit necessari perquè adquirisca la condició de beneficiària que no incórrega en cap
de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la LGS l'agrupació ni cap de les persones
o entitats integrants.
En aquests supòsits, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la
resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada component de l'agrupació,
així com l'import de subvenció a aplicar per cadascun/a d'ells/as, que tindran igualment la
consideració de beneficiaris/as. Deurà nomenar-se una persona representant o apoderada única
de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a beneficiària,
corresponen a l’agrupació, que no podrà dissoldre's fins que haja transcorregut el termini de
prescripció previst en els articles 39 i 65 de la LGS.
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5. Quan les persones o entitats associades de la beneficiària i aquesta pretenguen actuar
mancomunadament en la realització del projecte o activitat, la valoració de les condicions per a
accedir a la subvenció es determinarà acumulant les de cadascuna d'elles, però els requisits per a
accedir a la condició de beneficiària seran exigibles de cadascuna d'aquestes persones.

Quan les persones o entitats integrants de l'agrupació pretenguen actuar mancomunadament en la
realització del projecte o activitat, les condicions per a accedir a la subvenció i la valoració es
determinaran acumulant les de cadascuna d'elles.
7. En relació amb les comunitats de béns o qualsevol tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat,
com ara comunitats de persones propietàries, comunitats hereditàries, associacions de comptes en
participació, i, en general, les entitats de base patrimonial que, fins i tot mancant de personalitat
jurídica, compten amb una administració comuna estable, sempre que els permeta dur a terme els
projectes, activitats o comportaments, o es troben en la situació que motiva la concessió de la
subvenció, els requisits per a accedir a la condició de beneficiari/a no seran exigibles de
cadascuna de les persones comuneres o partícips, que no tindran la condició de beneficiaris/es,
sense perjudici de les responsabilitats que, en funció de les seues quotes de participació, puguen
aconseguir-les amb vista al reintegrament, de conformitat amb al previst en el tercer paràgraf de
l'article 40.2 de la LGS o, en cas de sanció pecuniària, de conformitat amb l'article 69.1 de la
mateixa llei.
8. A més del que es preveu en els apartats anteriors, les persones físiques o jurídiques hauran de
reunir els requisits que específicament s'indiquen en cada convocatòria, havent d'aportar la
documentació justificant dels mateixos al costat de la sol·licitud de subvenció. En cap cas podrà
accedir a la condició de beneficiari/als qui consten inhabilitats/as per a accedir a la condició de
beneficiari/a o entitat col·laboradora en la Base de dades Nacional de Subvencions durant el
període d'inhabilitació.
9. En cap cas podran accedir a la condició de beneficiari/als qui tinguen pendents de justificació
subvencions atorgades per l'Ajuntament de L’ Alcúdia, una vegada haja conclòs el termini establert
per a la seua presentació, amb independència que el requeriment a què es refereix l'article 70.3 del
Reglament de la LGS s'haguera realitzat o no. L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de
manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.

11. La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè
l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies previstes en els
articles 18 i 19 del Reglament de la Llei General de Subvencions a través de certificats
telemàtics, i en aquest cas el sol·licitant no haurà d'aportar la corresponent certificació. No obstant
això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar llavors la
certificació en els termes previstos en els apartats anteriors, amb l'excepció de l'acreditació de les
obligacions previstes en el paràgraf anterior enfront de l'Ajuntament de L'Alcúdia.
12. Es considerarà que una persona o entitat sol·licitant està al corrent de obligacions amb la
corporació quan haguera presentat les declaracions i autoliquidacions corresponents i no mantinga
deutes o sancions en període executiu amb aquesta, llevat que es troben ajornades, fraccionades
o l'execució del qual estiguera suspesa. En els casos en què siga necessari acreditar aquesta
situació, l'òrgan instructor recaptarà directament informe a la Tresoreria Municipal.
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10. L’acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser beneficiari que s’establixen a l'article
13.2 de la LGS, es realitzarà mitjançant declaració responsable davant l'òrgan concedent de la
subvenció mitjançant model de sol·licitud.

13. Quan la convocatòria així ho preveja, la presentació de la sol·licitud de subvenció per mitjans
no telemàtics comportarà l'autorització de la persona o entitat sol·licitant perquè l'òrgan concedent
puga obtindre de manera directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. No obstant això , la persona o
entitat sol·licitant podrà oposar-se expressament al consentiment, havent d'aportar llavors les
corresponents certificacions.
14. Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua
expedició o emissió. Si caducaren abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la
subvenció, la persona o entitat interessada o beneficiària haurà de presentar, a requeriment del
servei gestor, una certificació o declaració actualitzada.
15. Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social hauran d'acreditar-se no sols en el moment de la concessió, sinó també en el
moment del pagament de la subvenció i tindran validesa de 6 mesos.
Article 11. Drets i obligacions de les persones o entitats beneficiàries.
1. Les persones o entitats beneficiàries tenen dret al cobrament de la quantitat concedida en els
termes i condicions que s'hagen establert en la respectiva convocatòria, conveni o resolució de
concessió.
Així mateix, estan facultades, llevat que la convocatòria ho prohibisca, per a sol·licitar del l’òrgan
concedent, abans que concloga el termini per a la realització de l'activitat subvencionada, la
modificació de la resolució de concessió pel que concerneix l'ampliació dels terminis fixats, sempre
que no s'altere l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyen drets de tercers.
2. Amb independència de les obligacions específiques que recullen les convocatòries, els convenis
o resolucions de concessió, seran obligacions generals de les beneficiaries de les subvencions de
l'Ajuntament de L'Alcúdia, les següents:
Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat, adoptar el comportament singular
o la concurrència de la situació que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització
de l'activitat i el compliment que determine la concessió o gaudi de la subvenció i l'aplicació
a la seua finalitat dels fons rebuts, presentant en termini la modalitat justificativa en la forma
que es preveu en aquesta ordenança.
c)

Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer i facilitar les dades que se li
requerisquen en el seu cas , així com qualssevol altres de comprovació i control financer
que puguen realitzar els òrgans de control competents, aportant quanta informació li siga
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Sol·licitar autorització per a la realització de les modificacions que puguen sorgir, a
conseqüència de circumstàncies no previstes o siguen necessàries per al bon fi de l'actuació,
durant la realització del projecte o activitat, justificant-les adequadament, i que hauran de ser
autoritzada per l'òrgan concedent.
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a)

e)

Comunicar la data d'inici del projecte en el termini màxim de dos mesos, després de la
recepció dels fons de la subvenció municipal, llevat que en la convocatòria s'establisca un
termini diferent.

f)

No subcontractar els projectes o activitats objecte de les
subvencions, llevat que
expressament es concrete el contrari en cadascuna de les convocatòries de subvencions.

g)

Comunicar, tan prompte com es coneguen, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la
mateixa finalitat, procedents d'altres administracions i entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals. Quan se sol·licite una subvenció per a un projecte o activitat i
s'haguera concedit una altra anterior incompatible per a la mateixa finalitat, es farà constar
aquesta circumstància en la segona sol·licitud.
En aquest supòsit la resolució de concessió deurà, en el seu cas, condicionar els seus
efectes a la presentació per part de la beneficiària de la renuncia a què es refereix l’apartat
següent en relació amb les subvencions prèviament obtingudes, així com en el seu cas, al
reintegrament dels fons públics que haguera percebut.
Una vegada obtinguda, en el seu cas, la nova subvenció, la persona beneficiària ho
comunicarà a l'entitat que li haguera atorgat la primera, la qual podrà modificar el seu acord
de concessió, en els termes establerts en la normativa reguladora. L'acord de modificació
podrà declarar la pèrdua total o parcial del dret a la subvenció concedida, i el consegüent
reintegrament, en el seu cas, en els termes establerts en els articles 39 i 40 d'aquesta
ordenança.
En igual sentit es procedirà quan l'Administració municipal tinga coneixement que una
persona o entitat beneficiària ha percebut altra o altres subvencions incompatibles amb
l'atorgada sense haver efectuat la corresponent renúncia.

h) Renunciar parcialment a la subvenció concedida quan el pagament de la mateixa supose,

i)

Justificar adequadament la subvenció concedida en la forma que es preveu en aquesta
Ordenança, mitjançant la presentació detallada de les activitats realitzades, el seu cost, amb
desglossament de cadascun de les despeses efectuades, incloent les factures o
documentació de validesa en el tràfic jurídic mercantil en la quantia de la subvenció
concedida, i els corresponents justificants de pagament i el compliment de la finalitat que
determine la concessió o gaudi de la subvenció.

j)

Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de la concessió o de conducta
al cobrament total o parcial de la subvenció, que es troben al corrent amb el compliment de
les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, a més d'estar al corrent amb
les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament de L'Alcúdia.
Per a l'acreditació d'aquesta circumstància hauran de presentar certificació expedida per
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària respecte a les obligacions tributàries, i
certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social respecte de les obligacions enfront de la
Seguretat Social o presentar el seu consentiment exprés per a realitzar la consulta. L'òrgan
gestor comprovarà, d'ofici que es troba al corrent de les obligacions amb la Tresoreria
municipal.
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juntament amb els altres ingressos de qualsevol naturalesa, una quantitat superior al total de
les despeses.

Expedits aquests certificats, tindran una validesa de sis mesos a comptar des de la data de la
seua expedició. Si hagueren caducat abans de la concessió o del cobrament total o parcial
de la subvenció, persones o entitats beneficiàries hauran de presentar certificació/és
actualitzades.
Podrà incorporar-se a la respectiva sol·licitud de la subvenció una declaració responsable
del compliment d'aquestes circumstàncies. L'acreditació d'aquest requisit s'exigirà, en tot
cas, amb caràcter previ a l'acord de concessió de la subvenció en un termini no superior a 15
dies de conformitat amb l'article 23.4 de la Llei 38/2003.
No obstant això, quan el beneficiari o beneficiària o l'entitat col·laboradora no estiguen
obligats a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions
anteriors o ens trobem en els supòsits de l'article 24.4 i 7 del Reglament de la Llei 38/2003, el
seu compliment s'acreditarà mitjançant declaració responsable. La prestació de declaració
responsable substituirà a les certificacions quan es tracte de subvencions en les quals la
quantia a atorgar a cada beneficiari no supere en la convocatòria l'import de 3.000€.
k)

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial que resulte aplicable a la
beneficiària en cada cas, així com quants estats comptables i registres específics siguen
exigits per la regulació de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les
facultats de comprovació i control.

l)

Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control durant un
període d'almenys cinc anys des de la remissió dels comptes anuals al Tribunal de Comptes.

m) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el supòsit d'incórrer en causa que els
justifique en els supòsits contemplats en els articles 36 i 37 de la Llei General de
Subvencions.

o) Assumir al seu càrrec l'exclusiva responsabilitat dels projectes per als quals fora concedida la
subvenció, així mateix assumirà els mitjans personals i materials que precisen per al seu
compliment, inclosos les obligacions fiscals i de seguretat social que es deriven d'aquest.
p) Fer figurar en els justificants presentats l'aplicació de la despesa a la subvenció concedida i,
en el seu cas , el percentatge de finançament imputable a la subvenció de l'Ajuntament de
L'Alcúdia, a fi de conducta al degut control de la concurrència amb altres subvencions per a
la mateixa finalitat.
q) Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. Aquest
extrem s'acreditarà mitjançant declaració responsable del beneficiari, segons el que
s'estableix en l'article 25 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 (d'ara en avant
Reial decret 887/2006).
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n) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa, activitats,
inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, amb l'escut
municipal o logotip aprovat per l'Ajuntament de L'Alcúdia.

r)

Les obligació de publicitat que estableix l'art. 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana per als subjectes obligats que reben
ajudes públiques en les quanties que estableix el citat article.

s)

Aquelles altres que de manera expressa s'indiquen en les convocatòries públiques de
subvencions atès el caràcter específic del projecte, acció, conducta o situació objecte de
subvenció.

Article 12. Entitats col·laboradores.
1. Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l’Ajuntament de
L'Alcúdia, aquella que entregue i distribuïsca els fons públics a les persones o entitats
beneficiàries, o col·labore en la gestió de la subvenció sense que es produïsca el previ lliurament i
distribució dels fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu
patrimoni.
2. No podran obtindre la condició d'entitat col·laboradora aquelles entitats que estiguen incurses en
alguna de les circumstàncies establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS, havent
d'acreditar que no estan incurses en aquestes, en la forma que s'estableix en aquesta ordenança
per a les persones o entitats beneficiàries.
3. Les condicions de solvència i eficàcia per a poder ser considerada entitat col·laboradora seran
les que s'establisquen en el procediment de selecció d'aquestes. En el cas que les entitats
col·laboradores siguen persones subjectes a dret privat se seleccionaran prèviament mitjançant un
procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació i la
col·laboració es formalitzarà mitjançant un conveni.

5. Per a obtindre l'acreditació d'entitat col·laboradora, quan no tinga la consideració d'Administració
Pública, serà necessària la constitució d'una garantia suficient per a cobrir els perjudicis que
pogueren derivar-se de les actuacions que desenvolupe en la seua condició d'entitat
col·laboradora, en els termes disposats en els articles 44 del Reglament de la LGS i 16 d'aquesta
ordenança.
6. Es formalitzarà un conveni de col·laboració entre l'òrgan administratiu concedent i l'entitat
col·laboradora en el qual es regularan les condicions i obligacions assumides per aquesta, amb un
límit temporal de vigència de quatre anys, sense perjudici que a través de pròrrogues puga
estendre's fins a un màxim de huit. El text del conveni de col·laboració haurà de comptar amb
l'informe els serveis jurídics.
7. Quan l'Ajuntament de L'Alcúdia actue com entitat col·laboradora, l'Administració General de
l'Estat, la de la Generalitat Valenciana, o els organismes públics vinculats o dependents de les
mateixes subscriuran amb aquell els corresponents convenis en els quals es determinen els
requisits per a la distribució i lliurament dels fons, els criteris de justificació i de rendició de
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4. Quan, en virtut de l'objecte de la col·laboració, siga d'aplicació plena la legislació de contractes
públics, la selecció de les entitats col·laboradores es realitzarà conforme a els preceptes establerts
en aquesta llei. En aquest suposat, el contracte inclourà necessàriament el contingut mínim previst
en l'article 16 de la LGS, així com el que resulte preceptiu d'acord amb la normativa reguladora
dels contractes públics.

comptes. D'igual forma, i en els mateixos termes, es procedirà quan l'Administració General de
l'Estat, la de la Generalitat Valenciana, o els organismes públics vinculats o dependents de les
mateixes actuen com a entitats col·laboradores respecte de les subvencions concedides per
l'Ajuntament de L'Alcúdia.
8. La regulació continguda en els apartats 8 i 11 de l'article 10 serà aplicable a les
col·laboradores.

entitats

Article 13. Finançament de les activitats subvencionades.
1. Amb caràcter general, el pressupost del projecte o de l'activitat a subvencionar presentat per la
persona o entitat sol·licitant, o les seues modificacions posteriors, servirà de referència per a la
determinació final de l'import de la subvenció, podent calcular-se aquest com un percentatge del
cost final del projecte o activitat. En aquest cas, l'eventual excés de finançament per part de
l'Ajuntament de L'Alcúdia es calcularà prenent com a referència la proporció que aconseguisca
aquesta aportació respecte del cost total, de conformitat amb la normativa reguladora de la
subvenció i les condicions de la convocatòria, conveni o resolució de concessió.
No obstant això, en funció de la naturalesa i objectius o fins socials perseguits per la subvenció,
l'aportació pública podrà consistir en un import cert –sense referència a un percentatge o fracció
del cost total–, i en aquest cas s'entendrà que queda de compte de la persona o entitat beneficiària
la diferència de finançament necessari per a la total execució de l'activitat subvencionada, havent
de ser reintegrada, en el seu cas, el finançament públic per l'import en què la mateixa excedisca
del cost total d'aquesta activitat.

3. Llevat que es prohibisca expressament en la convocatòria les subvencions concedides seran
compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals o de la Unió
Europea o d'Organismes Internacionals, sense perjudici del que sobre aquest tema poguera
establir la normativa reguladora de les altres subvencions concurrents. Els supòsits de
cofinançament que puguen registrar-se se sotmeten als requisits següents:
a)

En tot cas l'import de la subvenció concedida per l'Ajuntament més altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos no podrà ser superior al cost de l'activitat subvencionada. Per a
la comprovació d'aquesta limitació, s'haurà de justificar la totalitat de la despesa realitzada i
el compte justificatiu haurà de contindre una relació detallada dels altres ingressos o
subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació dels imports i la
seua procedència.

b) Si es produïra un excés de finançament respecte del cost del projecte o activitat, la
beneficiària haurà de reintegrar-lo, juntament amb els interessos de demora, unint les cartes
de pagament a la corresponent justificació. El reintegrament de l'excés es farà a favor de les
entitats concedents en proporció a les subvencions concedides per cadascuna d'elles. No
obstant això, quan siga l’Ajuntament de L'Alcúdia el que advertisca l'excés de finançament,
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2. L'activitat subvencionada es finançarà amb recursos propis de la persona o entitat beneficiària
en l'import o proporció corresponent quan així s'establisca en la respectiva convocatòria, resolució
de concessió o conveni.

exigirà el reintegrament per l'import total de l'excés, fins al límit de la subvenció atorgada per
aquest.
c)

La circumstància que les subvencions siguen incompatibles no impedirà la sota- licitud
d'ambdues, però sí el seu gaudi simultani, procedint-se de conformitat amb el que es preveu
en la lletra g) de l'article 11.2 de la present ordenança.

