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L’Ajuntament de Benifaió aprova la present ordenança en el marc de les competències atribuïdes per l’
article 25.2m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en matèria
d’activitats esportives, ocupació del temps lliure, l’article 232 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament y Règim Jurídic de les Entitats
Locals y article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
La present ordenança té la voluntat de promoure y donar suport a les associacions esportives, festives
veïnals del municipi de Benifaió amb la finalitat de fomentar l’associacionisme y col·laborar econòmicament
amb aquestes associacions en la finançament de les seues activitats y primordialment les realitzades en el
municipi de Benifaió sempre que vagen dirigides a tota la seua població o a un sector important de la
mateixa i en les que puga participar qualsevol veí de Benifaió, siga o no sòcia de l’associació objecte de
subvenció.
Per açò en exercici de l'acció de foment, amb la finalitat de satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal, pugues i deu promoure l'Administració Local i amb subjecció al règim jurídic de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions s'estableixen les presents bases de concessió de
subvencions la fi primordial de les quals és recolzar l'associacionisme en el nostre municipi i potenciar i
facilitar a les associacions culturals, juvenils, festives, professionals i veïnals de Benifaió la consecució dels
seus objectius, tot açò dins dels límits pressupostaris que a tal fi dispose l'Ajuntament.

TÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL.
Article 1. Objecte.
La present ordenança té per objecte estructurar y fixar els criteris y el procediment per la concessió de
subvencions en l’àmbit del municipi de Benifaió, tendent a definir uns objectius y garantir a la ciutadania i
entitats, en igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a serveis y activitats que
complementen o suplisquen els atribuïts a la competència local.
Article 2. Concepte de subvenció.
Es considera subvenció qualsevol disposició dinerària efectuada per l’Ajuntament a favor de persones
públiques o privades que complisquen els següents requisits:
a) Que l’entrega es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que l’entrega està subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte o
activitat devent el beneficiari complir les obligacions materials y formals que s’hagueren establert.
c) Que el projecte, acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d’una activitat
d’utilitat pública o interés social o de promoció de la finalitat pública.
Article 3. Característiques i principis.
3.1 L’atorgament de les subvencions s’atendrà a aquestes normes:
1.Tindràn caràcter voluntari y eventual.
2.No seran invocables com a precedent.
3.No serà exigible augment o revisió de les subvencions.
3.2 La gestió de les subvencions se efectuarà d’acord amb els següents principis:
•
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Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat y no discriminació.
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•
•

Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Ajuntament atorgant.
Eficiència en l’assignació y utilizació dels recursos públics.
TÍTOL II. PETICIONARIS.
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Article 4. Beneficiaris.
4.1 Podran sol·licitar subvencions: persones físiques, jurídiques, públiques o privades, sempre que tinguen
la seua residència en Benifaió, ja siguen entitats, grups associatius o organismes legalment constituïts i
inscrits en el registre d’Associacions de l’Ajuntament de Benifaió, amb anterioritat a la finalització del termini
de presentació d’instàncies y que complisquen els requisits exigits en les presents bases.
4.2 Podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats en que concórreguen les
circumstàncies previstes a les bases reguladores i en la convocatòria.
4.3 No podran obtenir la condició de beneficiari:
a. Haver sigut condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’
obtenir subvencions o ajudes públiques.
b. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haber sigut declarats insolvents en qualsevol
procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haber sigut
inhabilitats conforme a la Llei Concursal sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la
sentència de qualificació del concurs.
c. Haver donat lloc, per causa de la que hagueren sigut declarats culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d. Estar inculpat la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que
ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006,
de 10 d'abril, de Regulació dels Conflictes d'Interessos dels membres del Govern i Alts Càrrecs de
l'Administració General de l'estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius
regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes
establerts en la mateixa o en la normativa autonòmica que regule aquestes matèries.
e. No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine reglamentàriament.
f. Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g. No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que reglamentàriament es determinen.
h. Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària.
Aquestes prohibicions s'apreciaran segons el que es disposa en el *Article 13 de la Llei 38/2003.
TÍTOL III. ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ.
Article 5. Activitats subvencionables.
Són subvencionables les activitats programades que es realitzen durant l’any de la seua petició i
referides a les àrees de:
- Esports.
- Festes.
-Aquelles altres en les que s’aprecie l’interès general per a la població.
Article 6. Activitats no subvencionables.
No seran subvencionables:
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a)Les activitats que es realitzen fora del términi municipal de Benifaió.
b)Les activitats totalment subvencionades per altra Administració Pública, entitats públiques. Quan
l’activitat siga subvencionada parcialment per altres Administracions o organismes, l’ajuntamient
podrà subvenciona la resta del cost no subvencionat.
TÍTOL IV. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS.
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Article 7. Consignació Pressupostària.
7.1 El Ple de la Corporació consignarà una quantitat anual en el pressupost per a atendre les activitats
subvencionables.
7.2 La quantitat estarà distribuïda entre les diferents àrees, sense perjudici dels reajustaments que
procedisquen sense el número de peticionaris en determinades àrees és molt reduït.
Article 8. Requisits de les Bases particulars i publicitat de les mateixes.
8.1 L’Alcaldia municipal o òrgan en qui delegue es l’òrgan competent par a aprovar les bases y publicar
la convocatòria y par a la concessió de les subvencions d’acord amb el procediment establert en aquesta
Ordenança.
8.2 Les Bases precisaran:
a) Objecte, condicions y finalitat de la concessió de la subvenció.
b) Requisits per a sol·licitar la subvenció.
c) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció y resolució del procediment.
d) Procediment de concessió de la subvenció
e) Termini de presentació de peticions.
f) Termini de resolució del procediment.
g) Documents i informació que ha d’acompanyar-se a la petició a més dels consignats en l’article 9.
h) Crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció.
i) Indicació que la resolució posa fi a la via administrativa.
j) Criteris específics d’atorgament de la subvenció i criteris de ponderació dels mateixos, a més dels
establerts en l’article 11.
k) Mitjà de notificació, de conformitat amb el previst en l’article 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.
l) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció.
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes ingressos o recursos amb la mateixa
finalitat.
A més les Bases particulars podran:
•
•
•
•

