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CONVOCATÓRIA DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ
PER A ASSOG¡AC¡ONS LOCALS, ANY 2016

Convocatória de subvencions per a LES ASSOCIACIONS I AGRUPACIONS
DE CARÁCTER SOCIAL, ESPORTIU I CULTURAL a Benimodo. Any 20t6.

BASES PER A LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS
PER A ASSOCIACIONS LOCALS

Preámbul.-

L'Ajuntament de Benimodo destina en gls seus

partides económiques dedicades a ajudar a sufragar

associacions de carácter social, esportiu i cultural
desenvolupament de les seues activitats.

pressupostos diverses

les despeses que les

porten a cap en el

Les associacions i agrupacions de la nostra població legalment constituides
han anat creixent progressivament i les seues activitats s'han consolidat al llarg
del temps.

Es fa necessari reconéixer la gran activitat que dites associacions i
agrupacions realitzen a tots els ámbits i, és just reconéixer, gue sense la seua

existdncia la nostra població seria molt menys dinámica, els seus veins molt
menys participatius i el poble de Benimodo molt menys conegut.

No obstant aixó, l'augment del cost de les activitats que es realitzen, la
important dotació económica que es destina a aquestes agrupacions, la situació
de disminució d'ingressos als ajuntaments i les normatives sobre estabilitat
pressupostária que són d'aplicació, junt a l'aprovació de la Llei 3812003, de 17

de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de

2003) origina la creació de les següents bases, necessáries per a una correcta
rucionalització de les quantitats que s'atorguen a cada organització. Aquestes

obeixen a criteris objectius perfectament regulats a unes bases, fugint d'aquesta

manera de possibles clientelismes o assignacions arbitráries en funció d'afinitats
o simpaties.
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Primera.- Objecte i finalitat de la convocatdria.

Per la present es convoquen subvencions a Benimodo per al'any 2016.

L'objecte de les presents bases és convocar i regular la concessió de

subvencions, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, per al

FOMENT I LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS,

AGRUPACIONS, ORGANITZACIONS VO CLUBS ESPORTIUS que duguen a

terme activitats esportives, culturals i/o festives, en el terme municipal de

Benimodo, i que complementen i/o supleixen la competéncia municipal.

Aquestes subvencions tenen per finalitat:

- Millorar la cohesió social del poble de Benimodo, promovent el teixit

associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat, com a

instrument de participació activa dels ciutadans/es.

- Donar suport a entitats, grups i/o associacions que treballen en el camp

esportiu, cultural i/o festiu potenciant serveis d'interés general per a la
col'lectivitat que continguen els atribuits a la competdncia local.

- Estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamit zador de

l'activitat esportiva, cultural i/o festiva, donant suport als grups de ciutadans que

fan una tasca civicocultural.

- Promoure la creació de noves formes de participació i d'incidéncia social

en els ámbits esportiu, cultural i/o festiu.

- Possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu, del poble.

- Donar suport a les programacions estables amb tradició cultural del

municipi.
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Segona.- Beneficiaris de la convocatória.

Podran acollir-se a aquesta convocatória totes les ASSOCIACIONS,
AGRUPACIONS, ORGANITZACIONS O CLUBS ESPORTIUS legalment

constituides que s'inscriguen al Registre que a tal efecte té obert l'ajuntament.

Els documents que s'han d'aportar per a la inscripció al Registre de

l'Ajuntament són:

Les associacions que hagen presentat aquesta documentació amb

anterioritat no será necessari que la tornen a presentar, excepte si ha hagut canvis
en algun document.

Tercera.- SoI.licituds, documentació i presentació.

Les sol'licituds per a optar a les subvencions es formalitzaran omplint
presentant en el Registre d'Entrada de l'ajuntament, el model que es recull
I'ANNEX I de la present convocatória.

Junt amb I'imprés de sol'licitud, obligatóriament s'adjuntará la següent

documentació:

o Redacció d'un projecte de les activitats que les associacions tenen previst
realitzar al llarg de l'any i que són l'objecte de la subvenció.

Opcionalment podran assenyalar totes aquelles consideracions, que en

benefici del seu projecte, estimen oportunes.

o Certificat del secretari de l'associació, on faga constar el número de socis.

o Pressupost de les activitats desglossat en ingressos i despeses (s'utilitzará
un full per a cada activitat). Les despeses es dividiran en els següents

conceptes:

-Assegurances
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-Materials necessaris

-Publicitat
-Desplagaments

-Equipatges

-Instruments (compra/manteniment)

-Contractació de personal/serveis externs ( directors, entrenadors,
músics, monitors, mestres...).
-Despeses federatives ( se repartiran entre les diferents activitats )
-Despeses de personal ( máxim el SoA del total de l'activitat )

Les despeses de personal són les hores de dedicació dels membres de
I'associació, despesa que no és pot justificar amb documents, peró que és

necessária per a l'organització de l'activitat (ANNEX II).

Document d'autorització a l'Ajuntament de BENIMODO, perqué puga si
és necessari, recaptar dades tributáries d'Hisenda, seguretat social i
Ajuntament de BENIMODO. D'acord al qué estableix l'article 23 pwt3r.
parágraf 4t. de la Llei General de subvencions de 3812003 de 17 de
novembre. També declaració jurada de no haver rebut altres ajudes per a
la mateixa finalitat.

Les sol'licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de
Benimodo acompanyades de la documentació addicional i dirigida a la
Comissió Técnica Avaluadora. Les sol'licituds també es podran presentar
per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 3al9g2, de 26
de novembre de Régim Jurídic de les Administracions públiques i del
Procediment de sol.licituds.

o Per a les activitats que es realitzen fora de la localitat, sols seran
subvencionables les despeses de transport. Les quals no podran superar, en
cap activitat, els 500 €.

Quarta.- Termini de presentació de sol-licituds.

El termini de presentació de sol'licituds finalitzará el 31 de maig de 2016, no
obstant aquelles associacions que ja hagen presentat la sol.licitud per a este any,
no será necessari que la tornen a presentar, si bé, I'ajuntament els requerirá, en el
seu cas, per a ampliar la mateixa.
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Cinquena.- Quantitat destinada i finangament de les ajudes.
El finangament de les ajudes es fará amb cárrec als crédits disponibles a les

aplicacions pressupostáries de l'Estat de Despeses del Pressupost de 2016 de

l'Ajuntament de BENIMODO de les partides següents:

Sisena.- Concurréncia i patrocini.
L'ajuda concedida, en cap cas podrá ser superior, ai'lladament o en

concurréncia amb altres ajudes d'altres Administracions Públiques, o d'altres ens

públics o privats, locals, regionals, nacionals o internacionals, al cost de

l'activitat pressupostada pel beneficiari. La quantia de l'ajuda podrá ser objecte
de modificació per aquesta causa.

Les associacions adjudicatáries queden obligades a deixar constáncia del
patrocini de l'Ajuntament de Benimodo en la forma més adequada i visible en

cada cas.

Setena.- Criteris per a l'atorgament de les subvencions
Els sol'licitants podran demanar aquests ajuts sempre que:

- Les activitats no tinguen finalitat económica o lucrativa.
- L'ámbit d'actuació siga dins el mateix municipi, o bé fora del seu terme

municipal en cas que es consideri d'interés per a la projecció exterior del
poble.

- Compten amb el corresponent número en el Registre Municipal d'Entitats i
Associacions de l'Ajuntament de Benimodo

El repartiment de les subvencions es fará tenint en compte els següents

criteris:
o Número d'associats de l'agrupació, club o entitaf:

_i___

CLASS]FICACIO'

PROGR.{N'A
r:iiE§gNOMICA ::

CONCEPTE SWCONCEP:IE

920 480 00

ATt. 48.I T¡UÍT TS I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE
Ajudes-subvenc ions a associacions
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Associacions amb socis que no paguen quota . 5 punts

D'7 a25 associats ......7 punts

De26 a 50 associats.............. ...10 punts

De 51 a 75 associats............ ......15 punts

Més de 76 associats ......20 punts

. Valoració del pressupost per activitat:

10 punts

20 punts

40 punts

60 punts

80 punts

100 punts

o Atenent la Llei de Subvencions, seran despeses subvencionables totes

aquelles que responguen a la naturalesa de l'activitat subvenciofiada,

resulten estrictament necessáries i es realitzefl en el termini establert per les

bases. Per tant, no seran subvencionables les despeses realitzades en

atencions protocol'láries (menjars" regals, vins d'honor, etc.)" a no ser que es

tracte d' una associació gastrorldmica.

Vuitena.- Concessió de les ajudes.

Els projectes presentats seran puntuats per la Comissió Técnica Avaluadora,

d'acord amb la base setena de la present convocatória. La Comissió Técnica

Avaluadora estará formada per un representant de cada partit o agrupació

política, més dos funcionaris de l'ajuntament, un dels quals actuará com a
Secretari.

Es podrá donar compte de la puntuació realitzada per la Comissió Técnica
Avaluadora als Consells Municipals corresponents, que podran examinar tota la
documentació existent. El mes de juny es notificará a cada associació la
subvenció assignada.

Les quantitats de les partides pressupostades assignades a aquest efecte, es

dividiran entre el total dels punts obtinguts per totes les associacions i/o activitats

De 2.001€ a 3.000€

De 3.001€ a 4.000€

Més de 4.000€
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enumerades al dictamen definitiu, s'obtindrá d'aquesta manera un valor
económic per punt (€/punt).

Será l'Alcalde qui assignará una quantia econdmica a cada associació

midangant un Decret d'adjudicació. La quantia assignada, necessáriament estará

basada en la puntuació aprovada al dictamen definitiu i el valor económic del

punt obtingut. És a dir, la quantia econdmica assignada será el resultat de

multiplicar els punts obtinguts en cada activitat pel valor económic del punt.

Al final del procés s'emetrá un dictamen definitiu que s'elevará al Ple.

Novena.- Pagament de la subvenció.
o Les subvencions es pagaran de la següent manera:

* 50% una vegada notiflcada l'adjudicació.
* 50% a final d'any o principi de l'any següent, després de

comprovar que s'ha executat el projecte d'activitats.
o Les associacions presentaran fins al mes de desembre una memória técnica i

económica que acredite la realització del projecte d'activitats.

o Les associacions que en el moment de la notificació de l'adjudicació hagen

realitzat tot el seu projecte d'activitats, podran rebre la totalitat de la
subvenció en un sol pagament. Per la qual cosa, presentaran conjuntament el
projecte d'activitats i la memória técnica i económica.

o Les associacions que fins a final d'any tinguen activitats, presentaran la
memdria técnica i económica al mes de gener de 2A17. La Comissió Técnica
Avaluadora es reunirá al mes de febrer perqué es puga procedir al pagament

de la resta de la subvenció que coresponga i redactar el dictamen definitiu.

Desena.- Obligacions dels beneficiaris i justificació de la subvenció.
Són obligacions del benef,rciari:

1. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar,
a la Comissió Técnica Avaluadora, la rcalitzacio de I'esmentada activitat
mitjangant una memória técnica i económica.

2. Sotmetre's a les actuacions de supervisió de la Comissió Técnica
Avaluadora, aixi com qualsevol altres de comprovació i control financer
que puguer realitzar els órgans de control competents, aportant tota

--TA.LL^\
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aquella informació que se'ls requerisca a l'exercici de les actuacions

anteriors.

Comunicar a la Comissió Tdcnica Avaluadora l'obtenció d'altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats
subvencionades, havent d'efectuar esta comunicació tan prompte com se

sápiga i, en tot cas, conjuntament a l'acreditació de la realització del
projecte d'activitat.

Presentar a I'Ajuntament i dirigit a la Comissió Técnica Avaluadora, el
Projecte d'A'ctivitats objecte de la subvenció, en el termini de dos mesos

des de l'aprovació definitiva d'aquestes bases.

Les associacions presentaran en finalitzar les seus activitats, la memória
técnica i econdmica de les activitats realitzades, que haurá d'incloure
documents acreditatius de la seua realització (cartell anunciador amb

logotip de l'ajuntament i diverses fotos de l'esdeveniment) i fotocópia
compulsada dels justificants de pagament (factures, transferéncies

bancáries, nómines en cas de personal contractat, etc.). S'admetran
fotocdpies compulsades de tiquets o rebuts fins un máxim del l5Yo de la
subvenció total concedida ANNEX IV.

6. S'admetrá la no justificació fins al YYo de la subvenció, ja que aquest
import correspondria a les despeses de personal que són hores de

dedicació dels membres de l'associació i no es poden justificar amb
documents.

Justificació de la subvenció:

La subvenció concedida haurá de ser justificada amb la presentació de les

factures colresponents originals o fotocópies compulsades, una vegadarealitzada
l' activitat subvencionada.

Les factures presentades hauran d'ajustar-se a les següents condicions:

- Hauran d'anar obligatóriament a nom de l'entitat beneficiária.

= Hauran d'expressar amb detall els béns o serveis adquirits.

- Hauran de reunir els requisits técnics exigits per les lleis i els reglaments que

regulen les característiques i el contingut de les factures.

a

4.

5.
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En les activitats que estiga subvencionat el desplagament de l'activitat, per ser

activitats fora del municipi, es deuran justificar mitjangant factures i/o tiquets
d'empreses de transport públic i/o privat.

Onzena.- Canvi de finalitat.

Si per qualsevol causa, els beneficiaris no pogueren portar a terme el
programa o projecte presentat, podran sol'licitar a la Comissió Técnica un canvi
de finalitat de formaraonada, aportant la documentació que es recull al'apartat
tercer d'aquestes bases i que afecta al programa o projecte; en este cas la
Comissió Técnica podrá proposar en el seu cas la minoració de la subvenció
concedida.

Dotzena.- Facultats de verificació.

La Comissió Técnica Avaluadora podrá verificar el destí donat als fons i
elevar al Ple les resolucions que procedisquen, si resulta que les subvencions no

s'hagueren destinat a les finalitats per als quals foren concedides.

Tretzena.- Reintegraments.

L'Ajuntament podrá anul'lar totalment o parcial la subvenció atorgada quan la

despesa no s'hagi produit en la forma prevista o quan es donin alteracions de les

condicions que van determinar la concessió de la mateixa.

Es procedirá el reintegrament de les quantitats percebudes per les associacions, i,

en el seu cas, dels interessos de demora als següents casos:

1. Obtenir l'ajuda sense reunir les condicions requerides per a aixó, o mitjangant

dades no ajustades a la realitat.

2. No realització de l'activitat objecte de l'ajuda, en el termes previstos per la

present resolució.

3. Incompliment de I'obligació de justificació.

4. Incompliment de la finalitat per la que la subvenció fou concedida.

5. EIs altres supósits recollits a la present Resolució.
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Catorzena.- Órgan gestor.

Per a qualsevol consulta o

interessats podran posar-se en

Benimodo.

aclariment de la present convocatória els

contacte amb I'ADL de l'Ajuntament de

Quinzena.- Publicitat de la convocatdria.
Una vegada aprovada aquesta convocatória, es publicará al tauler d'anuncis i

a la página web de l'ajuntament i s'enviará totes i cadascuna de les associacions

del poble. Així mateix es donará compte a la Base de Dades Nacional de

Subvencions, article l8 de la Llei de Subvencions, segons resolució de 09ll2ll2
de la Intervenció General de la Administració General de l'Estat.

Setzena.- Vigéncia.

Les presents bases, tindran efectes en els exercicis 2Ol7 isegüents, sempre

que s'habilite consignació pressupostária en el respectiu exercici, podent per

resolució de l'alcaldia establir les dates d'inici i presentació de sol'licituds.

Dessetena.- Legislació aplicable.

Per a alló no previst en la present Resolució será d'aplicació la legislació de

Régim Local i supletériament els articles 81 i 82 del Text Refós de la Llei
General Pressupostária i la Llei 3812003, de 17 de novembre, General de

Subvencions.

Benimodo, 18 d'abril de2016
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