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ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS.
Disposicions generals
Objecte
Article 1. La present Ordenança té com a objecte regular, amb caràcter general, el règim i
procediment aplicable per a l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de
Chilches/Xilxes a favor de particulars, entitats i col·lectius ciutadans, sense ànim de lucre, amb
destinació a la realització de projectes o activitats que tinguen com a objecte el foment d’accions
d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública, sense perjuí que esta
normativa puga ser completada en les bases específiques que, si és el cas, establisquen les
convocatòries concretes.

Concepte de subvenció

Article 2. S’entén per subvenció, a l’efecte d’esta Ordenança General, qualsevol disposició
dinerària realitzada per l’Ajuntament de Chilches/Xilxes, a favor de persones públiques o
privades i que complisca els requisits següents:
1. Que l’entrega es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.
2. Que l’entrega estiga subjecta 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 desenrotllar, o la concurrència d’una situació, devent el beneficiari complir les
obligacions materials i formals que s’hagueren establit en la convocatòria.
3. Que el projecte, redacció, conducta o situació finançada tinga com a objecte el foment
d’una activitat d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública.
La quantia assignada en una Convocatòria específica no serà susceptible d’increment i revisió i en
cap cas originarà dret o constituirà cap precedent per a futures concessions.

Règim jurídic
Article 3. Les presents normes se subjecten a quant disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions i a quant establix la normativa estatal de Règim Local.

Principis que regiran l’atorgament de subvencions
Article 4. La gestió de les subvencions es realitzarà d’acord amb els principis següents:
1. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
2. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per la Corporació.
3. Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
4. En cap cas podran atorgar-se subvencions per quantia superior a què es determine en la
Convocatòria.

Exclusions de l’àmbit d’aplicació d’esta Ordenança
Article 5. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’esta Ordenança:
1. Els premis o beques que s’atorguen sense la amb la sol·licitud prèvia del beneficiari.
2. Aportacions dineràries efectuades en favor d’altres Administracions Públiques, destinades
a finançar globalment l’activitat, en l’àmbit de les seues competències.
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Títol I - Procediments de concessió de subvencions
Capítul I - Procediment de concessió directa
Procediment de concessió directa de subvencions

Article 6. Es concediran de forma directa les subvencions següents:

1. Les previstes nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament, en els termes arreplegats
en els Convenis i en la normativa reguladora d’estes subvencions, en la qual cosa anara
d’aplicació.
No obstant això, això no significa que el possible beneficiari tinga acreditat un dret
consolidat a la seua percepció, sinó únicament a l’expectativa jurídica d’obtindre un
màxim de subvenció, la quantia i condicions del qual es necessitaran a través de l’adopció
de l’acord o resolució pertinent.
2. Aquelles l’atorgament o de les quals quantia vinga impost a l’Administració per una
norma de rang legal, seguint-se el procediment que siga aplicable d’acord amb la seua
pròpia normativa.
3. Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic,
social, econòmic o humanitari.
4. Aquelles en què degudament justificades dificulten la seua convocatòria pública.

Capítol II - Procediment de concessió en règim de concurrència
Procediment de concessió en règim de concurrència
Article 7. Es convocaran en règim de concurrència la resta de subvencions, requerint per a la
seua concessió la comparació, en un únic procediment, d’una eventual pluralitat de sol·licituds
entre si, d’acord amb els criteris establits en esta Ordenança i en les Bases que regulen la
convocatòria corresponent.

Bases de convocatòria de concessió de subvencions
Article 8. Amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions hauran d’aprovar-se les
convocatòries que establisquen les bases reguladores de les distintes modalitats de subvencions.
L’aprovació de les dites bases serà competència del Ple i les mateixes es publicaran en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament.

Requisits addicionals
Article 9. Addicionalment s’ompliran els requisits següents:
1. Òrgan administratiu competent per a la concessió de la subvenció.
2. L’existència de crèdit adequat i suficient per a atendre les obligacions de contingut
econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.
3. Assenyalament del procediment de concessió.
4. La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic, en els termes que
preveu les lleis.
5. L’aprovació del gasto per l’òrgan competent per a això.