4. L'import màxim de la subvenció que pot atorgar-se a cada sol·licitant, dins de la quantia
convocada, serà l'import estimat de la necessitat o el cost total de l'activitat, projecte o programa
seleccionat, si bé en les respectives convocatòries podrà limitar-se el finançament públic a una
determinada proporció d'aquest, expressant en tot cas la quantia màxima a atorgar. En aquest
segon supòsit, l'eventual excés de finançament públic, una vegada finalitzat el projecte o activitat,
es calcularà prenent com a referència la proporció que ha d'aconseguir aquesta aportació respecte
del cost total real justificat.
5. Quan així s'indique en la convocatòria, es podrà exigir un percentatge de finançament propi per
a cobrir l'activitat subvencionada.
6. En les convocatòries podrà establir-se un nombre màxim d'activitats o projectes a presentar per
la mateixa persona o entitat sol·licitant.
7. L'import concedit, que haurà de ser fixat en la resolució de concessió, no podrà ser depassat per
desviacions en l'execució.
Article 14. Modificació de la resolució de concessió.

2. La resolució o acord de concessió es podrà modificar a sol·licitud de la persona o entitat
beneficiària –segons el que es preveu en l'article 11 d'aquesta Ordenança-, quan circumstàncies
sobrevingudes i imprevisibles suposen una alteració de les condicions tingudes en compte per a la
concessió de la subvenció, sempre que les mateixes no desvirtuen la naturalesa o objectius de la
subvenció concedida, que la modificació no danye drets de terceres persones o entitats i que la
sol·licitud es presente abans que concloga el termini per a la realització de l'activitat.
3. Una vegada adoptada la resolució de la concessió, podrà realitzar-se un reajustament en la
distribució de les despeses del projecte o activitat subvencionada, prèvia autorització de l'òrgan
concedent i sempre que l'autorització no perjudique els drets de terceres persones o entitats.
Article 15. Publicitat de l'activitat subvencional municipal.
1. L'Ajuntament de L'Alcúdia i els seus organismes públics remetran a la Base de dades Nacional
de Subvencions informació sobre l'activitat subvencional municipal en els termes establerts en
l'article 20 de la LGS.
2. Així mateix, les subvencions concedides per l'Ajuntament de L'Alcúdia es publicaran en el tauler
d'anuncis i en el portal de transparència de l'Ajuntament de L'Alcúdia o apartat web específic, amb
indicació detallada del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris/as, sense perjudici de la seua
publicació en qualsevol altre mitjà que, en el seu cas, assenyale la convocatòria, l'acord de
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1. L'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos i en les condicions establides en
l'article 13 donarà lloc a la modificació de la resolució o acord de concessió.

concessió o el conveni. Referent a això, quan la informació continguera dades especialment
protegits, la publicitat només es durà a terme prèvia dissociació d'aquests.
3. El Portal de Transparència a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de L'Alcúdia inclourà
en tot cas el contingut següent:
a)

Informació general sobre la subvenció, amb informació extractada de la seua ordenança o
norma reguladora, així com l'enllaç a aquesta.

b) Els impresos de sol·licitud, així com, en el seu cas, annexos que s'hagen d'utilitzar per les
persones interessades.
c)

La resolució del procediment, excepte en els casos en què legalment estiga justificada
l'exclusió de la publicitat de les dades de l'adjudicatària.

No es publicaran les subvencions o ajudes públiques concedides a persones físiques quan:
Es tracte de dades de categoria especial (article 9 RGPD) o dades de condemnes i infraccions
penals (10 RGPD).
La persona física es trobe en una situació de protecció especial que puga veure's agreujada amb
la cessió o publicació de les seues dades personals, en particular , quan siga víctima de violència
de gènere o d'altres formes de violència contra la dona. Així com , quan són “atorgades per motius
de vulnerabilitat social”.
No tractant-se de dades de categoria especial, atendrem a:
Un exercici de ponderació, atesos els criteris de l'article 15.3 de la citada Llei 19/2013 i, si escau,
els definits per la legislació autonòmica en transparència.

4. Les persones o entitats beneficiàries, sense perjudici del seu deure de difondre el caràcter públic
del finançament dels seus programes, activitats, inversions o actuacions en els termes establerts
en l'article 12.2n) d'aquesta ordenança– hauran de donar publicitat a les subvencions i ajudes
percebudes en els termes i condicions establertes en la legislació estatal i autonòmica de
Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern. En el cas que les entitats sense ànim
de lucre facen ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de la Llei 19/2013 de Transparència,
Accés a la informació pública i Bon Govern, la base de Dades Nacional de Subvencions servirà de
mig electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.
Article 16. Règim general de garanties.
1. El règim general de garanties aplicable a les subvencions atorgades per l’Ajuntament de
L'Alcúdia serà l'establert en els articles 42 a 54 del Reglament de la LGS i en la present
ordenança.
2. Serà obligatòria la constitució de garantia:
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En tot cas, les dades que es publicarien del beneficiari serien les inicials del Nom i Cognoms, més
els quatre números centrals del DNI/Passaport/NIE o document equivalent que en cap cas
contindrà la lletra o lletres.

a)

En els procediments de selecció d'entitats col·laboradores.

b) Quan es considere necessari per a assegurar el compliment dels compromisos assumits per
les persones o entitats beneficiàries o les entitats col·laboradores, i així estiga previst en la
convocatòria, l'acord de concessió o el conveni.
c)

Quan es preveja la possibilitat de realitzar pagaments a compte o anticipats. No obstant això,
queden exonerades de l'obligació de constituir garantia les entitats i beneficiaris/es
inclosos/es en algun dels supòsits establerts en l'article 42.2 del Reglament de la LGS, llevat
que la convocatòria, l'acord de concessió o el conveni, establiren una altra cosa.

3. Sense perjudici del que s'estableix en la lletra c) de l'apartat anterior, en supòsits de
concurrència competitiva, la convocatòria podrà, de forma motivada, exonerar de l’obligació de
prestar garantia quan la naturalesa de les actuacions subvencionades o les especials
característiques de la persona o entitat beneficiària així ho justifiquen, sempre que quede prou
assegurat el compliment de les obligacions imposades a aquestes .
4. En els supòsits de pagaments anticipats o, en el seu cas, pagaments a compte, les garanties es
constituiran per l'import dels mateixos incrementat en el percentatge que establisca la
convocatòria, acord de concessió o conveni, que no podrà superar un 20 per 100, havent de cobrir
l'import del pagament anticipat o, en el seu cas del pagament a compte, més l'import estimat dels
interessos de demora que pogueren generar-se.

TÍTOL II PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Article 17. Procediments de concessió.
1. El procediment ordinari de concessió serà el de concurrència competitiva. En aquest
procediment s'ha de procedir a la comparació de las sol·licituds presentades l’objecte d'establir una
prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en la convocatòria,
de manera que es concedisquen, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, a
aquelles que hagen obtingut major valoració.
No obstant això, no serà necessari fixar un ordre de prelació en el cas que el crèdit consignat en la
convocatòria fora suficient per a atendre, una vegada finalitzat el termini de presentació, totes les
sol·licituds que reunisquen els requisits establerts.
2. Podran concedir-se de manera directa les següents subvencions:
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5. Quan les subvencions tinguen per objecte el finançament total o parcial de béns immobles, les
convocatòries podran exigir garanties que els mateixos s'apliquen al seu destí durant el temps
previst en la resolució de concessió, atesa la quantia de la subvenció que es marque en la
convocatòria i sempre que siga compatible amb la naturalesa de la subvenció. Aquestes garanties
podran adoptar, a més de les modalitats previstes per a les garanties de pagaments a compte o
anticipats, les formes d'hipoteca o peça, sense perjudici de la preceptiva inscripció en els registres
corresponents de l'obligació de destinar els béns finançats a la fi concret per al qual es va concedir
la subvenció. La constitució d'aquestes garanties serà obligatòria quan la beneficiària siga una
entitat privada.

a)

Les previstes nominativament en el Pressupost General de l'Ajuntament de L'Alcúdia en els
termes recollits en els convenis o acords de concessió.

b) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals vinga imposat per una norma de rang legal,
que seguiran el procediment de concessió que els resulte d'aplicació d'acord amb la seua
pròpia normativa.
c)

Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acrediten raons d'interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua
convocatòria pública.

3. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determine en la
convocatòria, ni superar els límits anuals d'imputació pressupostària previstos. Aquelles sol·licituds
que no s'atenguen per insuficiència pressupostària seran desestimades, sense perjudici de
detallar-se la seua baremació en el text de la resolució als efectes del previngut en l'article 20.2
d'aquesta ordenança.
CAPÍTOL I - CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 18. Iniciació del procediment.
1. El procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici amb l'acord o
resolució d'aprovació de cada convocatòria per l'òrgan competent. La convocatòria es publicarà en
el Butlletí Oficial de la Província de València a través de la Base de dades Nacional, en el tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament, en l'apartat web específic i en el seu cas en el Portal de
Transparència.

3. El procediment de concessió de la subvenció en règim de concurrència competitiva podrà fer-se
bé mitjançant convocatòria i procediment selectiu únics, o bé mitjançant una convocatòria oberta
amb diversos procediments selectius al llarg de l'any conformement al que es preveu en l'article 59
del Reglament de la LGS, segons s'especifique en la corresponent convocatòria. En les
convocatòries que seguisquen el règim de tramitació anticipada o de subvencions pluriennals,
s'aplicaran les disposicions previstes en els articles 56 i 57 del Reglament de la LGS.
4. El contingut mínim de la convocatòria serà el següent:
a)

Indicació de l'acord plenari pel qual s'aprova l'Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de L'Alcúdia, data i número de Butlletí Oficial de la Província on estiga
publicada.

b) Crèdits pressupostaris als quals s'imputen les subvencions i quantia total màxima de les
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, en defecte d'això, quantia estimada
de les subvencions.
En el cas de la tramitació anticipada de l'expedient a l'empara de l'article 56 del Reial
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2. Les convocatòries de subvencions hauran de publicar-se amb l'antelació suficient perquè la
persona o entitat beneficiària puga disposar del temps necessari per al desenvolupament eficient
de l'activitat i subsegüent justificació, iniciant-se la tramitació de l'expedient si fora necessari en
l'exercici pressupostari anterior, de conformitat amb el que es preveu en l'article 56 del
Reglament de la LGS.

decret 887/2006, la quantia total màxima que figure en la convocatòria tindrà caràcter
estimat havent de fer-se constar expressament en la mateixa que la concessió de
subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de
la resolució de la concessió.
c)

Objecte, condicions, finalitat de la concessió de subvencions i possibles modificacions a
introduir en el projecte, a conseqüència de circumstàncies imprevistes, i en aquest cas
hauran d'aprovar-se per l'òrgan competent.

d) Expressió que la concessió s'efectua mitjançant concurrència competitiva.
e)

Requisits per a sol·licitar la subvenció i manera d'acreditar-los.

f)

Establir, en el seu cas, la consideració com a beneficiàries de les persones i entitats a què
es refereixen els apartats 3 al 7 de l'article 10 d'aquesta ordenança i les excepcions, atesa
la naturalesa de la subvenció, d'alguna de les prohibicions de l'article 13.2 de la LGS,
segons el que s'estableix pel citat article 10.

g)

Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis
mesos, llevat que una norma amb rang de llei establisca un termini major o així vinga previst
en la normativa de la Unió Europea . El termini es computarà a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria, llevat que la mateixa pospose els seus efectes a una data
posterior.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones
o entitats interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.

i)

Terminis de resolució i de notificació, així com els mitjans de publicació.

j)

Incompatibilitats amb altres subvencions.

k)

Forma d'abonament de les subvencions i possibilitat d'efectuar pagaments anticipats.

l)

En el seu cas, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb el que es
disposa en l'article 27 la LGS.

m) Criteris objectius d'atorgament
ponderació d'aquests.

de la

subvenció d'entre

els detallats en l'article

19 i

Les convocatòries concretaran els criteris objectius de valoració de les sol·licituds en funció
de la naturalesa de l'activitat o interès públic i, en el seu cas, la ponderació d'aquests. No
obstant això, en les convocatòries en les quals per la modalitat de subvenció no siga possible
ponderar els criteris triats, es considerarà que tots ells tenen el mateix pes relatiu per a
realitzar la valoració de les sol·licituds.
Per al cas que el crèdit consignat en la convocatòria fora suficient, atès el nombre de
sol·licituds, quedarà exceptuat el requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds
presentades que reunisquen els requisits establerts.
n) Terme i termini de justificació.
o) En el seu cas, indicació que el crèdit destinat a les subvencions es prorratejarà entre
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h) Documents i informacions que han d'acompanyar-se a la petició.

totes les persones o entitats beneficiàries de la subvenció.
p) Indicació que la resolució posa fi a la
procedisca interposar contra aquesta.

via administrativa i del recurs o recursos que

q) Indicació, en el seu cas, que la resolució de concessió podrà incloure una relació
ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les condicions per a adquirir la condició
de beneficiari/a, no hagen sigut estimades per depassar-se la quantia màxima del crèdit fixat
en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna d'elles.
r)

En el seu cas, possibilitat de subcontractació en diferents termes als previstos amb caràcter
general en aquesta ordenança.

s)

En el seu cas, tant per cent del pressupost del projecte a finançar per la persona o entitat
beneficiària, bé per finançament propi o a través d'altres subvencions.

t)

La possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte. En cas que
la
convocatòria no continga tal previsió el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia
justificació per la persona o entitat beneficiària de la realització de l'activitat o projecte.

u) En el seu cas, règim de garanties que han de constituir les persones o entitats beneficiàries,
o les entitats col·laboradores.
v)

Possibilitat d'introduir modificacions en el projecte a conseqüència de circumstàncies no
previstes.

x)

Composició de la Comissió de valoració.

y)

Termini i lloc de presentació de sol·licituds.

5. Les sol·licituds dels interessats acompanyaran els documents i informacions determinades en la
convocatòria. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud en el model normalitzat
que a aquest efecte es determine en la convocatòria. El termini per a presentar les sol·licituds es
fixarà en les corresponents convocatòries així com el lloc de presentació i si escau presentar-la
obligatòriament per mitjans telemàtics, tal com estableix l'art. 14 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre de
Procediment Administratiu Comú.
6. Les convocatòries de subvencions exigiran la presentació, juntament amb la sol·licitud, dels
documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en
les persones o entitats beneficiàries i els mèrits o circumstàncies a valorar en el procediment de
concessió, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder d'aquesta Administració o les
seues, i en aquest cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual s'indique la
data i l'òrgan o dependència, en què van ser presentats o, en el seu cas, emesos, o en el qual
obren, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment
al qual corresponguen.
No obstant això, el que es disposa anteriorment, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre
el document per part d'aquesta Administració, es podrà requerir a la persona o entitat sol·licitant la
seua presentació, o en defecte d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es
refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.
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w) En el seu cas, la condició que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de
l'activitat subvencionada es faça constar el finançament públic de l'Ajuntament.

7. Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts en la convocatòria, l'òrgan competent
requerirà a l'interessat o interessada l'esmena dels defectes advertits en el termini de deu dies,
indicant-li que si així no ho fera se li tindrà per desistit/a de la seua sol·licitud, prèvia resolució, que
haurà de ser dictada en els termes previstos en la llei de procediment administratiu.
Article 19. Instrucció del procediment
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions en l'àmbit de l’Ajuntament de
L'Alcúdia es desenvolupa a través de dos òrgans: l'òrgan instructor i l'òrgan col·legiat. La
condició d'òrgan instructor correspon al departament que promou la convocatòria, que actua
d'òrgan gestor i que designarà la persona responsable d'impulsar l'expedient.
2. La persona que instruïsca el procediment 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.
3. Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament:
•

Avaluació de les sol·licituds, efectuada conforme a els criteris, formes i prioritats de valoració
establerts en la convocatòria. Aquesta podrà preveure una fase de preavaluació en la qual
es verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de
beneficiari/a de la subvenció.

•

Informe del servei instructor en el qual conste que de la informació que obra en el seu poder
es desprèn que les persones o entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris
per a accedir a aquestes.

