ANUNCI
Adoptat definitivament l'acord del Ple d'aquest Ajuntament, de data 9 de gener de 2012,
pel qual es va aprovar inicialment l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de
Borriana.
I atés que ha transcorregut el termini que s'estableix en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això es fa públic el text íntegre de l'esmentada Ordenança, el text del qual és el
següent
ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
PREÀMBUL
I
El municipi, en virtut del que disposen els articles 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), i 33.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de
la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, per a la gestió dels seus
interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure qualsevol classe
d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats
i aspiracions de la comunitat veïnal.
També ha d'exercir en tot cas competències, d'acord amb el que estableixen l'article 25.2
de la LRBRL i l'article 33.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, en els termes
de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, entre d'altres, en les matèries
següents: activitats culturals i esportives, i ocupació del temps lliure; turisme; prestació
dels serveis socials, promoció, reinserció social i promoció de polítiques que permeten
avançar en la igualtat efectiva d'homes i dones; comerç local, mercats i venda no
sedentària i defensa dels usuaris i consumidors; patrimoni historicoartístic; protecció del
medi ambient.
L'article 28 de l'esmentat text legal disposa que els municipis poden realitzar activitats
complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, en particular, les
relatives a l'educació, la cultura, la promoció de la dona, l'habitatge, la sanitat i la protecció
del medi ambient.
La CE concep amb amplitud la garantia institucional de l'autonomia de govern i
administració dels municipis (article 140), la qual ha de ser interpretada, en el terreny
competencial, d'acord amb la clàusula de subsidiarietat que conté la Carta europea
d'autonomia local de 15 d'octubre de 1985, ratificada per Espanya mitjançant instrument
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de 20 de gener de 1998, d'acord amb l'article 4.2 de la qual “les entitats locals tenen, dins
de l'àmbit de la llei, llibertat plena per a exercir la seua iniciativa en tota matèria que no
estiga exclosa de la seua competència o atribuïda a una altra autoritat”.
L'article 72 de la Llei 7/1985 estableix que les corporacions locals afavoreixen el
desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials
dels veïns, els faciliten la més àmplia informació sobre les seues activitats i, dins de les
seues possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a les ajudes econòmiques per a la
realització de les seues activitats.
D'acord amb el que disposa l'article 23.1 del Reglament de serveis de les corporacions
locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955 (RS), les corporacions locals poden
concedir subvencions a entitats, organismes o particulars els serveis o activitats dels quals
complementen o suplisquen els atribuïts a la competència local.
El Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), en l'article 232.1, disposa que
l'ajuntament pot subvencionar econòmicament les associacions per a la defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns, tant pel que fa a les seues despeses generals
com a les activitats que realitzen.
L'article 142, en el seu apartat 1, de l'esmentada Llei de règim local de la Comunitat
Valenciana disposa que les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos
generals o sectorials dels veïns tenen la consideració d'entitats de participació ciutadana,
sempre que estiguen inscrites en el Registre municipal d'associacions municipals.

L'article 142.3 de la Llei anteriorment indicada disposa que els municipis, d'acord amb les
seues possibilitats pressupostàries, poden concedir ajudes econòmiques a les associacions.
L'assignació d'ajudes s'ha d'efectuar amb criteris objectius, d'acord amb la importància i
representativitat de les associacions.
II
A fi d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions, en
l'àmbit del municipi de Borriana, i garantir als ciutadans i entitats, en igualtat de
condicions, l'accés a aquestes prestacions per a activitats que complementen o suplisquen
les atribuïdes a la competència local, l'Ajuntament de Borriana disposa, des de l'any 1996,
d'una ordenança general de subvencions.
III
En virtut de la competència de regulació de les bases del règim jurídic de les
administracions públiques, l'Estat ha establit mitjançant la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre), la regulació del
règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques.