Admetre la substitució de la presentació de determinats documents per una declaració responsable
del sol·licitant
Preveure el prorrateig de l’import global màxim previst en la convocatòria entre els beneficiaris de
les subvencions.
Arreplegar la designació específica de tots els components de l’òrgan col·legiat.
Establir l’existència d’altres beneficiaris, en els supòsits als quals es referix la present Ordenança.

8.3 Els òrgans administratius concedents publicaran al tauler d’anuncis les subvencions concedides amb
expressió de la convocatòria, el programa y crèdit pressupostari al que s’imputen, beneficiari, quantitat
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concedida y finalitat o finalitats de la subvenció. A més en el «Butlletí Oficial» de la província de València es
publicarà un extracte de la resolució per la qual s’ordena la publicació, indicant els llocs on es troba exposat
el seu contingut íntegre.
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8.4 No serà necessària la publicació en el tauler d’anuncis la concessió de les subvencions en els
següents supòsits:
a)Quan les subvencions tinguen assignació nominativa en les bases d’execució del pressupost.
b) Quan la publicació de les dades del beneficiari, 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 de l'establit 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.
Els beneficiaris hauran de donar l’adecuada publicitat del caràcter públic del finançament de programes,
activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, en els térmes
reglamentàriament establerts.
Article 9. Documentació a aportar pels sol·licitants.
9.1 Amb caràcter general, els peticionaris hauran de presentar la següent documentació:
a)Instància normalitzada individualitzada per cada activitat.
b) Fotocòpia compulsada del D.N.I o C.I.F
c)Programa detallat y pressupost total desglossat de l’activitat a realitzar i per al que es sol·licita la
subvenció.
d) Actualització de les dades del registre municipal d’associacions, si escau.
e) Certificat de trobar-se el sol·licitant al corrent en les obligacions tributàries y amb la seguretat social i
Tresoreria municipal. Quan el sol·licitant de la subvenció no estiga obligat a presentar les citades
declaracions el seu compliment s’acreditarà mitjançant la declaració responsable.
f) Declaració responsable de no estar sotmès a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari
establides en l’article 13.2 y 3 de la LGS.
g) Declaració jurada de les subvencions sol·licitades/concedides a altres entitats per a les mateixes
activitats sol·licitades a l’Ajuntament de Benifaió.
9.2 La mera presentació d'una sol·licitud de subvenció per a una activitat implica el coneixement i
acceptació d'aquesta ordenança així com de les bases reguladores de la convocatòria que regule la seua
concessió.
.
Article 10. Lloc de presentació.
La documentació a que es referix l’article anterior es presentarà en el Registre d’Entrada de l‘Ajuntament
en horari administratiu de 9 a 14 hores a través de qualsevol dels mitjans establerts en l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment
Administratiu Comú.
Article 11. Criteris.
11.1 A més dels criteris específics que fixe la Junta de Gobern Local en aprovar les convocatòries per a
cada àrea en concret es consideraran bàsics per a l’atorgament de les subvencions els següents:
a)Interès general de l'activitat.
b)Capacitat econòmica autònoma del sol·licitant.
c)Existència d’ajudes per altres entitats públiques o privades.
d) Valoració objectiva de les activitats o programes proposats pels sol·licitants
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de les subvencions tenint en compte l’interès local.