La comissió de baremació és l'òrgan col·legiat del procediment. La composició de l'òrgan
col·legiat al qual es refereix l'article 22 de la Llei 38/2003 serà la que expressament es designe
en cadascuna de les convocatòries de subvencions. Estarà compost per un número no inferior a
5, presidit pel president/a de la corporació o en el seu cas, el regidor/a en qui delegue i actuarà
com a secretari/a una persona designada del departament gestor.
4. Podran servir de criteris generals per a l'atorgament de subvencions per l’Ajuntament de
L'Alcúdia, entre altres, els següents:
1) L'antiguitat, trajectòria i implantació a la ciutat de l'entitat, així com els resultats obtinguts en
l'exercici anterior.
2) L'impacte, repercussió i influència en l'augment del nivell cultural i de l'afició dels veïns de
L'Alcúdia a les activitats artístiques que promouen.
3) La quantia total de despeses i ingressos que constitueixen el seu pressupost, dèficit previst i
necessitats reals de finançament.
4) El nombre de socis amb què compta l'associació i la qualificació tècnica o professional dels
seus components.
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La instrucció del procediment correspondrà al cap/a del Departament que tramite l'expedient
(regidor/a) o al funcionari/a en el qual es delegue.

5) La col·laboració establida amb l'Ajuntament de L'Alcúdia en l'organització de projectes
culturals i en la programació cultural i festiva.
6) La innovació i creativitat del projecte presentador.
7) L'ús i difusió del valencià en la seua programació cultural.
8) La importància del programa esportiu a desenvolupar, en relació amb la implantació i
arrelament de l'entitat a la ciutat.
9) La qualificació tècnica i professional del personal que desenvoluparà el projecte.
10) L'interès i incidència social i esportiva. El nombre de participants i l'eficàcia manifesta i
resultats quant a la promoció i desenvolupament esportiu.
11) Els costos i muntant econòmic de les activitats esportives a desenvolupar.
12) El caràcter singular de l'esdeveniment, relacionat amb el seu prestigi, qualitat i altura
esportiva.
13) L'interès i incidència social, en relació amb la potencial assistència d'espectadors,
participació i foment de l'afició.
14) Les càrregues i costos suportats per l'organització o associació, relacionats amb els esforços
que hauran de realitzar, mitjans de què disposa i resultats previsibles.
15) Els mèrits i nivell aconseguits, avaluats en funció del seu context social i esportiu.
16) L'arrelament i tradició aconseguits entre la població, referits al seu torn al favorable acolliment
que experimente la competició.
17) El nombre de participants calculat i la difusió social reeixida.

19) La trajectòria esportiva i els resultats obtinguts en la temporada anterior.
20) L'interès i incidència social i esportiva en el municipi.
21) Els mèrits i nivell aconseguits, avaluats en funció del seu context social i esportiu.
22) Població a la qual van dirigits els projectes i activitats de caràcter juvenil (socis, joves en
general …).
23) El contingut i els fins perseguits pel projecte de caràcter juvenil (d'oci i temps lliure,
d'integració de joves amb minusvalideses, d'informació i assessorament, de coeducació i foment
de la igualtat, de prevenció de situacions de marginalitat, de promoció de l'associacionisme…).
24) Elaboració, qualitat i treball previ, impacte a nivell local, continuïtat i caràcter col·laboratiu
del projecte a desenvolupar.
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18) El caràcter innovador de l'activitat en combinació amb les perspectives que oferisca quant
a bon acolliment de públic i participants.

25) Antiguitat de l'associació i el seu nivell d'implantació.
26) Aportació econòmica de l'entitat juvenil al pressupost del projecte a desenvolupar.
27) Claredat i coherència del projecte.
28) Ajust entre el cost pressupostari i els objectius previstos.
29) Que l'activitat supose ampliació o complement adequat dels ensenyaments reglats que rep
l'alumnat a qui va dirigida.
30) El número d'alumnat a qui va dirigida o que participaran en l'activitat.
31) Que el projecte relacione diferents centres educatius de L'Alcúdia.
32) Que el projecte tracte sobre els temes transversals que s'especifiquen en el PUAM.
33) Que el projecte compte amb participació dels diferents estaments de la comunitat educativa:
alumnat, professorat i famílies.
34) La innovació educativa.
35) Compensadors de desigualtats socioeconòmiques.
36) Que el projecte tinga previstes altres fonts de finançament.
37) Que el projecte implique potenciació dels drets i llibertats fonamentals, així com dels deures
constitucionals i estatutaris dels ciutadans, a més de l'aprofundiment en el respecte a tots ells.
38) Que el projecte siga d'actuacions tendents a millorar la condició ètica i intel·lectual de
l'alumnat, de la seua capacitat crítica, el desenvolupament de la creativitat i el foment de les
facultats artístiques.

40) Que el projecte tinga com a finalitat conscienciar a l'alumnat i difondre els principis
democràtics de convivència, de respecte a els altres i dels béns públics i privats, tot això en el
marc de la tolerància i la solidaritat entre els homes, les dones i els pobles.
41) Que el projecte propicie la transició positiva cap a la vida professional, la capacitació tècnica
i els hàbits de treball.
42) Que el projecte tracte d'experiències i actuacions que perseguisquen la millora del sistema
pedagògic.
43) L'especial capacitat i rendiment.
44) L'interès del projecte de formació.
45) El nivell de renda.
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39) Que el projecte supose adaptació al mitjà, millor coneixement de l'entorn i acostament a la
realitat social.

46) La situació econòmica.
47) La situació social i familiar.
48) La facilitació de la conciliació de la vida familiar i professional
49) Els mèrits acadèmics.
50) Els mèrits artístics.
51) El nombre d'associats i col·laboradors.
52) La participació i implantació dins del entorn comunitari.
53) Característiques singulars del beneficiari o de l'activitat objecte de subvenció acreditades per
organisme oficial, o existència d'una situació singular determinada.
54) Prorrateig entre el nombre de sol·licitants.
55) Sorteig.
56) Factors mediambientals.
57) Necessitats socials.
58) Activitats o programes que incidisquen en la igualtat d'oportunitats..
59) Activitats o programes que incidisquen en la convivència intercultural.
60) Activitats o programes que incidisquen en la lluita contra l'exclusió social.
61) El cost total de l'objecte que es pretenga subvencionar per a aconseguir els fins establerts en
la convocatòria.

63) Qualsevol altre criteri que perseguisca l'interès públic o social, i supose una discriminació
positiva dels factors concordes amb l'objecte de la convocatòria.
4. Una vegada avaluades i informades les sol·licituds, el servei instructor elaborarà la proposta
provisional de concessió de les subvencions, que serà elevada a la Comissió de baremació, en el
seu cas, per a la seua posterior aprovació.
5. En aquells supòsits en què figuren en el procediment i siguen tinguts en compte, fets,
al·legacions o proves no adduïdes per les persones interessades, se'ls notificarà la proposta de
concessió, atorgant-los el termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions. Informades les
mateixes pel servei gestor es tornarà a elevar la pro posada a valoració de la Comissió que la
sotmetrà per a la seua aprovació a l'òrgan competent, l'Alcaldia- Presidència.
6. Les convocatòries podran preveure que, en el cas que la suma dels imports sol·licitats pels qui
reunisquen els requisits per a accedir a les ajudes siga superior a l'import objecte de la
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62) Per l'ordre d'entrada de la sol·licitud amb el límit pressupostari.

convocatòria, aquest import es prorratege entre les persones beneficiaries en proporció als
pressupostos ajustats dels projectes conforme a l’apartat anterior o als programes acceptats,
sempre que no s'alteren les condicions, objecte i finalitat de la subvenció. No obstant això, si la
quantitat individualitzada a percebre per la persona beneficiària o projecte resultara insuficient per
a l'eficàcia de les ajudes no procedirà aplicar el prorrateig.
7. En el cas que figuren en el procediment i siguen tinguts en compte altres fets i altres al·legacions
i proves adduïdes per les persones interessades, l'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de
l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà una proposta de resolució provisional, degudament
motivada, que haurà de notificar-se a les persones interessades en la forma que establisca la
convocatòria, i es concedirà un termini de 15 dies per a presentar al·legacions segons l'art. 88 de
la Llei 39/2015, 1 d'octubre, Procediment Administratiu Comú.
8. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen tinguts en
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes per les persones interessades.
En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.
Article 20. Resolució del procediment
1. Una vegada rebuda la proposta de resolució, juntament amb la resta de l'expedient, l'òrgan
competent resoldrà el procediment, prèvia fiscalització de la Intervenció general.

En aquest supòsit, si es renunciara a la subvenció per algunes de les persones beneficiaries,
l'òrgan concedent acordarà, sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la
subvenció a la persona sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en ordre de la seua puntuació,
sempre que amb la renúncia per part d'algunes de les persones beneficiàries s'haja alliberat crèdit
suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades. L'òrgan concedent de la
subvenció comunicarà aquesta opció a les persones interessades, a fi que, en cas que
accedisquen, l'òrgan administratiu dicte nou acte de concessió.
3. En les subvencions que tinguen per objecte finançar la realització d'una activitat, les resolucions
de concessió especificaran els terminis en què hauran de desenvolupar-se tenint en compte, en el
seu cas, el programa de treballs o proposta formulada per la persona o entitat beneficiària i els
límits derivats de la temporalitat dels crèdits pressupostaris.
4. La resolució haurà d'expressar els recursos que contra aquesta procedisquen, òrgan
administratiu o judicial davant el qual hagueren de presentar-se i termini per a interposar-les, sense
perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altre que estimen oportú.
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2. La resolució es motivarà de conformitat amb el que es disposa en la present ordenança i en la
convocatòria per la qual es regeix, devent, en tot cas, quedar acreditats en el procediment els
fonaments de la resolució que s'adopte. Referent a això, deurà fer constar de manera expressa: la
persona sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, i la seua
quantia, i en el seu cas, la resta de sol·licitants les peticions de les quals hagen resultat
desestimades, especificant-se la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar
tant la concessió com la denegació.

5. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir de sis mesos excepte en el cas de
convocatòria oberta, que una norma amb rang de llei establisca un termini major o així vinga
previst en la normativa de la Unió Europea, en els casos de la qual el termini màxim per a resoldre
i per a presentar sol·licituds en cadascun dels procediments serà el que s'especifique en la
convocatòria. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria,
llevat que la mateixa pospose els seus efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima a les persones o
entitats interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
7. La resolució serà publicada en la BDNS abans que finalitze el mes següent al de la seua
producció segons l'art. 5 RD 130/2019, de 8 de març, i s'utilitzaran altres mitjans que asseguren
la publicitat de les persones beneficiàries d'aquestes, com ara la seu electrònica i el Portal de
Transparència.
No serà necessària la publicació de les dades de la persona beneficiària quan, en raó de l'objecte
de la subvenció, puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l’honor, la intimitat personal, i
familiar de les persones físiques en virtut del que s'estableix en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge,
i haja sigut previst en la seua normativa reguladora.
8. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima a les persones
interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.
CAPÍTOL 2. RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 21. Procediment de Concessió directa de les subvencions.

2. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici o a instàncies de la
persona interessada.
3. Seran aplicable a les sol·licituds de les persones interessades el que es disposa per l'article 18
d'aquesta ordenança, amb les adaptacions necessàries pel caràcter directe de la concessió.
Article 22. Concepte i classes.
1. Són subvencions previstes nominativament en el Pressupost General de l’Ajuntament de
L'Alcúdia, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostaria i beneficiari/a aparegueren
determinats expressament en el corresponent annex en què es relacionen les subvencions
nominatives que han sigut dotades en l'estat de despeses del pressupost.
2. En particular, tindran la consideració de subvencions nominatives:
a)

Les aportacions dineràries que hagen de realitzar-se a organismes i ens vinculats als
pressupostos dels quals no s'integren en el Pressupost General del l’Ajuntament de L'Alcúdia,
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1. Serà aplicable a les subvencions que es concedisquen directament el que es preveu en la LGS i
en el seu Reglament, així com en la present ordenança.

tant si es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la realització d'actuacions
concretes. Aquesta modalitat es regularà pels respectius acords de concessió o convenis
amb les entitats perceptores, on s'establiran les condicions i compromisos específics
aplicables, per les disposicions d'aquesta ordenança que els siguen aplicables i pel que es
preveu en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.
b) En el cas de les subvencions pluriennals, quan l'import a subvencionar en l'anualitat
corresponent es dote en el pressupost inicial amb aquest caràcter. Aquestes subvencions es
gestionaran en els termes recollits en els convenis o acords de concessió aprovats en el seu
moment.
c)

En els restants suposats, s'haurà de seguir el procediment de concessió que s'estableix en
l'article següent, en el qual haurà de justificar-se deguda-ment per l'òrgan gestor la
impossibilitat d'aplicació del principi de concurrència. Aquestes subvencions es regiran per la
resolució de concessió o pel conveni a través del qual es canalitzen, el contingut del qual
serà l'establert en l'article 23 d'aquesta ordenança, modulat en funció de la naturalesa i de
l'objecte de cada subvenció.

Article 23. Procediment de concessió.
1. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici per la persona responsable del crèdit pressupostari
al qual s'imputa la subvenció, o a instància de la persona interessada, sent imprescindible
l'existència de consignació pressupostària específica en el Pressupost General Municipal a favor
de la persona pública o privada a la qual va destinada la subvenció.
En el cas de l'inici a instàncies de part de les subvencions nominatives previstes en el Capítol IV
del Pressupost de la Corporació el termini per a presentar la subvenció serà l'establert en les
Bases d'execució del pressupost.

Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament la inclusió en el procediment del
document comptable de retenció del crèdit per l'import màxim consignat en el Pressupost,
l'elaboració del text del conveni regulador de la subvenció, que haurà de comptar amb l'informe
jurídic de l'instructor en el qual conste que, de les dades que obren en el seu poder, resulta que
la persona beneficiària reuneix els requisits per a accedir a la subvenció.
3. Una vegada completada la instrucció, se sotmetrà la proposta de concessió a l'òrgan competent
per a la seua aprovació que serà l'Alcaldia - Presidència o en el seu cas l'òrgan en què es delegue.
4. La resolució es motivarà i notificarà de conformitat amb el que es disposa en la present
ordenança i en la normativa vigent.
5. L'acceptació de la subvenció es formalitzarà a través de la signatura per les parts del conveni,
adquirint eficàcia a partir d'aqueix moment l'acte de concessió de la subvenció. El conveni haurà
d'expressar necessàriament:
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2. El servei gestor realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut dels quals haja de dictar-se la
proposta de resolució i sol·licitarà quants informes estime necessaris per a resoldre o que siguen
exigits per les normes que regulen la subvenció.

a)

Definició expressa i concreta de l'objecte.

b) Compromisos de les parts.
c)

Crèdit pressupostari al qual s'imputa la subvenció.

d) Forma de pagament.
e)

Forma de justificació i termini de presentació de la corresponent documentació, per les
persones beneficiàries del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció
i de l'aplicació dels fons percebuts.

f)

Termini de vigència, possibilitat de pròrroga i modificació del conveni.

g)

La possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de
garanties que, en el seu cas hauran d'aportar les persones beneficiàries.

h) En tota la resta, el conveni es regula art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, 1 de octubre, Règim
Jurídic dels Administracions publiques amb les peculiaritats del règim local.
6. Quan en virtut de les especials circumstàncies de l'objecte de la subvenció es considere
prescindible la figura del conveni, se seguirà el procediment establert, obviant els tràmits relatius a
aquest.
Article 24. Subvencions l'atorgament o la quantia de les quals vinga imposat per una
norma de rang legal.
Aquelles subvencions de concessió directa que el seu atorgament o quantia a vinga imposat per
una norma de rang legal, es regiran per aquesta norma i per les altres d'específica aplicació a
l'Ajuntament de L'Alcúdia i els seus organismes públics, tenint caràcter supletori el que es preveu
en la LGS, el Reglament de la LGS i aquesta ordenança, excepte en el que afecten els principis
de publicitat i concurrència.

A més, perquè siga exigible el pagament de les subvencions serà necessària l'existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost del corresponent exercici.
En tot cas, amb caràcter previ a la concessió haurà d'emetre's informe pel servei o centre gestor
sobre adequació de la proposta a la Llei que determine es seu atorgament i sotmetre's a
fiscalització de la Intervenció.
Article 25. Subvencions concedides per raons de dificultat de convocatòria pública.
1. Amb caràcter excepcional, es podran concedir directament subvencions en què s'acrediten
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
dificulten la seua convocatòria pública.
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Quan la Llei que determine el seu atorgament es remeta a la formalització d'un conveni de
col·laboració entre l'entitat concedent i els beneficiaris per a canalitzar la subvenció, aquest
conveni haurà de tindre el contingut mínim de l'article 65.3 del Reglament de la Llei General de
Subvencions i ajustar-se a les previsions contingudes en la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.

2. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici pel servei o centre gestor del crèdit pressupostari al
qual s'imputa la subvenció o a instàncies de subjecte interessat. En cas d'inici a instàncies de
subjecte interessat, aquesta haurà de presentar sol·licitud en els termes d'aquesta Ordenança
General seguint el model establert.
3. Iniciat el procediment, haurà d'emetre's informe pel cap del Servei o funcionari al qual estiga
vinculat l'objecte de la subvenció i proposta d'acord signada per l'alcalde o regidor delegat de la
matèria. L'informe haurà de manifestar-se necessària- ment sobre els extrems que s'indiquen a
continuació:
a) Definició de l'objecte de la subvenció, amb expressa indicació de:
- El caràcter excepcional i singular de la subvenció,
- Les raons d'interès públic, social, econòmic, humanitari o altres que justifiquen la dificultat de
la seua convocatòria pública.
b) La identificació dels objectius o finalitats, dels dels beneficiaris i dels efectes que es pretenen
aconseguir.
c) El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada
per a cada beneficiari quan foren varis. Quan es tracte de les vinculats a Presidència, a més
que es compleixen els requisits previstos en l'apartat 2 d'aquest article.
d) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració, ens públic o privat, nacional,
comunitari europeu o internacional.
e) Terminis i mètodes de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, en el seu cas, hagen d'aportar els
beneficiaris.

g) Que el beneficiari es troba en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o que en
ell concorren les circumstàncies i es compleixen les condicions i requisits previstos en la Llei
General de Subvencions i en aquesta Ordenança General per a poder ser beneficiari.
4. La concessió d'aquestes subvencions es realitzarà per Resolució de l'Alcalde o acord o resolució
de l'òrgan en qui delegue, a proposta del servei o centre gestor competent per raó de la matèria,
prèvia fiscalització de la Intervenció. En qualsevol cas, la terminació del procediment o la manera
d'articular la subvenció podrà ser per conveni que haurà d'ajustar-se a les previsions contingudes
en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. En qualsevol d'aquests
supòsits, l'acte de concessió o el conveni tindran caràcter de bases reguladores de la concessió a
l'efecte de la normativa de subvencions.
5. Sense perjudici dels apartats anteriors, si l'òrgan competent per a la Resolució el considera
oportú podrà establir una convocatòria específica que regule aquest procediment aprovada pel
citat òrgan tenint en compte la present ordenança i la legislació vigent compatible amb aquesta
modalitat.
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f) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual
es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

Article 26. Subcontractació de les activitats subvencionades per les persones
beneficiàries.
1. S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers la execució total o parcial de
l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació
d'aquelles despeses en que haja d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de
l'activitat subvencionada.
2. La subcontractació, la possibilitat de la qual haurà d'estar prevista en la corresponent
convocatòria, s'ajustarà a les normes que referent a això conté la Llei General de Subvencions i el
seu Reglament de desenvolupament. El límit màxim de subcontractació en el cas que no estiga
especificat en la convocatòria no podrà superar el 60% de l'import de l'activitat subvencionada.
TÍTOL III
PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS
Article 27. Regles generals de justificació
1. La justificació és un acte obligatori del beneficiari de la subvenció i comporta l'acreditació del
compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en l'acte de
concessió.

3. La justificació es documentarà en la forma establida en l'article següent i de conformitat amb el
que s'establisca en la convocatòria, resolució de concessió o conveni.
4. Les subvencions que es concedisquen en atenció a la concurrència d'una determinada situació
en el perceptor no requeriran una altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible
en dret d'aquesta situació prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que pogueren
establir-se per a verificar la seua existència.
5. Una vegada presentada la documentació justificativa, haurà d'emetre's informe pel servei o
centre gestor sobre la seua adequació o no als requisits exigits en aquesta Ordenança General o
en la convocatòria.
6. Transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat la mateixa davant
l'òrgan administratiu competent, aquest requerirà al beneficiari perquè en el termini improrrogable
de quinze dies siga presentada. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en
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2. Les despeses s'acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent
amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia
compulsada, quan en aquest últim supòsit així s'haja establert en la convocatòria, resolució de
concessió o conveni. En cas que la convocatòria, resolució de concessió o conveni així ho
establisquen, els justificants originals presentats es marcaran amb una estampilla, indicant en la
mateixa la subvenció per a la justificació de la qual han sigut presentats i si l'import del justificant
s'imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas s'indicarà a més la quantia
exacta que resulte afectada per la subvenció.

aquest apartat portarà amb si l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establides en la
Llei General de Subvencions.
7. L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establerts en aquest
títol o la justificació insuficient de la mateixa portarà aparellat la pèrdua total o parcial del dret al
cobrament, i, en el seu cas, el reintegrament en les condicions previstes en el Títol IV d'aquesta
Ordenança General i en la Llei General de Subvencions.
Article 28. Forma de justificació.
1. La justificació s'efectuarà mitjançant compte justificatiu de la despesa realitzada i en la forma
establida en la convocatòria, resolució de concessió o conveni. En tot cas, haurà d'acreditar-se pel
beneficiari la publicitat que s'haja donat a la subvenció concedida en els termes que s'indique en la
convocatòria, resolució o conveni.
El compte justificatiu es presentarà segons el model que determine la convocatòria, resolució de
concessió o conveni i contindrà com a mínim la següent informació:
a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que contindrà:
a. Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, data d'emissió i, en el seu cas, data de pagament. En cas que la
subvenció s'atorgue conformement a un pressupost, s'indicaran les desviacions esdevingudes.
b. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa incorporats en la relació a què es fa referència en el paràgraf anterior per import
almenys de la subvenció concedida i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament.

d. En cas de denegació del beneficiari de la subvenció perquè l'Ajuntament puga obtindre
informació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la
Seguretat Social relativa al compliment de les seues obligacions amb aquests organismes, haurà
d'adjuntar els certificats corresponents emesos pels esmentats organismes. Aquesta obligació no
serà exigible sempre que els certificats presentats en ocasió de la sol·licitud estigueren encara
vigents en el moment de la justificació.
2. El compte justificatiu podrà contindre també altres documents exigits en la convocatòria,
resolució o concessió, i conforme al que s'estableix en el Reglament de la Llei General de
Subvencions.
Article 29. Termini de justificació.
1. Les subvencions s'hauran de justificar en el termini establert en la convocatòria, resolució de
concessió o conveni.
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c. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

2. Les condicions i el procediment per a la concessió de l'ampliació són els establerts en l'article 32
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Article 30 Despeses subvencionables.
1. Les despeses subvencionables es determinaran en la corresponent convocatòria, resolució o
conveni, de conformitat amb el que s'estableix en el present article, en l'article 31 LGS i en l'article
83 Reglament de la LGS.
2. Es consideren despeses subvencionables aquells que, dins del marc legal vigent i de les
previsions d'aquesta ordenança, responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat
subvencionada, es realitzen dins del termini previst en la convocatòria, conveni o resolució de
concessió, el seu cost d'adquisició no siga superior al valor de mercat i, excepte disposició
expressa en contra en la convocatòria, conveni o resolució, siguen efectivament pagats amb
anterioritat a la finalització del termini de justificació.
3. Els tributs es consideraran despeses subvencionables quan siguen abonats pel beneficiari/a
efectivament, no incloent-se per tant quan els mateixos siguen susceptibles de recuperació o
compensació.
4. Es considerarà despesa realitzada, el que ha sigut efectivament pagat amb anterioritat a la
finalització del període de justificació de la subvenció, sempre que es corresponguen amb el
període d'execució del projecte o activitat subvencionada.
La justificació del pagament podrà realitzar-se, en el seu cas i quan l'establisca la convocatòria,
de la següent forma:
a) Pagaments en metàl·lic. La justificació del pagament d'aquestes despeses es realitzarà
mitjançant inclusió en la pròpia factura del “Vaig rebre” amb signatura i segell de l'emissor. El segell
haurà de contindre, com a mínim, el nom i el NIF de l'expedidor.

b.1. Transferència bancària. En cas de pagament per transferència o domiciliació en compte, es
justificaran mitjançant extracte, deute o moviment bancari acreditatiu del càrrec, havent de
quedar identificats en tots dos casos l'ordenant i el beneficiari de l'operació, així com el document
justificatiu o concepte de la despesa que se salda, tenint plena validesa els obtinguts per via
telemàtica.
b.2. Xec nominatiu o pagaré. En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu o pagaré, els
documents justificatius consistiran en la còpia del xec o pagaré i de l'extracte de l'entitat
financera del càrrec en compte.
5. Podran ser subvencionables les despeses que origine el compliment de les garanties de
qualsevol naturalesa que hagen sigut exigides, d'acord amb aquesta ordenança, quan així ho
preveja la convocatòria, conveni o resolució de concessió.
6. En cap cas es consideraran despeses subvencionables:
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b) Pagaments bancaris.

a)

Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c)

Les despeses de procediments judicials.

d) Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.
Concretament, quant a l'Impost sobre el Valor Afegit únicament seran despeses
subvencionables aquelles quantitats abonades per la persona beneficiària que representen
un cost real, és a dir, que haja sigut efectivament abonat per la persona beneficiària, i que no
siga deduïble, ja que, de poder ser-ho, aquest impost seria recuperable per la persona
beneficiària, que hauria de justificar el seu caràcter no recuperable.
e)

Els impostos personals sobre la renda.

7. Tindran el caràcter de subvencionables, en el seu cas, els costos indirectes de l’activitat
subvencionada en el percentatge màxim que es determine en la convocatòria, conveni o resolució
de concessió, previs els estudis econòmics que procedisquen. En cap cas aquest percentatge
podrà ser superior al 10 per cent de la subvenció concedida. Els costos indirectes no requeriran de
justificació addicional.
8. Com a regla general no s'admetran com a despeses subvencionables les despeses
d'amortització dels béns inventariables propietat de la persona beneficiària que s'empren en el
desenvolupament de l'activitat. Excepcionalment, i amb subjecció als requisits que estableix
l'article 31.6 de la LGS, podran admetre's sempre que la convocatòria, conveni o resolució així ho
expresse i especifique les regles especials en aquesta matèria.
Article 31. Justificació de les subvencions municipals.

2. La justificació es realitzarà davant l'òrgan concedent. La modalitat de justificació de subvencions
vindrà especificada en la convocatòria de la subvenció, en el text del conveni, o en la resolució de
concessió directa i haurà de revestir una de les següents formes:
a)

Compte justificatiu de la despesa realitzada.

b) Acreditació de la despesa per mòduls.
c)

Presentació d'estats comptables.

3. La justificació de les subvencions que s'atorguen conformement a la present Ordenança, es
realitzarà mitjançant la modalitat compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa o, en
el seu cas, “compte simplificat”, a falta de previsió d'una altra modalitat.
4. Les subvencions que es concedisquen en atenció a la concurrència d'una determinada situació
en qui les perceba no requeriran una altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà
admissible en dret d'aquesta situació prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que
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1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius
previstos en l'acte de concessió de la subvenció es realitzarà en els termes previstos en l'article 30
de la LGS, el seu Reglament i la present ordenança.

pogueren establir-se per a verificar la seua existència. La justificació no serà doncs una càrrega o
obligació derivada de la concessió de la subvenció, sinó que serà un requisit per a la concessió.
Article 32. Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa.
1. El compte justificatiu contindrà, amb caràcter general, la següent documentació:
1.1 Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts
després de l'aplicació dels indicadors prèviament establerts en la corresponent convocatòria,
conveni o acord de concessió, quan així procedisca.
En la memòria haurà de constar expressament que ha sigut complida la finalitat per a la qual es
va atorgar la subvenció i, en el seu cas, una avaluació dels resultats obtinguts respecte als
previstos.
1.2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) Una relació classificada de despeses i inversions, amb identificació del creditor i del
document, el seu import i les dates d'emissió i de pagament. A més, quan la subvenció
s'atorgue conformement a un pressupost estimat, la relació de despeses i inversions es
classificarà addicionalment per les partides del projecte o activitat subvencionada i
s'indicaran les desviacions esdevingudes. Dita relació haurà de totalitzar-se a fi de poder
determinar quin ha sigut el percentatge del cost final del projecte o activitat efectivament
executada que han finançat l'Ajuntament de L'Alcúdia amb la subvenció concedida. Per a
cadascun de les despeses i inversions relacionades s'indicarà quin ha sigut la font de
finançament (subvenció concedida per l'Ajuntament, subvencions concedides per altres
entitats públiques, finançament aportat per la persona beneficiària, rendiments financers dels
fons i altres ingressos). Quan s'hagueren utilitzat més d'una font de finançament s'indicarà el
percentatge en el qual haguera participat cadascuna d'elles.

c) Quan es realitzen pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació, la persona
beneficiària haurà de presentar la documentació acreditativa dels rendiments financers que
es generen pels fons lliurats. En el cas que no s'hagueren generat rendiments financers
s'aportarà declaració responsable sobre aquest tema.
d) Quan els impostos indirectes no susceptibles de recuperació o compensació formen part de
la justificació, la persona beneficiària haurà de presentar declaració responsable que permeta
determinar quins impostos dels quals apareguen en els justificants poden considerar-se
despeses subvencionables.
e) En el cas d'adquisició de béns immobles, s'exigirà certificat de taxador independent
degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en relació amb el cost i el
preu de mercat.
f)

Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.
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b) Les factures i els restants documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa, incorporats en la relació a què es fa referència en la
lletra a) anterior, als que s'unirà la documentació acreditativa dels pagaments realitzats.

g) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la LGS, haja d'haver sol·licitat la
persona beneficiària.
h) En el seu cas, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats,
així com dels interessos derivats d'aquests.
2. No obstant l'anterior, a l'empara del que es disposa en l'article 72.3 Reglament de la LGS, en les
subvencions que tinguen per finalitat exclusiva finançar l'adquisició de béns o serveis concrets, a
acreditar mitjançant una única factura, no caldrà presentar una altra documentació que una
memòria d'actuació i la factura justificativa de la despesa realitzada, conformada per la persona
beneficiària i acompanyada de l’acreditació del pagament, sense perjudici de la comprovació
material que podrà practicar l’Administració en el termini de quatre anys. En cas que la beneficiària
fora una empresa o entitat subjecta a portar comptabilitat, a la factura hauran de constar les dades
de la corresponent anotació comptable.
3. Les factures que es presenten en els comptes justificatius hauran de complir els següents
requisits:
a) Hauran de ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació, aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, o en la normativa que ho substituïsca.
b) Hauran d'estar datades en el període econòmic per al qual s'hi haja concedit la subvenció.
Només s'acceptaran factures amb data diferent a les inicialment previstes per a l'execució del
projecte, en aquells casos en què prèviament s'haja autoritzat per l'òrgan competent una
modificació del mateix que afectara el seu termini d'execució.

Per a justificar les despeses generals d'obres, béns o serveis s'aportaran les corresponents
factures. Les despeses de personal, dietes, etc. Es justificaran a través de les nòmines,
degudament signades pel seu perceptor/a, justificació de les cotitzacions a la Seguretat Social i,
igualment, justificació de la retenció i ingrés en la delegació de l'Agència Estatal Tributària de les
quantitats corresponents a l'IRPF i tributs. Les restants despeses subvencionables, mitjançant
factures o altres documents amb valor probatori en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa.
En les factures originals de les despeses efectuades s'haurà d'acreditar degudament el
pagament de les mateixes als proveïdors, de la següent forma:
- Pagament en metàl·lic: Nom, dades fiscals i domicili de la persona física o jurídica que es
responsabilitza d'haver rebut el pagament de la quantitat amb el corresponent tiquet, rebut o
un altre document acreditatiu.
- Taló: número de sèrie i entitat bancària i data d'aquest .
- Transferència bancària: Número, entitat bancària, data de la mateixa
resguard.

o bé fotocòpia del
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c) Quan una entitat emissora de factures estiga exempta de l'IVA haurà d’acompanyar-se
certificat expedit per l’òrgan competent que acredite de forma fefaent l'exempció de què es
tracte.

Article 33. Compte justificatiu simplificat.
1. Per a les subvencions concedides per import inferior a 60.000 euros, es podrà optar pel compte
justificatiu simplificat en la respectiva convocatòria, conveni o resolució de concessió directa, amb
el contingut que s'indica en el punt 2 d'aquest article.
2. El compte justificatiu contindrà la següent informació:
a)

Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts.

b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del
creditor i del document, el seu import, i de les dates d'emissió i de pagament, que es
justificarà en els termes indicats en l'article anterior. En cas que la subvenció s'atorgue
conformement a un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions esdevingudes.
c)

Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seua procedència.

d) Carta de pagament del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels
interessos derivats d'aquests.
3. L'òrgan concedent comprovarà, a través de les tècniques de mostreig que s'acorden en les
bases reguladores, els justificants que estime oportuns i que permeten obtindre evidència raonable
sobre l'adequada aplicació de la subvenció, i per a aquesta finalitat podrà requerir al beneficiari la
remissió dels justificants de despesa seleccionats.
Article 34. Justificació mitjançant estats comptables.

2. En els supòsits en què procedisca, aquests estats seran els que haja d'elaborar la persona
sol·licitant, d'acord amb el règim de comptabilitat al fet que estiga subjecte, deguent contindre
l'especificació necessària per a determinar la quantia de la subvenció. Als estats comptables haurà
d'acompanyar-se la documentació següent:
•

Testimoniatge del registre comptable de l'ingrés de la subvenció mitjançant acreditació
expedida per la persona responsable del a comptabilitat de l'entitat receptora.

•

Acreditació que els comptes anuals han sigut remeses al registre públic en què estan
inscrites, en cas de tractar-se d'associacions, o, en el cas de les fundacions, a l'entitat
que exerceix el protectorat.

•

L'informe d'auditoria que corresponga conforme al sistema previst en la regulació a la qual
estiga sotmesa l'entitat beneficiària.
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1. La justificació mitjançant estats comptables serà aplicable en els supòsits previstos en l'article 80
del Reglament de la LGS i, en particular, respecte de les subvencions que tinguen per objecte
cobrir dèficits d'explotació o pressupostaris d'entitats sense ànim de lucre participades per
l'ajuntament, i el pressupost del qual no estiga integrat en el Pressupost General de l'Ajuntament
de L'Alcúdia.

Article 35. Justificació mitjançant mòduls.
1. S'efectuarà la justificació mitjançant el sistema de mòduls en les subvencions la regulació de les
quals així ho preveja, quan siguen mesurables en unitats físiques bé les activitats finançades o bé
els recursos necessaris per a la seua realització. En les convocatòries haurà de precisar-se la
classe d'unitat física utilitzada, així com el valor unitari assignat a cada mòdul.
2. Les persones beneficiàries que estiguen acolliments al sistema de justificació mitjançant mòduls
no tindran obligació de presentar llibres, registres i documents de transcendència comptable o
mercantil, amb excepció dels quals pogueren afectar els ingressos imputables al programa o
activitat subvencionada.
Article 36. Peculiaritats de la justificació per part d'entitats col·laboradores.
La justificació que hagen de realitzar les entitats col·laboradores comprendrà tant l'acreditació del
lliurament a les persones beneficiàries dels fons corresponents, com la presentació davant l'òrgan
concedent de les justificacions aportades per les persones beneficiàries i s'estendrà no sols a
l'aplicació dels fons, sinó també al compliment de les condicions establides en el conveni celebrat
entre l’Ajuntament i l'entitat col·laboradora, sent-los d'aplicació les modalitats de justificació
establides als articles anteriors.
L'entitat col·laboradora estarà obligada, igualment, a sotmetre's a les actuacions de comprovació
que respecte de la gestió dels fons municipals puga acordar l'òrgan concedent, així com qualssevol
altres de comprovació i control financer, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici
de les actuacions citades.
Article 37. Termini de presentació de la justificació de les subvencions.

2. L'Ajuntament de L'Alcúdia, podrà d'ofici o a petició dels interessats/as, ampliar el termini
establert sempre que amb això no es perjudiquen drets de tercers. En aquests casos el
pagament de la subvenció quedarà supeditat a l'existència de crèdit. Quan circumstàncies
sobrevingudes, prou justificades, impediren presentar la justificació en l'indicat termini, l'òrgan
concedent de la subvenció podrà otorgar, prèvia sol·licitud de la persona beneficiària, una
ampliació del termini de justificació que no excedisca de la meitat del mateix i sempre que amb
això no es perjudiquen drets de tercers. Tant la sol·licitud com la resolució d'ampliació hauran
d'adoptar-se abans que finalitze el termini de justificació.
3. Transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat la mateixa davant
l'òrgan competent, aquest requerirà a la persona beneficiària perquè en el termini improrrogable
de quinze dies siga presentada. El transcurs d'aquest termini sense que s'haja presentat la
justificació, porta amb si l'exigència de reintegrament i altres responsabilitats establides en la LGS,
sense que la presentació de la justificació en aquest termini addicional eximisca a la persona
beneficiària de les sancions que corresponguen.
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1. La convocatòria de la subvenció i, si escau, el conveni o resolució de concessió directa,
especificaran el termini de rendició de la justificació de les subvencions. En el cas de les
subvencions nominatives el termini per a la justificació de la subvenció, aquest serà, amb caràcter
general, des de la signatura del Conveni fins al termini establert en les bases d'execució del
pressupost.

4. Transcorregut el termini de justificació:
a) Si la justificació presentada en termini conté defectes corregibles, se li atorgarà un termini de
10 dies per a la seua correcció.
b) En les subvencions que s'abonen prèvia justificació del beneficiari, la falta de presentació en el
termini establert portarà amb si la pèrdua del dret al cobrament d'aquesta.
c) Quan s'haja anticipat tot l'import de la subvenció, la falta de justificació en termini portarà amb
si l'exigència del reintegrament de l'import total de la mateixa i la liquidació dels corresponents
interessos de demora .
d) Quan s'haja anticipat part de l'import de la subvenció, la falta de justificació en termini portarà
amb si l'exigència del reintegrament de l'import percebut pel beneficiari més la liquidació dels
corresponents interessos de demora i la declaració de la pèrdua del dret al cobrament del
pagament o pagaments restants de la subvenció concedida, llevat que s'haguera autoritzat la
modificació de la resolució de conformitat al que es disposa en l'article 14 d'aquesta Ordenança.
5. Quan el beneficiari/a fora deutor de la Hisenda Municipal per deutes vençuts i no pagades,
s'iniciarà d'ofici per la Tresoreria Municipal la compensació de crèdits a favor de l'interessat/a,
notificant-se al mateix /a.
Article 38. Comprovació i aprovació de la justificació de les subvencions.

2. Realitzada la comprovació, la prefectura del servei emetrà el corresponent informe amb una
proposta d'acord. Si l'informe és de conformitat, es farà constar que es considera que s'ha
justificat adequadament la subvenció, així com que s'acreditat la realització de l'activitat i el
compliment de la finalitat que va determinar la concessió o gaudi d'aquesta.
3. Es donarà trasllat de l'expedient complet a la Intervenció municipal a l'efecte de l'emissió del
corresponent informe sobre la justificació formal de la subvenció en l'exercici de la funció
interventora.
4. Emès l'informe, se sotmetrà a l'aprovació de la justificació per l'òrgan que va concedir la
subvenció, que haurà de comunicar-lo a la Intervenció municipal.
5. Quan la persona beneficiària de la subvenció pose de manifest en la justificació que s'han
produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió d'aquesta, que no
modifiquen essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció i que hagueren pogut donar
lloc a la modificació de la resolució, havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia,
l'òrgan concedent de la subvenció, sempre que així es preveja en la convocatòria, podrà acceptar
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1. Una vegada presentada la justificació per la persona beneficiària, el servei gestor de la
subvenció procedirà a la comprovació que la documentació presentada complix els requisits
establerts en la present ordenança i en la respectiva convocatòria de la subvenció, conveni o
resolució de concessió directa. A aquest efecte, efectuarà les comprovacions formals i, en el seu
cas, materials que es consideren necessàries, que podran incloure la comprovació dels valors de
mercat de les despeses subvencionades regulada en l'article 33 de la LGS. Quan es tracte de
transferències de capital, s'aportarà a l'expedient, en el seu cas, l'acta de comprovació material de
la seua execució.

la justificació presentada. Per a això s'haurà de comptar amb els informes favorables del Servici
gestor i de la Intervenció municipal –en els termes de l'apartat tercer anterior–, i estarà en tot cas
condicionada al fet que tal acceptació no lesione drets de terceres persones o entitats.
6. De conformitat amb el que s'estableix en el títol III de la LGS, la comprovació de subvencions per
l'òrgan concedent s'entén sense perjudici de les actuacions de control financer que competeixen a
la Intervenció municipal.
Article 39. Supòsits determinants de la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de les
subvencions.
1. Una vegada efectuada la comprovació pel servei gestor, segons el que s'estableix en l'article
anterior, l'òrgan que va concedir la subvenció, prèvia audiència de la persona beneficiària o entitat
col·laboradora, i emès el preceptiu informe de la Intervenció municipal, declararà la pèrdua del dret
al cobrament de la subvenció –i, en el seu cas, el reintegrament de les quantitats pagades- si el
referit informe constata la concurrència de algun dels supòsits d'incompliment següents:
a)

L'obtenció de subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho
hagueren impedit.

b) L'incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c)

L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, sense perjudici del que
s'estableix en l'apartat 2 d'aquest mateix article.

e)

L'incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores
i beneficiaris/as, així com els compromisos per aquests assumits, sempre que afecten o es
referisquen a la manera en què s'han de aconseguir els objectius, realitzar l'activitat,
executar el projecte o adoptar el comporta- esmente que fonamenta la concessió de la
subvenció.

f)

L'incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats col·laboradores
i a les beneficiàries, així com els compromisos per aquests assumits amb motiu de la
concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es derive la impossibilitat de
verificar l'ocupació donada 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 Administracions o ens
públics o privats, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

g)

L'incompliment de l'obligació d'adoptar las mesures de publicitat i difusió en la documentació
i propaganda que l'activitat es troba subvencionada per aquest Ajuntament, en els casos en
què s'haguera imposat aquesta condició.
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d) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació o de control
financer, així com el incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació
de documents quan d'això es derive la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons
percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades,
o la concurrència de subvencions, ajudes, ingresses 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.

2. A l'efecte de determinar la quantitat que finalment haja de percebre la persona o entitat
beneficiària o, en el seu cas, l'import a reintegrar, s'estableixen els següents criteris de graduació
dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de
subvencions:
A) Quan la unitat gestora constate que el compliment per la persona beneficiaria o, en el seu
cas, entitat col·laboradora, s'aproxima al compliment total, i s'acredita per aquests una
actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, l'òrgan concedent
reconeixerà el dret al cobrament parcial de la subvenció, aplicant la proporció en què es
trobe l'activitat realitzada respecte de la total.
B) Quan el compliment total de les condicions o del termini, anaren determinades per a la
consecució de la fi pública perseguida, serà causa de pèrdua total del dret i del reintegrament
del percebut, en el seu cas- l'incompliment de qualsevol de les condicions imposades amb
motiu de la concessió o la seua compliment extemporani.
C) En el supòsit de concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que superen el
cost de l'activitat subvencionada, es procedirà a declarar la pèrdua del dret a la subvenció en
l'import en què es quantifique l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.
3. La declaració de la pèrdua del dret al cobrament comportarà l'exigència del reintegrament del
percebut en els termes regulats en el Títol VI d'aquesta ordenança.
Article 40. Procediment d'execució de la despesa.
1. Juntament amb la convocatòria de la subvenció o la concessió directa d'aquesta, haurà
d'efectuar-se l'aprovació de la despesa en els termes previstos en la legislació d’hisendes locals i
les Bases d'Execució del Pressupost Municipal, tramitant-se per a això el corresponent document
comptable d'Autorització de Despesa per l'import total de les subvencions que es preveja concedir.

La resolució de concessió a la persona beneficiària concreta i determinada, comportarà el
compromís o disposició de la despesa a favor de la persona beneficiària per l'import de la
subvenció que es concedeix, generant-se el corresponent document comptable.
3. En els supòsits en què la regulació de la subvenció contemple la possibilitat d'efectuar el
pagament anticipat, a compte o fraccionat, es procedirà a més al reconeixement i liquidació de
l'obligació per l'import que procedisca.
4. Quan es tracte de la concessió directa de subvencions, s'aportarà a l'expedient el document
comptable d'Autorització i Disposició de la Despesa, en el qual figurarà la persona beneficiària i
import a concedir. La resolució de concessió directa podrà portar amb si el reconeixement i
liquidació de l'obligació en els supòsits al fet que al·ludeix el punt anterior.
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2. Si la convocatòria s'aprovara en un exercici pressupostari anterior a aquell en què vaja a tindre
lloc la concessió de les subvencions, haurà de fer-se constar expressa- ment en la mateixa que
aquesta concessió queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de
la resolució de la concessió.

5. En relació amb les subvencions nominatives contemplades en les lletres a) i b) de l'article 22.2
d'aquesta ordenança, quan el Pressupost General entre en vigor es realitzaran les operacions
comptables d'autorització i de compromís de la despesa amb imputació a l'aplicació del nou
Pressupost que corresponga. No obstant això, respecte de les descrites en la lletra c) del precepte,
no es procedirà a registrar l'autorització i el compromís de la despesa fins que s'aprove el
corresponent acte de concessió o conveni.
6. El reconeixement i liquidació de l'obligació es tramitarà mitjançant el document comptable de
Reconeixement de l'Obligació, acompanyant-se al mateix la següent documentació, sense perjudici
de la qual s'haguera d'aportar, si escau, d'acord amb el que s'estableix en la seua convocatòria,
conveni o resolució de concessió directa:
a)

Resolució de concessió o el conveni, si escau, degudament subscrit per l'òrgan competent.

b) Acreditació que la persona beneficiària es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries amb la hisenda estatal i municipal i enfront de la Seguretat Social i no
siga deutora per resolució de procedència de reintegre en els termes establerts en l'article
10 i 11 de la present ordenança.
Quan haguera expirat el termini de validesa de sis mesos, haurà d'aportar-se una nova
certificació o declaració de la persona beneficiària. Així mateix, deurà reemplaçar-se per part
de l'Administració una nova certificació o declaració, quan hagueren variat les circumstàncies
certificades o declarades tot i que aquestes no hagueren caducat. Es presumirà, llevat que
de la documentació inclosa en l'expedient al moment de la fiscalització poguera deduir-se el
contrari, que les circumstàncies certificades o declarades al moment de la concessió no han
variat.
c)

La documentació acreditativa de la constitució de la garantia, en el seu cas.

e)

En el cas que la persona beneficiària hagueren percebut part de la subvenció concedida,
informe del servei gestor que no ha sigut dictada resolució declarativa de procedència de
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa i que no ha
sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció de
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar a la persona beneficiària o
entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.

7. Es podrà utilitzar l'acumulació de fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació
quan la concessió i proposta de pagament siguen simultànies, com en les subvencions que es
concedeixen en atenció a la concurrència d'una determinada situació de la persona beneficiària,
que, en ser acreditades amb anterioritat a la concessió, no requereixen ulterior justificació.
Article 41. Procediment de pagament.
1. El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter general prèvia presentació per la
persona beneficiària de la justificació i aprovació per l'òrgan competent.
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d) Quan es tracte de subvencions de pagament posterior a la justificació, l’aprovació per l'òrgan
concedent de la justificació parcial o total d'aquesta , segons es contemple o no la possibilitat
d'efectuar pagaments fraccionats.

2. La respectiva convocatòria, conveni o resolució de concessió podrà establir la realització del
pagament mitjançant el sistema d'abonaments a compte, quan la duració de l'execució de
l'activitat subvencionada així ho justifique. Aquests abonaments a compte podran suposar la
realització de pagaments fraccionats que respondran al ritme previst d'execució de les activitats
subvencionades, abonant-se per una quantia equivalent a la justificació presentada.
Amb caràcter general, excepte previsió expressa en contra, es realitzarà el pagament anticipat en
els supòsits de subvencions nominatives, les destinades a finançar projectes o programes d'acció
social i cooperació internacional que es concedisquen a entitats sense fins lucratius, o a
federacions, confederacions o agrupacions d'aquestes, així com subvencions a altres entitats
beneficiàries sempre que no disposen de recursos suficients, i així ho acrediten prou, per a
finançar transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada. En aquest cas es podrà requerir al
beneficiari/a la constitució d'una garantia en la forma i quantia prevista en el règim establert en
la Secció 7a del Capítol III del Títol Preliminar del Reial decret 887/2006, llevat que quede
exonerat/a de la seua constitució de conformitat amb el que es preveu en l'article 42.2 de la citada
norma.
No obstant això, no podran realitzar-se pagaments anticipats quan concórreguen en la persona
beneficiària les circumstàncies que els impedeixen de conformitat amb les previsions de l'article
34.4 de la LGS.
3. En els casos en què la persona beneficiària d'una subvenció cedira el dret de cobrament a un
tercer, el pagament a la persona cessionària quedarà sotmès al que s'estableix en aquest article.
4. Els pagaments seran comunicats a la BDNS abans que finalitze el mes natural següent al de la
seua realització.

A tals efectes, s'incorporaran en l'expedient que es tramite per al pagament de la subvenció els
certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, l'informe expedit pel servei Municipal de Recaptació i la declaració responsable
del beneficiari/a de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions de reintegrament de
subvencions per deutes amb aquesta Administració Local, d'acord amb l'article 25 del Reial decret
887/2006.
En el cas que la beneficiària o el beneficiari haguera percebut part de la subvenció concedida,
s'incorporarà informe de l'òrgan gestor en el qual es manifeste si ha sigut dictada resolució
declarativa de la procedència del reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al
cobrament de la mateixa i, que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció la
retenció de les quantitats pendents d'abonar, de la mateixa subvenció.
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5. No podrà realitzar-se l'abonament en tant el beneficiari/a no es trobe al corrent en el compliment
de les seues obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social, enfront de la tresoreria
municipal d'acord amb l'article 182.2 del reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i no siga deutor/per resolució de
procedència de reintegrament, en els termes previstos en els articles 11 i 42, ss d'aquesta
ordenança.

6. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta
de justificació de la subvenció o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de
la Llei 38/2003.
7. En cas de pagament en espècie o lliurament de béns, seran valorats econòmicament i el
pagament de la subvenció al beneficiari/a se entendrà en el moment de lliurament d'aquest bé o
servei que es farà constar en una acta signada entre les parts i constarà en l'expedient. En tota la
resta es regularà per la present ordenança en tot el que li siga aplicable.
TÍTOL V REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
Article 42. Causes del reintegrament de les quantitats percebudes.
1. L'òrgan concedent de la subvenció acordarà la iniciació d'expedient per al reintegrament total o
parcial de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora corresponent, en els
supòsits següents:
a) En els supòsits de declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció, que enumera
l'article 36 d'aquesta ordenança, amb aplicació de les regles següents:
1. Quan l'òrgan concedent declare la pèrdua total del dret al cobrament de la subvenció, s'acordarà
la instrucció del procediment per al reintegrament de la totalitat del percebut per la persona
beneficiària o entitat col·laboradora.
2. Quan l'òrgan concedent declare la pèrdua parcial del dret al cobrament, segons el que es preveu
en l'apartat 2 del citat article 36, determinarà a més l'import que resulte a reintegrar per la persona
beneficiària o entitat col·laboradora sempre que la subvenció ja percebuda siga superior a la
quantia del dret reconegut, acordant al propi temps la instrucció del procediment per al
reintegrament de la diferència a favor de l'Administració.
Quan la Intervenció municipal, en l'informe de control financer que emeta, pose de manifest
la concurrència d'algun dels supòsits detallats en l'article 36 d'aquesta ordenança. L'informe
haurà de pronunciar-se sobre si escau el reintegrament total del pagat o, de no ser així,
sobre la quantia concreta a reintegrar.

b) D'igual manera, quan en el desenvolupament del control financer la Intervenció municipal
aprecie l'existència de circumstàncies que pogueren donar origen a la devolució de les
quantitats percebudes per causes diferents a les previstes en l'article 36 d'aquesta
ordenança, es posaran els fets en coneixement de l’òrgan concedent de la subvenció, que
adoptarà les mesures que procedisquen.
3. També s'acordarà la iniciació d'expedient de reintegrament en els casos en què la resolució de
concessió siga declarada nul·la, tant si ho és per resolució administrativa com per sentència
judicial. Una vegada la resolució haja adquirit fermesa, es tramitarà el procediment per al
reintegrament de la totalitat del percebut per la beneficiària o entitat col·laboradora.
La devolució de les quantitats s'ajustarà al procediment de reintegrament contemplat en l'article 42
de la Llei 38/2003 i el Títol III del Reial decret 887/2006.
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a)

Article 43. Naturalesa del reintegrament i exigència d'interessos de demora.
1. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració de drets de naturalesa pública. Per a la seua
cobrança, la hisenda municipal tindrà las prerrogatives establides legalment per a la hisenda de
l'Estat i actuarà conforme als procediments administratius corresponents.
2. El reintegrament de les quantitats percebudes en els supòsits regulats en l'apartat 1 de l'article
anterior, portarà aparellada l'exigència de l'interès de demora, calculat des del moment del
pagament de la subvenció fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament.
3. L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels diners vigents
en cada exercici del període en què resulte exigible, incrementat en un 25% llevat que la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat establisca un altre diferent.
Article 44. Procediment de reintegrament.
1. El procediment de reintegrament de subvencions s'iniciarà per acord de l'òrgan concedent quan
concórrega algun dels supòsits detallats en l'article 40 i es regirà per la LGS i, en defecte d'això,
per les disposicions generals sobre procediments administratius.
Quan el procediment s'inicie a conseqüència de la devolució voluntària del beneficiari/a, posarà fi
al termini la data en què s'haguera retornat la quantitat a reintegrar, sempre que fora anterior a la
de l'acord de reintegrament de la subvenció.
2. Una vegada acordat l'inici del procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, l'òrgan
concedent pot acordar la suspensió dels deslliuraments de pagament de les quantitats pendents
d'abonar a la beneficiària o entitat col·laboradora, sense superar, en cap cas, l'import que fixen la
proposta o resolució d'inici de l'expedient de reintegrament, amb els interessos de demora
reportats fins a aquell moment.

La retenció de pagaments estarà subjecta, en qualsevol dels supòsits anteriors, al següent règim
jurídic:
a)

Ha de ser proporcional a la finalitat que es pretén aconseguir, i, en cap cas, ha d'adoptar-se
si pot produir efectes de difícil o impossible reparació.

b) Ha de mantindre's fins que es dicte la resolució que posa fi a l'expedient de reintegrament, i
no pot superar el període màxim que es fixe per a la seua tramitació, incloses pròrrogues.
c)

No obstant això, el que es disposa en el paràgraf anterior, ha d'alçar-se quan desapareguen
les circumstàncies que la van originar o quan la persona interessada propose la substitució
d'aquesta mesura cautelar per la constitució d'una garantia que es considere suficient.

3. En la tramitació del procediment es garantirà en tot cas el dret de la persona interessada a
l'audiència. L'òrgan gestor valorarà les al·legacions presentades pel beneficiari de la subvenció.
Transcorregut el termini d'al·legacions, en el cas que no s'haguera presentat cap, l'òrgan gestor
sol·licitarà a la Tresoreria Municipal la liquidació dels interessos de demora. Efectuada la liquidació
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En tot cas, procedirà la suspensió si existeixen indicis racionals que permeten preveure la
impossibilitat d'obtindre el rescabalament, o si aquest pot veure's frustrat o greument dificultat i,
especialment, si el perceptor fa actes d'ocultació, gravamen o disposició dels seus béns.

per la Tresoreria Municipal, correspondrà a l'òrgan gestor remetre la proposta de resolució
juntament amb còpia de l'expedient per al seu sotmetiment a informe crític de la Intervenció
Municipal.
4. L'òrgan concedent de la subvenció serà el competent per a la resolució del procediment de
reintegrament. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de dotze mesos des de
la data de l'acord d'iniciació. Si transcorre el termini per a resoldre sense que s'haja notificat
resolució expressa, es produirà la caducitat del procediment, sense perjudici de continuar les
actuacions fins a la seua terminació i sense que es considere interrompuda la prescripció per les
actuacions realitzades fins a la finalització del citat termini.
5. Resolt el procediment, correspondrà a la Tresoreria Municipal recaptar l'import de la subvenció
a reintegrar juntament amb els interessos de demora liquidats.
TÍTOL VI
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS

Article 45. Funció interventora.
1.- De conformitat amb el que es disposa en l'article 9.4.d) de la Llei General de Subvencions i a
l'empara de l'article 214 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, es sotmetrà a fiscalització prèvia tot acte, document o
expedient susceptible de produir obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors.
En particular, seran objecte de fiscalització prèvia els següents actes, documents o expedients:
a) Aprovació de convocatòries de subvencions.
b) Formulació per l'òrgan instructor de la proposta de resolució.
d) Propostes d'aprovació de justificació de subvencions amb l'excepció de les subvencions
nominatives o de declaració de la pèrdua total o parcial del dret al cobrament amb o sense
exigència de reintegrament.
2.- D'acord amb el que s'estableix en l'article 219 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, tractant-se dels supòsits contemplats en les lletres de c), d) i e) anteriors, la
fiscalització prèvia es limitarà a comprovar els següents extrems:
a) Amb caràcter general, es comprovaran els següents extrems:
- L'existència de crèdit adequat i suficient.
- La competència de l'òrgan..
- Aquells altres extrems addicionals determinats en la norma de control intern del Sector Públic.
b) Propostes de resolució de concessió de subvencions:
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c) Propostes de concessió directa de subvencions.

- L'existència en l'expedient d'un informe de la comissió de valoració i d'una proposta de
resolució formulada per l'òrgan instructor, quan es tracte de subvencions en règim de
concurrència competitiva.
- L'existència en l'expedient d'informe emès pel servei o centre gestor amb el contingut establert
en la present ordenança en cas de concessió directa de subvencions.
c) Propostes d'aprovació de justificació de subvencions.
- L'existència de proposta formulada pel servei o centre gestor degudament motivada.
Article 46. Control financer de les subvencions municipals.
El control financer de subvencions s'exercirà respecte de beneficiaris i, si escau, entitats
col·laboradores per raó de les subvencions de l'Ajuntament de L'Alcúdia i organismes i entitats
vinculats o dependents d'aquest, atorgades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Ajuntament
de L'Alcúdia, o als fons de la Unió Europea.
2. El control financer de subvencions tindrà com a objecte verificar:
a) L'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
b) El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les seues obligacions en la
gestió i aplicació de la subvenció.
c) L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats
col·laboradores.
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada per
beneficiaris i entitats col·laboradores, han sigut finançades amb la subvenció.

f) L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'Administració per beneficiaris
i entitats col·laboradores i que pogueren afectar
el finançament de les activitats
subvencionades, a l'adequada i correcta obtenció, utilització, gaudi o justificació de la
subvenció, així com a la realitat i regularitat de les operacions amb ella finançades.
3. En tot cas, el control financer es durà a terme respecte dels actes, documents o expedients que
hagen sigut sotmesos a fiscalització prèvia limitada en els termes de l'article anterior.
4. Serà aplicable al control financer el que es preveu en el Titule III i en la Disposició Addicional
Catorzena de la Llei General de Subvencions i en l'article 220 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Article 47. Pla anual d'actuacions de control financer.
1. En el Pla anual d'actuacions de control financer que s'aprovarà anualment i s'inclouran
actuacions de control financer sobre tota classe de subvencions atorgades per l'Ajuntament, tant si
el seu atorgament s'ha efectuat a través de concurrència competitiva o per concessió directa.
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e) L'adequada i correcte finançament de les activitats subvencionades, en els termes establerts
en l'apartat 3 de l'article 19 de la Llei General de Subvencions i en l'article 13 d'aquesta
Ordenança General.

2. En el Pla assenyalat es determinarà l'àmbit de control, el qual tindrà per objecte comprovar el
compliment per part dels beneficiaris o beneficiàries de les seues obligacions en la gestió i
aplicació de la subvenció, així com l'adequada i correcte finançament de les activitats
subvencionades.

TÍTOL VII
INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Article 48. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.
1. El règim jurídic de les infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions és
l'establert en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. La competència per a imposar sancions correspon als òrgans que tinguen atribuïda la potestat
sancionadora d'acord amb el règim delegacions i desconcentracions vigent.
3. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions
tipificades en la Llei General de Subvencions i seran sancionables fins i tot a títol de simple
negligència.
4. Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els col·lectius ciutadans i ens sense
personalitat, que tinguen la condició de beneficiàries o beneficiaris de subvencions. Així com, en el
seu cas, les entitats col·laboradores i els representants legals de les persones beneficiàries de
subvencions que manquen de capacitat d'obrar.
5. El procediment sancionador s'ajustarà al que es preveu en els articles 54 a 58 i 66 a 69 de la
Llei 38/2003.

Article 49. Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades
amb motiu de la concessió de les subvencions.
1. L'incompliment de qualsevol de les condicions imposades amb motiu de la concessió de les
subvencions en els termes establerts en l'article 37 de la Llei 38/2003 o el seu compliment
extemporani, quan el compliment total de les condicions o el del termini fora determinant per a la
consecució de la fi pública perseguida serà causa de pèrdua total del dret i de reintegrament, en el
seu cas.
2. Fora dels casos expressats en el paràgraf precedent el compliment parcial de les condicions o
la realització en termini de només una part de l'activitat, sempre que s'acredite una actuació de la
persona o entitat beneficiària inequívocament tendent a la satisfacció dels compromisos o es
deguera a força major, donarà lloc al pagament parcial de la subvenció o, en el seu cas, al
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6. Les infraccions i sancions prescriuran transcorreguts els terminis que assenyala l'article 65 del
citat text legal.

reintegrament parcial, aplicant la proporció en què es trobe l'activitat realitzada respecte de la
total, sempre que l'incompliment parcial afecte més d'un 10% de l'activitat total.
3. Si en la realització d'una comprovació o control financer pels serveis de l'Administració es posara
de manifest la falta de pagament de tots o part de les despeses justificades, després de cobrada la
subvenció, sent exigibles pels respectius creditors, s'exigirà el reintegrament aplicant el principi de
proporcionalitat, a l'efecte de la qual es considerarà reintegrable la subvenció en proporció a les
despeses impagades.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició Addicional Primera. Premis educatius, culturals, científics, a la promoció del
comerç, socials o de qualsevol altra naturalesa subjectes a publicitat i concurrència.
1. Les convocatòries que s'aproven per a l'atorgament de premis prèvia sol·licitud de la
beneficiària es regiran pel que es disposa en la present disposició addicional. En defecte d'això, es
regularan pel que es disposa en la present ordenança, la LGS i el seu Reglament, excepte en
aquells aspectes en els quals per l'especial naturalesa d'aquestes subvencions no resulte
aplicable.
2. Les convocatòries de premis hauran de publicar-se en la BDNS i en el Butlletí Oficial de la
Província, així com en el portal de transparència, juntament amb les dades i documents que
estableix l'article 18 d'aquesta ordenança, podent-se publicar addicionalment en la forma i pels
mitjans que s'establisquen per l'òrgan competent per a la seua convocatòria.

4. Les persones participants hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions
per reintegrament de subvencions en la forma establida en l'article 11 de la present ordenança.
L'acreditació del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions es realitzarà
mitjançant una declaració responsable.
Disposició Addicional Segona. Règim específic de les subvencions per a concedir ajudes
d'emergència social.
Per a la concessió d'ajudes d'emergència social s'atendrà la seua pròpia ordenança publica en el
BOP número 135 de 16/07/2020, sent la present ordenança d'aplicació supletòria d'aquestes.
Disposició Addicional Tercera. Pla Estratègic de subvencions.
1. L'Ajuntament a través de la Junta de Govern Local, aprovarà, amb caràcter previ a l'atorgament
de les subvencions, un Pla Estratègic de Subvencions en el qual es fixe els objectius i efectes
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3. No podran participar en les respectives convocatòries les persones físiques, jurídiques o
entitats que, complint els requisits específics de participació establerts en cadascuna d'elles,
estiguen incurses en alguna de les causes de prohibició per a percebre subvencions establides en
l'article 13 de la LGS. Les convocatòries hauran de recollir expressament l'obligació de les
persones participants de presentar una declaració de no trobar-se incurses en cap de les
prohibicions previstes en el citat article 13 de la LGS.

que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos
previsibles i les seues fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària.
2. Els plans estratègics contindran previsions per a un període de dos anys, llevat que siga
convenient establir un pla estratègic de duració diferent.
3. Els plans estratègics tenen caràcter programàtic i el seu contingut no crea drets ni obligacions; la
seua efectivitat quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció,
atenent entre altres condicionants a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.
Disposició addicional Quarta. Competència per a l'aprovació de bases específiques i
convocatòries.
L'òrgan competent per a l'aprovació de bases específiques que regulen subvencions i premis
serà la Junta de Govern Local, en el cas que estiga contemplat els supòsits en la present
ordenança general.
Les convocatòries de subvencions i premis seran aprovats per Alcaldia, o si escau l'òrgan en què
haja delegat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Règim transitori dels procediments
1. Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l'entrada en vigor de la present
ordenança els serà aplicable la normativa vigent en el moment del seu inici. A aquest efecte el
procediment es considerarà iniciat per a les subvencions de concurrència competitiva des del
moment de la publicació de la convocatòria i per a les de concessió directa, des del moment en
què s'adopte la resolució de concessió o se subscriga el conveni.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden sense efectes totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al contingut
d'aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor als 15 dies a comptar des de l'endemà de la completa
publicació del seu text en el Butlletí Oficial de la Província, tal com estableix l'art. 65.2 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 02 d'abril, Règim de Bases Local.
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2. Els procediments de control financer, reintegrament i revisió d'actes resultaran d'aplicació des
de la seua entrada en vigor .

4t.-APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 2022/01 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2022
(F.1.2/2022/1)
- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
Vista la necessitat de fer front a determinades despeses sense que existesca consignació
pressupostària al vigent Pressupost Municipal de 2022.
Vist l’informe de la intervenció de fons de 2 de febrer de 2022 sobre procediment, òrgan
competent i estabilitat pressupostària,
Vist l’informe jurídic de data 3 de febrer de 2022 sobre procediment i consideracions jurídiques
pertinents,
Vist que el Pressupost Municipal de 2022 es va aprovar inicialment en sessió plenària el 29 de
novembre de 2022, i es troba vigent a la data, després d’haver-se exposat al públic pel termini
reglamentàriament establert i publicada la seua aprovació definitiva el passat 17 de gener de 2022.
Es proposa al Ple de la Corporació Municipal els següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits Nº 2022/01 mitjançant la minoració de
despeses de crèdits pressupostaris existents, el resum del qual és el següent:
CRÈDITS EN AUGMENT:

PROGRAMA

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

16000

61000

INVERSIONS DIVERSES EN CLAVEGUERAM

20.000,00

32312

62200

PLA EDIFICANT CENTRE CEIP BATALLAR

20.000,00

13200

63300

INVERSIONS EN SEGURETAT CIUTADANA

15.000,00

TOTAL

55.000,00

2. CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
PROGRAMA

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

15320

61900

PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES

45.000,00

TOTAL

45.000,00

TOTAL SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS........