Contingut de les Bases de Convocatòria
Article 10. Les Bases de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, contindrà els punts
següents:
1. Contingut genèric:
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a) Definició de l’objecte i finalitat de la subvenció.
b) Requisits que han de reunir els beneficiaris (persones físiques o jurídiques,
agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de
béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tinguen
personalitat jurídica).
c) Documents i informacions que han d’acompanyar-se a la petició i esmena de defectes
de la sol·licitud. Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma de
convocatòria, per la Presidència es requerirà a l’interessat perquè els esmene en el
termini màxim improrrogable de deu dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per
desistit en la seua petició i s’arxivaran les actuacions sense més tràmits, prèvia
resolució en els termes que preveu l’Art. 71 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. Contingut específic:
a) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció.
b) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seua determinació.
c) Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió de la subvenció.
d) Acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris. En el si no és possible el
compliment del fi per al que la subvenció fóra atorgada, hauran de renunciar a ella
expressament en el termini de quinze dies comptats a partir del següent en què reben
la notificació de la concessió de la subvenció.
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat
per a la que es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
f) Assenyalar l’obligació de disposar dels llibres i registres comptables específics que
hauran de portar les persones jurídiques o entitats col·laboradores en els termes
exigits per la legislació mercantil.
g) Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim
de garanties que, si és el cas, hauran d’aportar els beneficiaris que podran ser anàlegs a
l’apartat precedent.
h) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Procediment de concessió de subvencions
Article 11. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia sempre d’ofici i tindrà
necessàriament el contingut següent:
1. Indicació de l’acord aprovatori o resolució que el convoque.
2. Bases reguladores.
3. Crèdits pressupostaris a què s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les
subvencions convocades.
4. Expressió que la concessió s’efectua per mitjà d’un règim de concurrència competitiva.
5. Formulació de la sol·licitud.
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6. Forma i termini en què han de presentar-se les sol·licituds.
7. Termini de resolució de la convocatòria.

Criteris de valoració

Article 12. Amb un informe previ tècnic, les bases específiques fixaran els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció i, si és el cas, la ponderació dels mateixos.
En tot cas, els criteris que es fixen i la ponderació que es realitze vindran a gaudir del principi de
presumpció de legitimitat tècnica “iuris tantum”, és a dir, que seran tingudes com a vàlids,
excepte prova en contra.

Comissions de valoració
Article 13. Per a la valoració dels projectes podran constituir-se comissions de valoració, la
composició i funcions de la qual es detallaran en les bases específiques de la corresponent
convocatòria. Correspon a la Comissió de Valoració formular la proposta de resolució, la qual no
tindrà caràcter vinculant.

Capítol III - Normes comuns a tots el procediments
Sol·licituds
Article 14. Les persones físiques o entitats interessades en l’obtenció de subvencions hauran de
formular les seues sol·licituds, presentant la següent documentació bàsica:
1. Sol·licitud en model normalitzat, junt amb el compromís de destinar la subvenció a
l’execució de l’objectiu, projecte o activitat sol·licitada.
2. Les persones físiques hauran d’aportar:
a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
b) Certificat expedit per l’Ajuntament acreditatiu del seu empadronament en el municipi.
c) Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per a contractar amb les
Administracions Públiques o per a obtindre subvencions de les mateixes.
3. Quan es tracte d’associacions hauran de figurar inscrites en el Registre Municipal
d’Associacions.
4. Projecte de l’activitat o programa a desenrotllar en el que s’especifiquen els objectius,
nombre estimat de beneficiaris.
5. Pressupost d’ingressos i gastos.

Beneficiaris
Article 15. Tindran la consideració de beneficiaris de subvencions els següents:
1. La persona física que haja de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o
que es trobe en la situació que legitima la seua concessió.
2. La persona jurídica, i si és el cas sempre que així es preveja en les bases reguladores els
membres associats que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que
fonamenten la concessió en nom i per compte de la primera.
3. 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, encara no tenint
personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, o activitats que motiven la
concessió de la subvenció. En este cas es farà constar tant en la sol·licitud com en la
concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així
com l’import de subvenció a aplicar per cada un d’ells. A este efecte haurà d’anomenar-se
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un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders prou per a complir les
obligacions de la mateixa. En cap cas podrà dissoldre’s l’agrupació fins que haja
transcorregut el termini de prescripció previst en els arts. 39 i 65 de la Llei General de
Subvencions.
4. En tots els supòsits anteriors, s’haurà de posseir la condició de ser persones o entitats
sense ànim de lucre.