11.2 La convocatòria podrà també establir que l’import de la despesa autoritzada es prorratege entre tots
els sol·licitants que reunisquen els requisits per a ser beneficiaris
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Article 12. Procediment ordinari de concessió de subvencions.
12.1 El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència
competitiva. A aquests efectes, tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant
el qual la concessió de subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi
d’establir una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en la
convocatòria, y adjudicar aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.
12.2 El procediment de concessió de la subvenció serà el següent:
1. Iniciació: El procediment s’inicia sempre d’ofici, mitjançant l’aprovació per l’Alcaldia municipal o
òrgan en qui delegue de les bases reguladores de la convocatòria les quals tindran necessàriament
el contingut exigit en els articles 17.3 y 23.2 a), b), h), i), j), k), y m), de la LGS.
2. Instrucció: finalitzat el termini de presentació de sol·licituts l’instructor procedirà a la comprocació
de la documentació aportada y en cas que siga necessari realitzar quasevol subsanació instarà als
solicitants al fet que l’aporten en el termini màxim de 10 dies hàbils. Una vegada completada la
documentació es procedirà pels membres de la Comisió de Valoració a l’anàlisi i avaluació de les
sol·licituts formulades realizant-se ofici quantes actuacions siguen precises per a la comprovació de
les dades, i realitzant una proposta de resolució.
3. Resolució: A la vista de la proposta de resolució formulada a l'Alcaldia municipal o òrgan en qui
delegue aquest resoldrà motivadament abans del termini de sis mesos, a partir de la publicació de la
convocatòria. La resolució haurà de contenir els beneficiaris així com les sol·licituds desestimades.
Transcorregut el termini sense resoldre expressament, s'entendrà desestimada la sol·licitud de
subvenció. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la qual es determine en la
convocatòria. Les resolucions es notificaran als interessats en els termes previstos en l’article 58 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i
contra elles podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de
l'endemà a la notificació, davant el mateix òrgan que les va dictar o el contenciós- administratives en
els terminis establits en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós- Administrativa.
4. Reformulació: En els supòsits i amb les condicions establides en l’article 27 de la LGS podrá
admetre’s la reformulació de sol·licituds sempre que no s’haja dictat resolució definitiva.
Article 13. Procediment excepcional: Atorgament Directe de Subvencions.
13.1 Es concediran de forma directa les següents subvencions:
a)Les que tinguen assignació nominativa en les bases d'execució del pressupost.
b)Aquelles subvencions en què s'acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari.
13.2 La concessió directa de les subvencions no exclou el deure sotmetre-les al control que s'estableix a
la present ordenança i altra normativa reguladora de la matèria.
13.3 El conveni serà l'instrument habitual per a canalitzar aquest tipus de subvencions que haurà de
contenir els següents extrems:
• L'objecte de la subvenció, en el qual s'especifique el desenvolupament de l'activitat, les despeses
que genera i el seu finançament que no haurà de ser amb caràcter general superior al 90 per cent.
• El crèdit pressupostari al que s'imputa l'ajuda.
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•
•
•
•