100.000,00 €
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1. SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

PROCEDÈNCIA DELS FONS:
1. DE LA MINORACIÓ DE DESPESES DELS SEGÜENTS CRÈDITS:
PROGRAMA

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

62400

62900

INVERSIONS EN PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

100.000,00

TOTAL

100.000,00

TOTAL PROCEDÈNCIA DELS FONS........

100.000,00 €

SEGON.- Ordenar que l'esmentat expedient siga exposat al públic mitjançant edictes al B.O.P. i al
Tauler d’Edictes de la Corporació per termini de quinze dies als efectes que es puguen presentar
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament en cas de no presentar-se’n cap. Publicar el present
acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, donant trasllat del mateix a
l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat Valenciana.
TERCER.- Donar trasllat del mateix a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat
Valenciana.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President N’Andreu Salom i Porta, per a que signe els documents
necessaris per a l'execució del present acord.
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 12 vots a favor (PSPV-PSOE i COMPROMÍS) i 3
abstencions (PP).
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=14m10s
5é.- APROVACIÓ CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI, PER 1.500.000,00 € I

- El Sr. Secretari dona lectura al Dictamen:
Atès que en data 27 de gener de 2022, es va ordenar l’inici dels tràmits per dur a terme la
tramitació de l’expedient de contractació d'una operació de crèdit a llarg termini destinada al
finançament de diverses inversions consignades al Pressupost Municipal de 2022 conforme al quadre
adjunt:
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DURADA DE 20 ANYS (F.3.7/2022/1)

APLICACIÓ
PRESSUPOSTARIA

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE

IMPORT
IMPORT DE LA
FINANÇAT AMB EL
INVERSIÓ
PRÉSTEC

16000.61000

EBAR COL·LECTOR PLUVIALS SECTORS 4 I 6

60.000,00 €

60.000,00 €

41200.61000

CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS

75.000,00 €

75.000,00 €

13500.62100

PROJECTE COL·LECTOR AIGÜES PLUVIALS
CIUTAT JARDI/COMTE DEL SERRALLO

100.000,00 €

100.000,00 €

13200.62200

CONSTRUCCIÓ EDIFICI POLICIA I PROTECCIÓ
CIVIL

100.000,00 €

100.000,00 €

15320.62200

MILLORA URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA
GUADASSUAR

440.000,00 €

95.000,00 €

92400.62200

REFORMA EDIFICI ASSOCIACIONS I ENTITATS
CIUTADANES

262.000,00 €

80.000,00 €

15320.62400

ADQUISICIÓ VEHICLES PER A OBRES I SERVEIS

100.000,00 €

100.000,00 €

34204.63200

REPOSICIÓ SOSTRE DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU

300.000,00 €

300.000,00 €

13200.63300

INVERSIONS EN SEGURETAT CIUTADANA

30.000,00 €

30.000,00 €

16100.63300

RENOVACIÓ EN XARXA AIGUA POTABLE

240.000,00 €

240.000,00 €

16500.63300

RENOVACIÓ SISTEMES D’ENLLUMENAT

300.000,00 €

300.000,00 €

49100.63600

MODERNITZACIÓ DELS SISTEMES
INFORMÀTICS

20.000,00 €

20.000,00 €

2.027.000,00 €

1.500.000,00 €

TOTAL

Atés que en data 8 de febrer de 2022 es va emetre informe per part de la Intervenció Municipal,
sobre el procediment, competència i requisits per a dur a terme l’operació d’endeutament a llarg termini,
resultant ser el Ple de la Corporació l’òrgan competent el Ple de la Corporació, per superar l’import de
l’operació el 10 per cent dels recursos corrents liquidats en l’exercici 2020, tal com disposa l’article
22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es requereix el vot

Atès que en data 09 de febrer de 2022, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació de l’operació
de crèdit a llarg termini.
Atès que en data 09 de febrer de 2022, es va emetre el preceptiu informe per part de la Secretaria
Municipal, tal com estableix l’article 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local,
Atès que el present contracte està exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (art. 10). Els actes de preparació i adjudicació del contracte es regiran pel Plec de
Condicions Administratives i de Prescripcions Tècniques adjunt. Quant als seus efectes i extinció resultaran
d'aplicació les normes de Dret civil i mercantil. En tot cas, s'aplicaran els principis de la Llei 9/2017, de 8
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favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació Municipal.

de novembre, de Contractes del Sector Públic per a resoldre els dubtes i llacunes que pogueren presentarse.
Es proposa al Ple de la Corporació, previ Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda el següent
acord:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació per a concertar una operació de préstec a llarg
termini per import d’1.500.000,00 euros i durada de 20 anys, destinat al finançament d’inversions
consignades al vigent Pressupost Municipal de 2022.
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte, pel procediment determinat al mateix, i aplicant en allò no previst la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per cobrir possibles dubtes legals.
Sotmés a votació el Dictamen, s’aprova amb 10 vots a favor (PSPV-PSOE), 2 vots en contra
(COMPROMÍS) i 3 abstencions (PP).
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=19m07s
B- PART DE CONTROL
6é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DEMANDA DE L’ESTABLIMENT DE MESURES DE RECIPROCITAT
PER ALS CÍTRICS PER PART DE LA U.E. (A.2.4.2/2022/2)
- El Sr. Alcalde dona lectura al Dictamen:
- Els tres grups municipals acorden per unanimitat presentar una esmena a la totalitat de les
propostes de resolució presentades inicialment pels Grups PSOE i Compromís, donant com a resultat la
següent proposta de resolució conjunta:

durant els últims anys per les conseqüències negatives que implica la falta de reciprocitat existent, tant
des d'un punt de vista fitosanitari com comercial, respecte a les taronges i mandarines procedents de
tercers països, i especialment de Sud-àfrica, que arriben als mercats comunitaris i competeixen, per tant,
amb la producció d'origen espanyol en condicions de major avantatge
Al juny de 2016, la Unió Europea i sis països de la Comunitat pel Desenvolupament de l’Àfrica
Meridional (SADC) signaren l’Acord d’Associació Econòmica (AAE). Concretament, la UE amb Botswana,
Lesotho, Moçambic, Namíbia, Sud-àfrica i Eswatini. Baix aquest nou acord, les mercaderies d’aquests
països gaudeixen en general de zero aranzels i zero quotes o contingents per a entrar a la UE. Sud-àfrica
rep aquest tracte en el 96% de les seues exportacions a la UE. En el cas de la importació de cítrics de Sudàfrica a la UE, a manera d’exemple, les clementines tenen aranzel zero i el desmantellament aranzelari en
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La citricultura, principal cultiu i pedra angular de l'agricultura valenciana, s'està veient afectada

taronja a 2021 es troba de la següent manera: 0% d’aranzels per al període entre l’1 de juny al 15
d’octubre; 7’2% del 16 d’octubre al 30 de novembre; i 16% en el mes de desembre.
A més, es dona la circumstància que el nostre model productiu agroalimentari és un dels més
exigents del món en qüestions ambientals, socials, de benestar animal o de seguretat dels aliments. Però
tal circumstància no hauria de significar de cap manera que els nostres productors hagen de fer front, tal
com succeeix en l'actualitat, a un esforç extra enfront dels de tercers països, que no tenen l'obligació de
complir totes aqueixes exigències, però que, tal com s'ha apuntat, també comercialitzen els seus
productes en el mercat comunitari. Per això, no és de cap manera acceptable que no existisca una
reciprocitat per a les produccions que arriben als nostres mercats. Els productes que importem de països
tercers han de ser produïts en les mateixes condicions sociolaborals, de respecte al medi ambient i de
sanitat vegetal
Des de diversos estaments s'ha demanat a la Comissió Europea un estudi de les repercussions
econòmiques desfavorables per a l’agricultura europea en la implementació d’aquest acord, perquè la
citricultura valenciana està amenaçada per les importacions de Sud-àfrica i la seua competència deslleial,
que destrossa el mercat i la producció. El creixement de les importacions extracomunitàries, fins a
representar el 30% del total del mercat total citrícola europeu, el lidera Sud-àfrica amb 783.040 tones
importades en la darrera campanya, un 33% més que la mitjana dels darrers cinc anys. Tot això se suma a
la mateixa crisi dels sectors agraris valencià, espanyol i europeu, que estan sofrint una escalada històrica
dels costos de producció sumada a la crisi de preus en origen causada pels abusos comercials de
determinades cadenes de distribució.
A banda de la crisi econòmica del sector citrícola, agreujada per l’acord amb Sud-àfrica, és molt
important destacar les implicacions que té aquest acord sobre el medi ambient i la salut vegetal i humana.
Precisament, la sanitat vegetal i el risc d'entrada en territori europeu de noves plagues i malalties,
extremar les mesures de control i vigilància a fi de salvaguardar els interessos del sector citrícola
comunitari.
En primer lloc, l’estratègia europea «De la granja a la taula» té com a principal objectiu contribuir
a la neutralitat climàtica d’ací al 2050, amb l’evolució del sistema alimentari cap a un model sostenible.
És una contradicció en si mateixa la importació de grans quantitats de cítrics procedents de Sud-àfrica per
la via del transport marítim, quan el transport d’una sola taronja de Sud-àfrica a la UE suposa la emissió de
13 g de CO2 a l’atmosfera, i es vol arribar a la neutralitat climàtica amb la reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle. A més, l’incentiu a la importació de cítrics procedents de tercers països disminueix el
consum local i de proximitat.
Tot això se suma a l’evidència científica fitosanitària del fet que Sud-àfrica no està lliure de
determinades plagues de quarantena prioritàries, com la gravíssima plaga Thaumatotibia leucotreta
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com la falsa arna o la taca negra, a través de les partides de cítrics importades de tercers països obliga a

(Meyrick), comunament denominada “falsa arna”. L’entrada de plagues com la “falsa arna” a través de les
importacions de tercers països, com és el cas de Sud-àfrica, suposa la major amenaça actualment a la
citricultura valenciana. El fet d’importar productes vegetals de països extracomunitaris en els quals es
troba present aquest insecte suposa un greu risc fitosanitari per a l’agricultura i el medi ambient
comunitaris, que pot provocar importants pèrdues econòmiques i danys ambientals a la sanitat vegetal.
En l’àmbit de les seues competències i en defensa del sector citrícola valencià, la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica està encapçalant en
l’àmbit estatal una campanya de lobby adreçada tant al Govern estatal com a la Comissió Europea, així
com a la resta de comunitats autònomes, eurodiputades i eurodiputats i agents de diversos sectors que
poden influir i pressionar en matèria normativa a escala europea, i que consta de diferents reivindicacions,
entre les quals destaca l’exigència de les mateixes regles del joc als productes importats per tercers països
a la UE, la reciprocitat, en raó de la protecció de la sanitat vegetal i salut de les persones consumidores,
amb l’aplicació del tractament en fred als productes importats, de la mateixa manera que s’aplica als
productes europeus que s’exporten a tercers països. En aquest sentit, la proposta de modificació del
reglament d’execució per a fer obligatori el tractament en fred com a requisit en la importació de
productes vegetals ha sigut ben acollida pel Ministeri d’Agricultura i vista amb bons ulls per part de la
Comissió Europea. Recentment s’ha aprovat el tractament en fred per a les taronges procedents de tercers
països però no per a les mandarines o pomelos.
A més, des de Conselleria també s’ha insistit en la necessitat que Brussel·les declare els nostres
cítrics “producte sensible” per a corregir els actuals desequilibris comercials i reconèixer la singularitat
d’un producte d’excel·lència. Totes les reivindicacions estan sent canalitzades a través del Front Citrícola
Valencià, que va ser constituït per part de la Conselleria junt amb les entitats més representatives del
sector per a defensar la citricultura valenciana davant de totes les institucions implicades.
Les principals reivindicacions d'aquest Fòrum en matèria de reciprocitat, plenament compartides
membre en les negociacions amb Brussel·les- com a les pròpies autoritats comunitàries. Tant és així, que
els representants del Fòrum Citrícola, amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera
d'Agricultura, Mireia Mollà, al capdavant es van desplaçar fins a la capital de la Unió Europea el mes de
novembre passat per a fer arribar de manera directa a responsables comunitaris les seues reivindicacions
sobre aquest tema i reclamar, entre coses, l'establiment amb caràcter obligatori del tractament en fred
per a les importacions de cítrics sud-africans a fi de frenar la possible entrada de plagues en els seus
carregaments.
El propi ministeri d'Agricultura, així com el de Comerç, han assumit eixes reivindicacions i, tant és
així, que a finals de setembre van remetre una carta conjunta dirigida als comissaris d'Agricultura, Janusz
Wojciechowski; Comerç, Valdis Dombrovskis, i de Sanitat, Stella Kyriakides demandat per als cítrics
espanyols la catalogació de “producte sensible” enfront de les importacions de tercers països. També el
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pel Consell i el propi sector, s'han trasllat tant al Ministeri d'Agricultura -com representant de l'Estat

ministre d'Agricultura, Luis Planas, va defensar aquest mateix mes de gener davant els seus homòlegs
comunitaris la necessitat d'implantar el tractament en fred.
Encara que s'han fet passos molt rellevants -i tenint en compte la importància d'un sector com el
citrícola que, en el conjunt d'Espanya, produeix entre 6,8 i 7,5 milions de tones anuals amb un valor que
oscil·la entre 4.000 i 4.700 milions d'euros, dels quals més de 3.000 procedeixen directament de
l'exportació- cal continuar perseverant i aprofundint en la defensa dels seus interessos, ja que és molt el
que hi ha en joc.
A l'octubre del 2022 es compleix el termini de cinc anys que permet la revisió dels Tractats signats
amb tercers països, com és el cas de Sud-àfrica, i la Comissió Europea pot presentar les propostes de
modificació del Tractat en cas que s'haja demostrat perjudicial per als estats membres o que no s'hagen
complit els paràmetres establits.
Es fa necessària, per tant, l’exigència que els agricultors valencians i els productors de tercers
països tinguen les mateixes regles del joc en matèria de sanitat vegetal i salut de les persones
consumidores. Ens trobem en un moment crucial en el qual s'han de debatre i revisar, i hi ha una
oportunitat que les demandes que fem des del sector citrícola valencià s'incloguen en les revisions que la
Unió Europea fa dels acords amb tercers països i les condicions en les quals competim amb aquestes
importacions.
Per tot allò anteriorment exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- L’Ajuntament de l’Alcúdia insta el Govern d’Espanya a defensar davant la Comissió
Europea la revisió de l'acord comercial amb Sud-àfrica, amb especial atenció i protecció als cítrics
valencians.
SEGON.- L’Ajuntament de l’Alcúdia dona suport a les reivindicacions de la Conselleria
valencians com a “producte sensible", i a fer-ho extensible a altres convenis, com el d’Egipte i Turquia,
amb la introducció de totes les mesures de protecció davant determinades conjuntures de mercat que això
comporta.
TERCER.- L’Ajuntament de l’Alcúdia dona suport la Conselleria d’Agricultura i insta el Govern
d’Espanya a reclamar davant la Comissió Europea l'establiment del tractament en fred per a tots
productes cítrics que importe la UE de països tercers, incloent les mandarines i els pomelos, a fi d'eliminar
el risc cert d'entrada de plagues a través d'eixes partides de fruita.
QUART.- Demanar al Ministeri d'Agricultura que promoga, a més, davant les instàncies comunitàries,
l'establiment d'un “aranzel verd” a les importacions agràries procedents de tercers països a fi d'atenuar el
negatiu impacte que sobre el medi ambient tenen els viatges per a traslladar eixes mercaderies fins als mercats
europeus.
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d’Agricultura i insta el Govern d’Espanya a defensar davant la Comissió Europea la declaració dels cítrics

CINQUÈ.- l’Ajuntament de l’Alcúdia dona suport a l’acció del Front Citrícola Valencià davant les
diferents institucions en defensa del sector citrícola valencià.
SISÈ.- Remetre aquests acords al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica, al President de la Generalitat i als
grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=34m24s
7é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER SOL·LICITAR A LES ENTITATS BANCÀRIES, LA MILLORA DELS
SERVEIS PER A LA CIUTADANIA EN GENERAL, I PER A LA GENT MAJOR I AMB DIVERSITAT FUNCIONAL EN
PARTICULAR (A.2.4.1/2022/3)
- La Sra. Vero Roig, del Grup Municipal Compromís, dona lectura al Dictamen:
«Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
En nom del grup municipal Compromís les l’Alcúdia li presente la següent moció per a la seua
consideració, per al seu debat i aprovació, si escau, en el pròxim Ple Municipal:
En els últims temps la prestació i la qualitat dels servies bancaris presencials a la població s’han
reduït de forma extraordinària. Un procés que s’ha vist agreujat per la digitalització, les fusions i també
per la pandèmia, amb

la implantació de la cita prèvia, les limitacions d’accés a les oficines i les

restriccions d’horaris d’atenció.
Aquesta és una situació que afecta la població en general, però sobretot, als col·lectius de
persones majors i amb diversitat funcional, que veuen els seus drets vulnerats per la manca d’una atenció
específica que els ajude a exercir-los de forma adequada i segura. Amb aquest fenomen es posa de
l’aplicació de quotes abusives. Sense dubtes, estem davant d’una situació de maltractament als col·lectius
més vulnerables i, en definitiva, a la població en general.
És evident, i el debat respecte a com s’ha d’actuar està obert al carrer, que el servei que
ofereixen els bancs a les seues clienteles ha empitjorat al llarg del darrer anys. Amb la fusió de les entitats
bancàries s’ha anat reduint l’oferta, creant un escenari en què hi ha menys competència, el qual ha
propiciat que els bancs tinguen molta més capacitat d’imposar les seues condicions als usuaris,
despersonalitzant el servei d’atenció al client.
La digitalització i les fusions han provocat el tancament de sucursals, obligant a la ciutadania a fer
desplaçaments més llargs. Les conseqüències de la pandèmia han provocat una limitació d’horaris de
l’atenció al públic i la derivació cap a la cita prèvia i els gestors. La banca en línia i la reducció del
personal obliga els usuaris a operar a travès de caixers automàtics, del telèfon mòbil i de l’ordinador.
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manifest una notable manca d’ètica per part d’aquestes entitats amb l’abandonament dels serveis i

Aquest fet, que afecta a tots els ciutadans, té una major afectació a les persones d’edat avançada (que no
estan acostumades a utilitzar les noves tecnologies) o a les persones amb diversitat funcional.
I, darrere d’aquesta situació ens trobem amb l’abús de les entitats, que lluny de facilitar l’accés
als seus serveis per part d’aquests usuaris, els requereixen condicions per tal d’atendre les seues
necessitats que van lligades al cobrament de comissions pel manteniment dels comptes corrents o per
traure diners en efectiu, a més del fet que les llibretes, que normalment representen l’única manera en
què aquestes persones poden visualitzar la situació dels seus estalvis, van desapareixent de l’oferta de
productes disponibles a les entitats, de vegades obligant-los a substituir-les per targetes de crèdit i deixant
sense cobrir el dret bàsic de la informació per part del client.
L’atenció individualitzada i de qualitat, la formació en drets bancaris, la detecció de problemes
específics en el cas de cada client, han de ser les premisses a partir de les quals el sector atenga les
necessitats de la seua clientela, especialment, en els casos en què aquesta patisca el risc de no poder
exercir els seus drets com a consumidor per situacions concretes de vulnerabilitat.
Si les entitats bancàries, per si mateixes, no són capaces de trobar i implementar iniciatives que es
puguen alinear amb els criteris i valors de la Responsabilitat Social, hauran de ser les administracions
públiques, com a garants dels drets de la ciutadania i en la seua representació, qui assegure l’assumpció
d’aquests compromisos de manera reguladora.
Per tot açò, es proposen els següents acords:
PRIMER.- Instar a les entitats bancàries a què oferisquen atenció personalitzada en finestra durant
l’horari que les oficines estiguen obertes al públic, per tal de facilitar una atenció més comprensible a la
ciutadania i, en particular, a la gent major i a persones amb diversitat funcional.
SEGON.- Que aquestes entitats no cobren comissions per conceptes derivats del servei d’atenció a
les persones que no tenen habilitats per poder fer, de forma autònoma, les diferents gestions en els
característiques de cada client.
TERCER.- Que els productes financers que s’oferisquen per part d’aquestes entitats als clients
siguen transparents i comprensibles. La claredat en la redacció ha de ser una normal per tal de no
confondre a les persones i fer-les contractar productes que es desconeixen o incórrer en despeses
innecessàries i abusives.
QUART.- Promoure la instal·lació de caixers automàtics a les zones o barris de la ciutat que
queden mes lluny de l’abast de les oficines d’aquestes entitats, per tal que les persones que hi visquen
puguen fer els tràmits més bàsics. Molt especialment després del progressiu tancament de sucursals.
CINQUÉ.- Que els poders públics competents legislen i regulen una normativa bancària més justa i
solidària, especialment per a les persones més vulnerables.
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caixers automàtics i que s’aplique una tarifació social en l’aplicació de comissions, en funció de les

SISÉ.- Instar a la Generalitat Valenciana i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a la
posada en marxa d’un pla de servei rural financer en aquelles entitats locals que no disposen d’una oficina
bancària ni atenció presencial que incloga:
a) La reactivació del servei bancari en les poblacions que no tinguen cap mena de servei financer, basat
en paràmetres de responsabilitat social, ètica bancària i compromís amb el territori.
b) Tallers i formació d’alfabetització digital adreçats a la disminució i erradicació de la bretxa digital
rural en la Comunitat Valenciana.
SETÉ.- Traslladar aquest acord a les Direccions Generals dels bancs amb seu a la ciutat de
València, a la Asociación Española de Banca, així com al Consell de la Generalitat, als grups parlamentaris
de les Corts Valencianes, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i al Síndic de Greuges.
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.

https://player.vimeo.com/video/680849106#t=45m40s

8é.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ DE 2022 (A.2.4.1/2022/3)
- El Sr. Alcalde dona lectura al Dictamen:
- Els tres Grups Municipals de l’Ajuntament de l’Alcúdia presenten la següent proposta de resolució
conjunta:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En 1952 les Nacions Unides declaren el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona, en record de
les treballadores tèxtils mortes després de l'incendi en una fàbrica en 1908, arreplegant, al mateix temps,
de Dones Socialistes, liderada per Clara Zetkin, en 1910. Des d’aquell moment, el 8 de Març es converteix
en una data clau en les agendes i calendaris, una data que es marca com una fita en la història pels drets
aconseguits pel feminisme, però també una data per a reivindicar que encara hi ha molt de camí que
recórrer.
Cada 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, governs, institucions públiques i privades,
associacions feministes, agents socials i ciutadania fan balanç dels assoliments aconseguits en matèria
d'igualtat i es plantegen la necessitat de proposar i exigir les mesures, que garantisquen, en nom del dret i
de la justícia, una societat paritària en igualtat plena.
l’Ajuntament de l’Alcúdia declara, un any més, la nostra ferma voluntat de continuar construint
una societat justa, on homes i dones tinguen els mateixos drets i on xiquetes i xiquets cresquen en igualtat
d'oportunitats, amb independència del seu sexe.
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la proposta de commemoració com a Dia de la Dona Treballadora sorgida en la Conferència Internacional

Òbviament, la igualtat real entre homes i dones està lluny de ser una realitat a Espanya i en la
resta de països del món. És cert que existeixen dones líders i organitzacions de dones que han demostrat
durant la crisi sanitària les seues habilitats, coneixements i xarxes per a liderar eficaçment els esforços de
resposta i recuperació davant la pandèmia, i que actualment s'accepta més que mai que les dones aporten
experiències, perspectives i habilitats diferents, i que contribueixen de manera indispensable en les
decisions polítiques i en les lleis. No obstant això, les dones són caps d'Estat i de govern en tan sols 20
països del món, quan som més de la meitat de la població mundial.
Des de l’Ajuntament de l’Alcúdia, en aquest 8M de 2022, amb el lema “Polítiques a favor de la
Igualtat Plena” es pretén visibilitzar i reconèixer la labor de les dones en la política, sobretot a nivell
Local, alcaldesses i regidores de nombrosos Ajuntaments de la província de València. Un reconeixement a
totes aquelles dones que van formar part de les primeres corporacions democràtiques sorgides després de
les Eleccions Locals del 3 d'abril de 1979.
En aquest sentit, pensem que la participació de les dones i l'adopció de decisions en la vida pública
és essencial per a aconseguir la igualtat real i l'apoderament de totes les dones i les xiquetes. El que
suposa prendre decisions sobre totes les esferes de la vida amb l'objectiu d'aconseguir una igual
remuneració, una distribució equitativa de les cures i del treball domèstic no remunerat, la fi de totes les
formes de violència contra les dones i les xiquetes i uns serveis d'atenció de la salut que donen resposta a
les seues necessitats.
Al nostre país malgrat els grans avanços que s'han anat produint per a construir una societat més
igualitària en totes les dimensions i esferes de la vida social, encara resulten insuficients. Les dades
oficials demostren que en el mercat laboral, per posar un exemple, existeix una gran diferència entre
homes i dones:
- La bretxa salarial se situa en el 21,4% (última dada disponible, INE 2018). Per sectors, la indústria
arreplega la pitjor situació amb una diferència del 25%.

de cristall, per cada dona que ocupa un lloc directiu hi ha 2,5 homes en la nostra Comunitat.
- Una dona ha de treballar 79 dies més a l'any que un home per a cobrar el mateix per fer el
mateix treball.
- Per a gaudir d'una pensió similar, una dona ha de treballar 11 anys més que un home.
- El 90% dels permisos o excedències per a la cura dels fills els demanen les dones.
- El 72% de les dones que pateix assetjament laboral no ho denuncia per falta de protecció i/o per
mitjà a les represàlies.
- El 88% de les dones no sol·licita cap mena de baixa laboral a pesar que la permanència en el lloc
de treball pot tenir efectes negatius sobre la seua salut mental i física.
- El 47% de les dones víctimes d'assetjament sexual en el treball ho és pels seus superiors homes,
400.000 dones han sigut comptabilitzades com a víctimes d'assetjament sexual en els seus llocs de treball.
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- Les dones també troben més obstacles per a accedir a llocs de responsabilitat, l'anomenat sostre

- El 45% de les dones no recupera el seu horari laboral original després de la baixa per maternitat.
- El 28% de les dones amb fills treballen a temps parcial.
- Més de la meitat de les dones desocupades són de llarga duració (63’7% enfront del 54’7% dels
homes).
- Amb pensions un 38% inferior a la dels homes, sent la major part de la població major dones,
moltes d'elles vídues i soles.
- La major part del pes de les cures a menors, a persones majors, a dependents i de les tasques de
la llar recau desproporcionadament sobre les dones. I en el context de la pandèmia l'augment de la
demanda de treball de cures ha aprofundit les desigualtats que ja existien.
- La taxa de temporalitat entre les dones és de 9’3 punts superior a la dels homes.
Resumint, les dones cobren menys que els homes, tenen ocupacions més precàries, pateixen més
assetjament laboral en els seus llocs de treball, són les primeres a ser expulsades del mercat laboral quan
se succeeixen els cicles recessius o crisis en l'economia. Suporten un empitjorament de les seues
condicions laborals i la seua qualitat de vida com a conseqüència de la maternitat, a vegades fins suposa la
pèrdua del seu lloc de treball. Per tant, les dones continuen situant-se en una posició de vulnerabilitat i
discriminació en el mercat laboral.
I malgrat que les dones han igualat i fins i tot superat el nivell educatiu dels homes, continuen
estant sobrerrepresentades en ocupacions molt més precàries. Encara avui els informes assenyalen que la
segregació laboral continua augmentant i que els factors que originen la bretxa de gènere en el mercat de
treball són ingents, són complexos i estan interrelacionats. Ser dona, continua sent un factor
desencadenant de la discriminació i la vulnerabilitat en el treball enfront dels homes.
Cal assenyalar que, les dones també pateixen un altre tipus de discriminacions en diferents àmbits,
en molts d'ells com a denominador comú se situa la completa invisibilitat i les dificultats d'accés que tenen
les dones, per exemple, en el terreny científic i tecnològic. La Directora d'ONU Dones: “Menys del 30 per
per les seues investigacions i no avancen tant en les seues carreres com els homes (UNESCO). Necessitem
derrocar els estereotips de gènere que vinculen a la ciència amb la masculinitat i brindar a les generacions
joves exemples positius com a enginyeres, astronautes i investigadores dones”.
No obstant això, a Espanya s'han fet passos decidits per a acabar amb la desigualtat. En aquest
sentit, la Llei orgànica d'Igualtat 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes es va
erigir com el primer marc jurídic estatal que poguera donar una cobertura àmplia a totes les mesures i
actuacions per a promoure la igualtat real i trencar amb els històrics esquemes que han condicionat la vida
de milions de dones al llarg dels segles. Un exemple essencial que contempla la Llei és l'elaboració d'un Pla
d'Igualtat per a empreses amb més de 50 persones treballadores o per a erradicar qualsevol discriminació
per raó de sexe.
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cent dels qui investiguen a tot el món són dones, tenen menys publicacions, reben remuneració inferior

D'altra banda, altres mesures com la pujada del Salari Mínim Interprofessional que ha permès en
2019 reduir la bretxa salarial dos punts (19,5%) respecte a 2018; la revaloració de les pensions que té un
impacte directe sobre les dones, ja que tenir un salari més baix implica tenir una prestació per
desocupació i una pensió de jubilació més baixa;o amb l'aprovació de la Reforma Laboral pactada amb els
agents socials i sindicals i les organitzacions empresarials s'ha fet un pas més per a reforçar la participació
de les dones en el mercat de treball, en les mateixes condicions d'igualtat que els homes. No obstant això,
encara es fa patent la necessitat de més mesurades des dels governs i les administracions per a aconseguir
la igualtat real.
Concloent, en aquesta Moció amb motiu del Dia Internacional de la Dona es pretén avançar en els
drets de les dones, per tant també és el moment de reclamar i fer efectiva aquesta recuperació de drets,
de trencar les dinàmiques de la precarietat i l'exclusió sociolaboral i de posar fi a totes les bretxes de
gènere que impedeixen encara avui, la igualtat efectiva, l'emancipació i la llibertat de tantes i tantes
dones.
Per tot l'exposat amb anterioritat, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents:
ACORDS
1. Sumar-se a totes les veus que clamen per un futur sense discriminació per raó de sexe, on
homes i dones formen part de la nostra societat en igualtat de drets i responsabilitat.
2. Reconèixer que la desigualtat es fonamenta en creences i comportaments amb base estructural
diversa, i assumir la importància de la coeducació, fomentar vocacions tecnològiques des de la infància i
promoure accions formatives i de sensibilització social en general.
3. Intensificar des del municipalisme polítiques d'igualtat amb caràcter transversal en totes les
regidories i aprovar pressupostos Locals amb perspectiva de gènere, incloent als Plans d’Igualtat criteris
per a una equitativa distribució de l’ús dels temps.

aborden les repercussions de la pandèmia, especialment als fons europeus Next-Generation, elaborant un
informe d’impacte de gènere.
5. Visibilitzar les aportacions de les dones des de diferents àmbits: polític, cultural, científic,
educatiu, històric etc. que sense cap dubte han contribuït al coneixement i al benestar de la població.
6. Insistir en la necessitat d'intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques
encaminades a fomentar el cooperativisme, l'ocupació i el emprendedurisme femení, l'educació per a la
igualtat d'oportunitats, la incorporació de les dones a la societat de la informació i el suport a les dones
que viuen en l'àmbit rural.
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4. Incloure la perspectiva feminista en tots els programes de recuperació i en els pressupostos que

7. Ratificar el compromís amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Així com,
potenciar la igualtat de gènere en el context de la crisi climàtica i la reducció del risc de desastres ja que
és un dels majors desafiaments mundials del segle XXI.
8. Reconèixer les iniciatives i accions del feminisme i assumir com a pròpies, aquelles d'especial
preocupació que afecten les dones: pobresa, educació -formació, capacitació, salut, violència, explotació
sexual, prostitució, conflictes armats, drets humans, economia, poder, presa de decisions, mitjans de
comunicació i medi ambient.
9. Instar al Govern d'Espanya a impulsar mesures legislatives destinades a posar fi a les desigualtats
en la permanència i accés de l'ocupació com a conseqüència del procés de maternitat i paternitat a partir
de l'establiment de mesures i polítiques de corresponsabilitat i conciliació de la vida laboral i familiar dels
progenitors o tutors legals.
10. Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, als Grups parlamentaris de les
Corts Valencianes, als Ministeris d’Igualtat, de Seguretat Social i de Sanitat i als Grups parlamentaris del
Congrés i del Senat.
Sotmés a votació el Dictamen, s'aprova per unanimitat dels membres presents.
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=1h02m50s

9é.- ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS
Es dona compte dels decrets 131 fins a 296 de data 21 de gener a 17 de febrer de 2022.
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=1h16m19s

No n’hi ha cap.
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=1h16m42s
C- PRECS I PREGUNTES
https://player.vimeo.com/video/680849106#t=1h16m58s
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President declara finalitzada la sessió, essent les
21:12 hores, raó per la qual, als efectes que estableix el Reglament d’Organització, funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, estenc la present i de tot done fe.
Document signat electrònicament com s'especifica al marge.
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10é.- ASSUMPTES EXTRAORDINARIS