L'article 17.2 de la Llei general de subvencions disposa que les bases reguladores de les
subvencions de les corporacions locals s'han 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 distintes modalitats de subvencions; establint-se en l'apartat
3 de l'esmentat article els extrems que, com a mínim, ha de concretar la norma reguladora
de les bases de concessió de les subvencions.
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IV
La present Ordenança s'estructura en dos títols, quatre disposicions addicionals, una de
derogatòria i una de final.
El títol preliminar, titulat “Disposicions generals”, seguint la regulació continguda en la Llei
general de subvencions, regula en dos capítols tant l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança com
les disposicions comunes a tot tipus de subvenció que atorgue aquest Ajuntament com, en
particular, les regles aplicables a les subvencions que s'atorguen pel denominat, en la Llei
general de subvencions, procediment de concurrència competitiva.
El títol I estableix en els seus tres capítols les regles aplicables als procediments
administratius en relació amb les subvencions. Així, en el capítol I es regula el procediment
de concessió de subvencions, s'eleva a procediment general per a la seua concessió el de
concurrència competitiva i es deixa la regulació del procediment de concessió directa,
mitjançant conveni, a un procediment de caràcter residual el qual ve regulat en la
disposició addicional tercera. Finalment, en els capítols II i III del títol I s'estableixen les
regles i tràmits aplicables al procediment de justificació de subvencions així com el
procediment de gestió pressupostària, els quals es vinculen directament, com no podia ser
d'altra manera, a les bases d'execució del pressupost municipal.
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 17 de
l'esmentada Llei de subvencions i a fi d'adequar l'actual Ordenança reguladora de
subvencions al règim jurídic establit en l'esmentada Llei de subvencions, i fent ús de la
potestat reglamentària que atorga l'article 4.1.a de la LRBRL als municipis, es disposa:
Índex
Títol preliminar. Disposicions generals
Capítol I. De l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança
Article 1. Objecte de l'Ordenança
Article 2. Objecte de les subvencions
Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiu
Capítol II. Disposicions comunes a les bases reguladores de la concessió de les
subvencions
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

4. Pla estratègic
5. Requisits per a l'atorgament de les subvencions
6. Òrgans competents per a la concessió de subvencions
7. Beneficiaris i requisits per a obtenir les subvencions
8. Obligacions dels beneficiaris
9. Bases reguladores de la concessió de les subvencions
10. Forma de presentació de les sol·licituds de subvenció
11. Termini de presentació de sol·licituds de subvenció
12. Publicitat de les subvencions concedides
13. Finançament de les activitats subvencionades
14. Règim general de garanties

Títol I. Procediment de concessió, justificació i gestió de les subvencions
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Capítol I. Del procediment de concessió de les subvencions
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article
Article

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Procediment de concessió de les subvencions
Criteris generals de valoració
Quantia individualitzada de la subvenció
Iniciació
Instrucció
Resolució
Notificació de la resolució
Reformulació de les sol·licituds

Capítol II. Del procediment de justificació de les subvencions
Article 23. Justificació de les subvencions
Article 24. Despeses subvencionables
Article 25. Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació
de la resolució
Article 26. Criteris de graduació dels possibles incompliments
Capítol III. Del procediment de gestió pressupostària
Article 27. Procediment d'aprovació de la despesa i pagament
Disposició addicional primera. Premis educatius, culturals i de promoció comercial
Disposició addicional segona. Bases reguladores de subvencions de cooperació
internacional
Disposició addicional tercera. Procediment de concessió directa: subvencions previstes
nominativament en els pressupostos municipals
Disposició addicional quarta. Premis mitjançant els quals l'Ajuntament adquireix la
propietat de les obres premiades: concursos de cartells i altres de semblants
característiques
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final. Entrada en vigor
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
CAPÍTOL I
De l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança
Article 1. Objecte de l'Ordenança
Aquesta Ordenança té com a objecte regular, en el marc de la Llei general de subvencions i
de les bases d'execució del pressupost municipal, els elements generals o mínims
aplicables a les distintes bases reguladores de la concessió de les subvencions que
pretenga atorgar aquest Ajuntament i els seus organismes autònoms, mitjançant el
procediment en règim de competència competitiva, com a tècnica de foment de
determinats comportaments d'interés general i com a procediment de col·laboració entre
aquest Ajuntament i els particulars per a la gestió d'activitats d'interés públic.