Determinació dels llibres i registres comptables específics.
Obligacions específiques del beneficiari. El termini de realització de l'activitat i de presentació de la
justificació. I pròrroga, si escau.
Sistema de justificació
Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats o abonaments a compte.
TÍTOL V. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.
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Article 14. Obligacions dels beneficiaris.
14.1 Són obligacions dels beneficiaris:
1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions.
2. Justificar davant l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent o l'entitat
col·laboradora, si escau, així com qualssevol unes altres de comprovació i control financer
que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com a comunitaris,
aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
4. Comunicar a l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conega i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
5. Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social,
en la forma que es determine reglamentàriament.
6. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en
cada cas, així com quants estats comptables i registres específics siguen exigits per les
bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les
facultats de comprovació i control.
7. 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.
8. Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l’article 18 de la llei.
9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l’article 37 de
la llei.
14.2 Les activitats subvencionades hauran d'estar realitzades i justificades abans del 15 de gener de
l'any següent al de la seua concessió, excepte pròrroga expressa i excepcional concedida per l'òrgan
competent per a la seua concessió.
Article 15. Incompliment de les obligacions per el beneficiari.
L'incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en aquestes bases o de les incloses en
la convocatòria podrà donar lloc a la revocació de la subvenció i per tant al reintegrament.
TÍTOL VI. JUSTIFICACIÓ I COBRAMENT
Article 16. Pagament de la subvenció.
16.1 El pagament de la subvenció es realizarà prèvia justificació pel beneficiari de la realizació de
l’activitat, projecte o objectiu per al que es va concedir.
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16.2 Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique podrán realizarse pagos a cuenta. La
realización de estos pagos deberá preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención.
Article 17. Requisits de la factura.
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Les factures al fet que fa referència l’article anterior hauran de reunir els següents requisits:
a) Ser originals o fotocòpies compulsades pel secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue.
b) Estar datades durant l'any en què s'haja concedit la subvenció, i si es tracta d'una activitat
puntual, en la data corresponent a l'esmentada activitat.
c)Contenir les dades o requisits exigits pel Reial decret 1.496/2003, de 28 de novembre.
d) Així mateix, la factura presentada haurà de contenir la diligència “abonat” o similar.
e)Ajustar-se al pressupost presentat en formular la sol·licitud.

Article 18. Justificació
18.1 La documentació justificativa es presentarà dins dels trenta dies següents a la realitzada l'activitat, i
l'aprovació i pagament, si escau, correspondrà a l'Alcaldia.
18.2 La quantia de la subvenció podrà ser reduïda, en la proporció que corresponga, quan les despeses
efectivament produïdes foren inferiors als inicialment previstos i que van determinar la mateixa.
18.3 L'absència de justificació o la justificació incompleta impedirà l'accés a futures convocatòries d'ajudes.
18.4 Les subvencions que es concedisquen en atenció a la concurrència d'una determinada situació en el
preceptor no requeriran una altra justificació que l'acreditació d'aquesta situació prèviament a la concessió,
sense perjudici dels controls que pogueren establir-se per a verificar la seua existència i l'aplicació de la
subvenció.
Article 19.Reintegrament de la subvenció.
Procedirà el reintegrament de la subvenció les previstes en l’article 37 de la Llei General de subvencions.
TÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 20. Infraccions i Sancions.
Tot el referent a infraccions i sancions es regirà pel que es disposa en el TÍTOL IV de la Llei 38/2003 i en els
article 102 i 103 del Reial decret 887/2006, de 17 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, si ben l'òrgan competent per a sancionar serà:
•
•

Alcaldia, en tant que la subvenció supose la disposició de despesa dins dels límits de la seua
competència, d'acord amb la normativa de règim local.
Ple de l'Ajuntament, sempre que la subvenció a concedir supere els límits de disposició de despesa
atribuïts a l'Alcalde, d'acord amb la normativa de règim local.

DISPOSICIÓ ADICIONAL ÚNICA. Normativa supletòria.
En el no previst en aquesta ordenança s'aplicarà la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, Reial decret 887/2006, de 21 de Julio, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 i altra
normativa que li siga aplicable.
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Entrada en vigor.
La present Ordenança entrarà en vigor quan s'haja publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província de València i haja transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Benifaió, 13 de maig de 2009.

V.P.
L’alcaldessa-presidenta

La secretària general

Amparo Arcís Martínez

Olivia Martínez García

OLIVIA MARTÍNEZ GARCÍA, Secretària del Ajuntament de Benifaió estenc la present DILIGÈNCIA per
a fer constar el següent:
Que l’entrada en vigor de l’Ordenança General de Subvencions del municipi de Benifaio va tenir lloc l’1
de septiembre de 2009 en haver-se complit els requisits previstos en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

I perquè tinga els efectes oportuns lliure aquesta diligència a Benifaió 3 de setembre de 2009

La Secretària General

Olivia Martínez García
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