Motius d’exclusió
Article 16.
1. No podran tindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions
que atorgue este Ajuntament les persones o entitats en els que concórrega alguna de les
circumstàncies següents:
a) Haver sigut condemnades per mitjà de sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtindre subvencions o ajudes públiques o haver sigut sancionats a la
mateixa pèrdua en aplicació de la Llei General de Subvencions o a la Llei General
Tributària.
b) Haver sol·licitat la declaració o trobar-se declarats en concurs, declarats insolvents en
qualsevol procediment, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats
d’acord amb la Llei Concursal sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat
en la sentència.
c) Haver donat lloc, per causa de què hagueren sigut declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors o aquells que ostenten la
representació legal d’altres persones jurídiques en algun dels supòsits de la Llei
d’Incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de
l’Administració General de l’Estat, de la Llei d’incompatibilitats del personal al servici
de les Administracions Públiques o tractar-se de qualssevol dels càrrecs electius
regulats en la Llei Orgànica de Règim Electoral General.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o
enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions
en els termes que reglamentàriament es determinen.
2. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les prohibicions
per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora podrà acreditar-se per
certificació administrativament i subsidiàriament a través d’una declaració responsable
atorgada davant d’una autoritat administrativa o notari públic.

Obligacions dels beneficiaris
Article 17. Són obligacions del beneficiari:
1. Complir l’objectiu, executar el projecte, o realitzar l’activitat que fonamenta la concessió
de la subvenció.
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2. Haver justificat les subvencions concedides per este Ajuntament corresponents a
precedents convocatòries.
3. Assumir les responsabilitats que l’organització del projecte o activitat comporte i
subscriure les oportunes pòlisses d’assegurança que garantisquen la dita responsabilitat.
4. Justificar davant de l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora, si és el cas, el
compliment de la finalitat que comporta la concessió o gaudi de la subvenció, per mitjà de
la presentació de factures i la resta de documents de valor probatori equivalent amb
validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Quan les activitats
hagen sigut finançades a més de amb la subvenció amb altres subvencions o recursos,
haurà d’acreditar-se en la justificació l’import, procedència i aplicació de tals fons a les
activitats subvencionades.
5. Obligació d’aportar, per a garantir l’adequada justificació de la subvenció concedida en
cas de ser requerit per a això, els llibres i registres comptables específics que hagen de
portar les persones jurídiques o entitats col·laboradores en els termes exigits per la
legislació mercantil.
6. Acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i
enfront de la Seguretat Social, en la forma que es determine reglamentàriament.
7. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan concedent o l’entitat
col·laboradora, havent de facilitar la informació i quanta documentació li siga requerida a
este efecte.
8. Comunicar a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
Esta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
9. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
10. Procedir al reintegrament dels fons percebuts quan medie les causes legals de
reintegrament i en particular quan s’haguera dissolt l’entitat beneficiària o no s’haguera
disposat totalment o parcialment de la subvenció concedida o l’ajuda concedida no
s’haguera destinat als fins previstos en el projecte o activitat subvencionada.

Entitats col·laboradores
Article 18. Tindran el caràcter d’Entitat col·laboradora aquelles que, actuant en nom i per
compte de l’òrgan concedent a tots els efectes relacionats amb la subvenció, entregue i
distribuïsca els fons públics als beneficiaris quan així s’establisca en les bases reguladores o
col·laboren en la gestió de la subvenció. Estos fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu
patrimoni.

Resolució
Article 19.
1. Òrgan competent. Serà competent per a resoldre les sol·licituds de subvenció l’òrgan que
ho siga per a la disposició del gasto.
2. Termini per a resoldre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds de subvenció serà
de tres mesos comptats a partir de la conclusió del termini establit per a la seua
presentació, llevat que s’acredite la impossibilitat per acumulació de tasques.
3. Silenci administratiu. El silenci de l’Administració tindrà caràcter desestimatori.
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4. Justificació d’anteriors subvencions. No es concedirà cap subvenció fins que no s’hagen
justificat adequadament subvencions anteriors.

Justificació de la subvenció
Article 20. L’acreditació de la realització del projecte o activitat subvencionada s’efectuarà pels
mitjans següents:
1. Memòria explicativa de la realització de la totalitat del projecte o activitat segons model
normalitzat.
2. La presentació en document original o fotocòpia diligenciada de factures i la resta de
documents de valor probatori. En tot cas les factures hauran d’estar datades en l’exercici
econòmic per al que s’haja concedit la subvenció, llevat que la mateixa tinga un abast
bianual.
3. Quan les activitats hagen sigut finançades a més amb altres subvencions o recursos haurà
d’acreditar-se el seu import, procedència i aplicació de tals fons.
4. Acreditar en forma legal o reglamentària trobar-se al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
Article 21.

Gastos subvencionables

1. Es consideren com a tals aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i es realitzen en el termini establit per les bases reguladores de la
subvenció, o en el període que es tracte.
2. Quan l’import del gasto subvencionable supere la quantitat de 30.000 € en el supòsit de
cost per execució d’obra o de 12.000 € en el supòsit de subministrament de béns o
prestació de servicis, el beneficiari vindrà obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de
diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís, llevat que no
existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que ho presten o subministren.
3. Els gastos financers, els gastos d’assessoria jurídica o financera, els gastos notarials i
registra’ls i els gastos pericials per a la realització del projecte i els d’administració
específics relacionats directament amb l’activitat, són subvencionables.
En cap cas seran gastos subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Els gastos de procediments judicials.
4. Els tributs són gastos subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona
directament. En cap cas es consideren gastos subvencionables els impostos indirectes
quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la
renda.

Títol II - Publicitat, control financer i infraccions
Capítol I - Publicitat
Publicitat de les subvencions concedides
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Article 22. L’òrgan administratiu concedent publicarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament les
subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari a
què s’imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.

Publicitat institucional
Article 23. En tot cas els beneficiaris hauran de fer constar que el programa, activitats, inversions
o actuacions objecte de subvenció compta amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de
Chilches/Xilxes.

Capítol II - Control financer
Control financer de les subvencions
Article 24. El control financer de subvencions s’exercirà pels servicis d’Intervención-Tesorería,
respecte de beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores. Sense perjuí de les funcions
atribuïdes a la Sindicatura De Comptes.

Capítol III - Infraccions i sancions
Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions
Article 25. El procediment sancionador s’ajustarà al que preveu el Capítol I i II del Títol IV de la
Llei General de Subvencions.

Disposicions addicionals
Primera. La concessió de subvencions no implicarà relació contractual alguna de caràcter civil,
mercantil, laboral o administrativa o de qualsevol altre tipus entre l’Ajuntament de
Chilches/Xilxes i la persona física o entitat beneficiària de la subvenció.
Segona. En tot el no previst en esta Ordenança de caràcter general serà aplicable el que disposa
la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i quant establix la normativa estatal
de règim local.
Disposició final. Entrada en vigor. Esta Ordenança general, una vegada aprovada
definitivament pel Ple de la Corporació es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb quant establix l’Art. 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i entrarà en vigor, una vegada que transcórrega el termini de quinze
dies previst en l’Art. 65.2 de l’esmentada ordenació legal i per a la seua aplicabilitat serà objecte
d’inclusió en el marc de les bases d’execució del pressupost anual de l’Entitat.
A Chilches/Xilxes, a 10 d’octubre de 2005. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA-. Per a fer constar que la present Ordenança, va ser aprovada definitivament pel Ple
de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 31 de març de 2005 i publicada en el Butlletí Oficial de la
Província número 119 de 4 d’octubre de 2005. A Chilches/Xilxes, a 10 d’octubre de 2005. EL
SECRETARI,

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES