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Article 2. Objecte de les subvencions
1. Les subvencions han de tenir com a objecte la promoció de totes aquelles activitats que
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en concret:
a) activitats culturals.
b) activitats esportives.
c) activitats adreçades a la joventut.
d) activitats adreçades a l'ocupació del temps lliure.
e) activitats relatives a l'educació.
f) activitats relatives a la promoció de la dona.
g) activitats relatives a la sanitat.
h) activitats relatives a la protecció del medi ambient.
i) activitats que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.
j) qualsevol altra activitat en el marc dels principis rectors de la política social i econòmica
que han de regir l'activitat dels poders públics i que es preveuen en el capítol III del títol I
de la Constitució Espanyola.
2. Són subvencionables les activitats que es realitzen durant l'any de la seua petició, al
terme municipal i referides a les activitats anteriorment enumerades.
En les bases reguladores de la concessió de les subvencions pot establir-se que les
activitats que es regisquen per temporades, calendaris oficials o cursos escolars no es
referisquen únicament a l'any de la seua petició.
3. Quan així ho prevegen les bases reguladores de les subvencions, també són
subvencionables activitats de caràcter cultural que no es realitzen al terme municipal però
que tinguen com a fi promoure i donar a conéixer les tradicions, usos i costums de
Borriana.
També poden ser subvencionables altres activitats que no es realitzen al terme municipal i
que incidisquen en la formació i ocupació del temps lliure dels ciutadans de Borriana.
Article 3. Àmbit d'aplicació subjectiu
Les bases reguladores de la concessió de les subvencions atorgades per aquest Ajuntament
i els seus organismes autònoms s'han d'ajustar a les prescripcions d'aquesta Ordenança.
CAPÍTOL II
Disposicions comunes a les bases reguladores de la concessió de les
subvencions
Article 4. Pla estratègic de subvencions
1. Amb caràcter general, s'ha de procurar que totes les subvencions municipals que
pretenguen atorgar-se davall qualsevol modalitat o sistema de gestió es recullen en el Pla
estratègic de subvencions, el qual ha de contenir totes les subvencions de previsible
execució, tant de la institució municipal com dels seus organismes autònoms.
2. El Pla estratègic de l'Ajuntament de Borriana ha de contenir una memòria explicativa
dels objectius, els costos de realització i les seues fonts de finançament.
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El Pla estratègic de subvencions ha de ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament, preferentment
junt amb el pressupost general, i ha de ser publicat en el tauler d'anuncis, en el web
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província.
3 La gestió de les subvencions municipals s'ha de realitzar d'acord amb els principis
següents:
a) La distribució de fons públics que comporta l'activitat subvencional de l'Administració
municipal es troba sotmesa a la utilització de barems, paràmetres i/o criteris objectius que
han de ser prèviament coneguts pels potencials beneficiaris.
b) Publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
c) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats.
d) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
4. El Pla estratègic de subvencions té caràcter programàtic i el seu contingut no crea drets
ni obligacions; la seua efectivitat queda condicionada a la posada en pràctica de les
diferents línies de subvenció, atenent entre altres condicionants a les disponibilitats
pressupostàries de cada exercici.
Article 5. Requisits per a l'atorgament de les subvencions
1. Sense perjudici de l'establiment del Pla estratègic de subvencions previst en l'article 8.1
de la Llei general de subvencions i en l'article 4 de la present Ordenança, amb caràcter
previ a l'atorgament de les subvencions han d'aprovar-se les bases reguladores de
concessió en els termes establits en la Llei general de subvencions i en aquesta Ordenança.
2. Les esmentades bases s'han de publicar en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, en el
web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 6. Òrgans competents per a la concessió de subvencions
1. L'òrgan competent per a autoritzar la despesa, d'acord amb el que establisquen per a
cada exercici pressupostari les bases d'execució del pressupost municipal, ha de ser el
competent per a concedir les subvencions.
2. En tot cas s'ha de determinar en les bases reguladores de la concessió de les
subvencions l'òrgan competent per a la seua concessió.
Article 7. Beneficiaris i requisits per a obtenir les subvencions
1. Poden accedir a la condició de beneficiari:
a) Les persones juridicoprivades.
b) Les persones físiques.
c) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades que, fins i tot no tenint
personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments o es
troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
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2. Quan es preveja expressament en les bases reguladores, pot exigir-se com a requisit
que només puguen accedir a l'obtenció de subvenció aquelles persones juridicoprivades
que figuren inscrites en el Registre municipal d'associacions veïnals.
3. Les persones juridicoprivades han de tenir domicili social a Borriana.
Per al supòsit de persones físiques, aquestes han de tenir residència al municipi de
Borriana.
En el cas d'agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, totes les persones
integrants de l'agrupació han de complir els requisits anteriorment indicats respecte al
domicili social, en el cas de persones jurídiques, o el de residència, en el cas de persones
físiques.
4. Les persones juridicoprivades han de mancar de fins de lucre. A aquest efecte, es
consideren també entitats sense fins de lucre aquelles que exercisquen activitats de
caràcter comercial, sempre que els beneficis resultants d'aquestes s'invertisquen en la
seua totalitat en el compliment dels seus fins institucionals, no comercials.
5. D'acord amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 11 de la Llei general de subvencions i
sempre que així es preveja en les bases reguladores de la concessió de les subvencions,
quan el beneficiari siga una persona juridicoprivada els membres associats del beneficiari
que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la
concessió de la subvenció en nom i per compte del primer han de tenir igualment la
consideració de beneficiaris.
6. No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals
concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei
general de subvencions o que es troben incurses en les causes de prohibició establides en
l'apartat 3 de l'esmentat article.

Article 8. Obligacions dels beneficiaris
1. A més de les obligacions a què han de subjectar-se tots els beneficiaris de subvencions
públiques i que s'enumeren en l'article 14 de la Llei general de subvencions, articles 18 i
següents del Reglament de subvencions, les bases reguladores de les subvencions poden
establir-ne altres de caràcter específic.
2. A l'efecte previst en la lletra f de l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei general de
subvencions, s'han d'exigir els següents estats comptables i registres: llibre de
comptabilitat d'ingressos i despeses per anys, balanç i un compte resum de l'entitat o
persona beneficiària amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de
comprovació i control.
3. A fi de complir el que disposa l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei general de subvencions
i amb la finalitat d'identificar convenientment, a l'efecte de difusió pública, les activitats
subvencionades, els beneficiaris estan obligats a adoptar les mesures següents:
a) en tota la publicitat impresa i audiovisual ha d'aparéixer de forma explícita que
l'Ajuntament subvenciona les esmentades activitats.
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b) en la publicitat ha de figurar l'escut oficial de l'Ajuntament de Borriana, que els ha de ser
facilitat pel mateix Ajuntament.
c) el beneficiari ha d'aportar, amb anterioritat a l'edició i distribució de la publicitat, un
exemplar a l'Ajuntament perquè aquest comprove l'adequada utilització de l'escut oficial,
que no pot ser usat per a altres finalitats diferents de l'activitat subvencionada.
Article 9. Bases reguladores de la concessió de les subvencions
1. Les regidories que tinguen delegació en les matèries o activitats objecte de subvenció
han de proposar l'esborrany de bases reguladores de la concessió de subvencions.
2. L'òrgan competent per a autoritzar la despesa, d'acord amb el que establisquen per a
cada exercici pressupostari les bases d'execució del pressupost municipal, és el competent
per a aprovar les bases reguladores de concessió de subvencions.
Les esmentades bases s'han d'aprovar amb un informe previ dels serveis jurídics i de la
Intervenció de Fons corresponent.
3. Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions han d'aprovar-se durant el
primer semestre de cada any.
Article 10. Forma de presentació de sol·licituds de subvenció
1. Els peticionaris a qui es refereix l'article 7.1.a han de presentar, amb caràcter general i
sense perjudici de la documentació que s'exigisca en les bases reguladores de la
convocatòria, la documentació següent:
a) Sol·licitud de subvenció segons el model normalitzat que ha de ser aprovat com a annex
a les bases, el qual ha d'emplenar-se en tots els seus apartats i s'ha d'acompanyar del
programa de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció i del pressupost previst per a
aquesta.
La sol·licitud ha de ser subscrita pel representant de l'entitat.
b) Certificació expedida pel secretari de l'entitat acreditativa de l'acord de l'òrgan de govern
pel qual es decideix la formulació de la sol·licitud i acreditativa del poder suficient i
subsistent per a actuar en nom i representació de l'entitat.
c) Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat.
d) Fotocòpia compulsada del NIF del representant de l'entitat.
e) Fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat i fotocòpia de la resolució per la qual es
procedeix a inscriure l'entitat en el registre públic corresponent.
Per a les entitats que es troben inscrites en el Registre municipal d'associacions no s'ha
d'exigir la documentació prevista en la lletra e i s'ha de substituir per una certificació
d'inscripció en el Registre municipal d'associacions veïnals.
2. Els peticionaris a qui es refereix l'article 7.1.b han de presentar, amb caràcter general i
sense perjudici de la documentació que s'exigisca en les bases reguladores de la
convocatòria, la documentació següent:
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a) Sol·licitud de subvenció segons el model normalitzat que s'ha d'aprovar com a annex a
les bases, el qual ha d'emplenar-se en tots els seus apartats i s'ha d'acompanyar del
programa de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció i del pressupost previst per a
aquesta, quan siga procedent.
La sol·licitud ha de ser subscrita per la persona que haja de realitzar l'activitat o que es
trobe en la situació que legitima la seua concessió.
b) Fotocòpia compulsada del NIF de la persona sol·licitant.
c) Volant d'empadronament.
3. Els peticionaris a qui es refereix l'article 7.1.c han de presentar, amb caràcter general i
sense perjudici de la documentació que s'exigisca en les bases reguladores de la
convocatòria, la documentació següent:
a) Sol·licitud de subvenció segons model normalitzat que ha de ser aprovat com a annex a
les bases, el qual ha d'emplenar-se en tots els seus apartats i s'ha d'acompanyar del
programa de l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció i del pressupost previst per a
aquesta.
En la sol·licitud s'han de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits
per cada membre de l'agrupació.
En qualsevol cas ha de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb
poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a
l'agrupació.
La sol·licitud ha de ser subscrita pel representant o apoderat únic.
b) Fotocòpia compulsada del NIF del representant de l'agrupació.
c) Volant d'empadronament de cada un dels membres de l'agrupació, en cas de persones
físiques, i en el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada dels estatuts de l'entitat i
fotocòpia de la resolució per la qual es procedeix a inscriure l'entitat en el registre públic
corresponent.
d) Document acreditatiu de l'acord adoptat per tots els membres pel qual es decideix la
formulació de la sol·licitud i acreditatiu del nomenament del representant o apoderat de
l'entitat. Aquest document ha de ser firmat per tots els membres de l'agrupació.
4. Tots els peticionaris han de presentar els justificants de no estar incursos en alguna de
les circumstàncies i prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari que s'indiquen en
els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions. S'han d'acreditar en la
forma que s'estableix en l'apartat 7 de l'esmentat article.
En el cas de les agrupacions de persones físiques o jurídiques els justificants anteriorment
indicats s'han de referir a tots i cada un dels membres integrants de l'agrupació.
Els esmentats justificants poden substituir-se per una declaració responsable del
sol·licitant, llevat que es dispose el contrari en les bases reguladores de subvencions.
No obstant això i en tot cas, l'acreditació de les dades contingudes en l'esmentada
declaració ha de requerir-se abans de formular la proposta de resolució de concessió de la
subvenció, en un termini no superior a 15 dies.
5. Tots els peticionaris han de presentar les dades bancàries perquè aquest Ajuntament
puga fer efectiu el pagament de la subvenció concedida.
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En cas que no es prevegen pagaments anticipats, les esmentades dades s'han de facilitar,
segons model normalitzat, en el moment de la justificació de la subvenció.
Si es preveuen els esmentats pagaments anticipats, les dades bancàries s'han de facilitar,
segons model normalitzat, en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de
recepció de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
6. En cas que els documents que s'exigeixen en els apartats anteriors ja figuren en poder
d'aquesta Administració, no és necessària la seua presentació, sempre que es faça constar
la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si s'escau, emesos, i que no
hagen transcorreguts més de cinc anys des de la finalització del procediment a què
corresponguen.
7. La documentació pot presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Borriana o
per qualsevol dels procediments establits en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú.
8. La presentació telemàtica de sol·licituds i documentació complementària s'ha de realitzar
en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.
9. Si la sol·licitud no reuneix totes les dades exigides o no s'acompanya la totalitat de la
documentació relacionada en l'article 10 de la present Ordenança i la que s'exigisca en les
bases de la corresponent convocatòria, s'ha d'instar el peticionari perquè, en el termini de
deu dies, esmene aquests defectes, amb indicació que, si així no ho fa, es considera que
ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que
preveu l'article 42 de la Llei 30/1992.
Article 11. Termini de presentació de les sol·licituds de subvenció
El termini de presentació de sol·licituds ha de ser el fixat per les bases reguladores de la
concessió es les subvencions i, en tot cas, aquest no pot ser inferior a quinze dies hàbils
comptadors del següent al de publicació de la corresponent convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província.
Article 12. Publicitat de les subvencions concedides
Sense perjudici del compliment del que estableix l'article 18 de la Llei general de
subvencions i a l'efecte previst en l'apartat c de l'article 18 de la Llei general de
subvencions, quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades,
siguen de quantia inferior a 3.000 euros, s'han de publicar en el tauler d'edictes municipal,
en el web municipal i en el butlletí d'informació municipal (BIM).
Article 13. Finançament de les activitats subvencionades
1. Les bases reguladores de la concessió de subvencions poden exigir un import de
finançament propi per a cobrir l'activitat subvencionada. L'aportació de fons propis al
projecte o acció subvencionada ha de ser acreditada en els termes que preveu l'article 30
de la Llei general de subvencions.
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2. És compatible amb les subvencions concedides per aquest Ajuntament la percepció
d'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, sense perjudici del que disposa l'apartat 1 de l'article 17.
3. Els rendiments financers que es generen pels fons lliurats als beneficiaris han
d'incrementar l'import de la subvenció concedida i s'han d'aplicar igualment a l'activitat
subvencionada.
Article 14. Règim general de garanties
1. En cas que en les bases reguladores de les subvencions es preveja la percepció de
bestretes de pagament sobre les subvencions concedides, pot establir-se el dipòsit de
garantia a disposició de l'Ajuntament i per l'import de l'esmentada bestreta.
2. El règim de garanties, mitjans de constitució, dipòsit i cancel·lació que hagen de
constituir els beneficiaris s'ha d'establir d'acord amb el que disposa la secció 7a del capítol
III del títol preliminar del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
TÍTOL I
Procediment de concessió, justificació i gestió de les subvencions
CAPÍTOL I
Procediment de concessió de les subvencions
Article 15. Procediment de concessió de les subvencions
1. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de tramitar, amb caràcter general,
en règim de concurrència competitiva, segons el qual la concessió de les subvencions es
realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació
entre aquestes d'acord amb el criteris de valoració que es fixen amb caràcter general en
aquesta Ordenança i amb els que, amb caràcter específic, puguen fixar les bases
reguladores de subvenció.
La proposta de concessió s'ha de formular a l'òrgan concedent per la Comissió d'Avaluació
a través de la regidoria corresponent -òrgan instructor.
2. La composició de la Comissió d'Avaluació ha de ser la següent:
- President: l'alcalde o regidor en qui delegue.
- Vocals:
a) El regidor que tinga delegació en les matèries o activitats objecte de subvenció, que ha
de ser determinat en les bases reguladores de la concessió de subvencions.
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b) Un membre de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana triat al seu si.
b) El treballador o funcionari de l'Ajuntament que tinga adscrites funcions en les matèries o
activitats objecte de subvenció, que ha de ser designat per l'Alcaldia Presidència.
c) Un funcionari de l'Ajuntament designat per l'Alcaldia Presidència, que ha d'actuar com a
secretari, amb veu però sense vot.
3. Quant al règim de funcionament de la Comissió d'Avaluació, cal ajustar-se al que disposa
el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 16. Criteris generals de valoració
Els criteris de valoració que s'han de tenir en compte per a la concessió de les subvencions
són els següents:
a) Criteris generals de valoració de les persones sol·licitants:
- Implantació: s'ha de valorar el nombre de socis i afiliats.
- Antiguitat: que l'entitat estiga constituïda almenys amb dos anys d'antelació a la data de
publicació de la convocatòria.
- Especialització: que quede acreditada l'especialització de l'entitat en l'atenció al col·lectiu
a què s'adrecen les activitats, o bé, que estiga constituïda com a associació del mateix
col·lectiu que representa.
- Pressupost i finançament: s'ha de valorar el finançament obtingut d'altres institucions i la
seua capacitat per a mobilitzar recursos d'altres ens públics i/o privats, donant prioritat a
les que tinguen una capacitat financera privada per a la realització de l'activitat de, si més
no, el 10% del seu pressupost total d'ingressos.
- Participació social i voluntariat: que l'entitat promoga la participació i mobilització social.
Que compte amb un nombre rellevant de voluntaris per a l'exercici de l'activitat.
- Compliment de les obligacions derivades de les subvencions de l'Ajuntament: s'ha de
valorar l'exactitud en el compliment de les obligacions contretes amb l'Ajuntament respecte
a les subvencions concedides en anteriors convocatòries.
b) Criteris generals de valoració dels programes d'activitats:
- Que les activitats vagen adreçades a amplis sectors de la població.
- Que suposen una participació activa dels ciutadans.
- Que incidisquen en la formació de la persona.
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- Dèficit d'activitats anàlogues a la població.
- Activitats que sense subvenció serien de difícil execució.
- Coherència entre el programa presentat i el pressupost.
c) Criteris específics de valoració dels programes d'activitats.
En les respectives bases reguladores de la concessió de les subvencions poden establir-se
els criteris de valoració dels programes quant a la finalitat, naturalesa i característiques
d'aquests.
Article 17. Quantia individualitzada de la subvenció
1. L'import de les subvencions en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de
l'activitat subvencionada.
2. Excepcionalment, sempre que així es preveja en les bases reguladores de la concessió,
l'òrgan competent ha de procedir al prorrateig, entre els beneficiaris de la subvenció, de
l'import global màxim destinat a les subvencions.
3. La quantia del pressupost global inclòs en els corresponents crèdits pressupostaris
condiciona, sense possibilitat d'ampliació, les obligacions que es contraguen amb càrrec a
aquest.
4. Les bases reguladores de la concessió de subvencions poden establir criteris específics
per a la determinació del càlcul de les quanties que s'assignaran als beneficiaris.
Article 18. Iniciació
1. El procediment per a la concessió de subvencions s'inicia sempre d'ofici.
2. La iniciació d'ofici es realitza sempre mitjançant convocatòria aprovada per òrgan
competent, que ha de desplegar el procediment per a la concessió de les subvencions
convocades segons el que estableix l'apartat 2 de l'article 23 de la Llei general de
subvencions.
Article 19. Instrucció
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la regidoria
corresponent que es determina en les bases reguladores de la concessió de les
subvencions.
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2. L'instructor ha de realitzar d'ofici totes les actuacions que considere necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de
formular-se la proposta de resolució.
3. Les activitats d'instrucció comprenen:
a) Petició de tots els informes que considere necessaris per a resoldre o que siguen exigits
per les normes que regulen la subvenció. En la petició s'ha de fer constar, si escau, el
caràcter determinant d'aquells informes que siguen preceptius. El termini per a la seua
emissió és de 10 dies, llevat que l'òrgan instructor, atenent a les característiques de
l'informe sol·licitat o del mateix procediment, en sol·licite l'emissió en un termini menor o
major, sense que en aquest últim cas puga excedir dos mesos.
Quan en el termini assenyalat no s'haja emés l'informe qualificat per disposició legal
expressa de preceptiu i determinant, o, si s'escau, vinculant, pot interrompre's el termini
dels tràmits successius.
b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d'acord amb els criteris, formes i
prioritats de valoració establits en aquesta Ordenança i en les bases reguladores de la
concessió de les subvencions.
Les bases reguladores de la concessió de les subvencions poden preveure la possibilitat
d'establir una fase de preavaluació en la qual s'ha de verificar el compliment de les
condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.
4. Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió d'Avaluació ha d'emetre un informe en
què es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.
L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió d'Avaluació, ha de
formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que ha de notificar-se
a les persones interessades en la forma que establisca la convocatòria, i s'ha de concedir
un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.
Es pot 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 té el caràcter de definitiva.
Examinades les al·legacions adduïdes, si s'escau, per les persones interessades, s'ha de
formular la proposta de resolució definitiva, que ha d'expressar el sol·licitant o la relació de
sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la seua quantia,
especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.
L'expedient de concessió de subvencions ha de contenir l'informe dels serveis jurídics en
què conste que de la informació que consta en el seu poder es desprén que els beneficiaris
compleixen tots els requisits necessaris per a accedir-hi.
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5. La proposta de resolució definitiva, quan així ho establisquen les bases reguladores, s'ha
de notificar a les persones interessades que hagen estat proposades com a beneficiàries en
la fase d'instrucció, perquè en el termini d'un mes comuniquen la seua acceptació.
6. Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del
beneficiari proposat, enfront de l'Ajuntament, mentre no se li haja notificat la resolució de
concessió.
Article 20. Resolució
1. Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb el que es preveu
en l'article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i, si escau, en aquesta
Ordenança o en les bases reguladores, l'òrgan competent ha de resoldre el procediment.
2. La resolució s'ha de motivar de conformitat amb el que disposen aquesta Ordenança i
les bases reguladores de la subvenció i, en tot cas, han de quedar acreditats en el
procediment els fonaments de la resolució que s'adopte.
3. La resolució, a més de contenir el sol·licitant o relació de sol·licitants a qui es concedeix
la subvenció, ha de fer constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta
de les sol·licituds.
També s'ha d'expressar en la resolució de concessió el percentatge de finançament o
cofinançament que representa l'import de la subvenció concedida respecte al pressupost
presentat per l'entitat.
4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no pot excedir sis
mesos, llevat que una norma amb rang de llei establisca un termini superior o així vinga
previst en la normativa de la Unió Europea. El termini s'ha de computar a partir de la
publicació de la corresponent convocatòria, llevat que aquesta pospose els seus efectes a
una data posterior.
5. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima les
persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
Article 21. Notificació de la resolució
La resolució del procediment s'ha de notificar a les persones interessades d'acord amb el
que preveu l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. La pràctica de l'esmentada
notificació o publicació s'ha d'ajustar a les disposicions contingudes en l'article 59 de
l'esmentada Llei.
Article 22. Reformulació de les sol·licituds
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1. Quan l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional siga inferior al que
consta en la sol·licitud presentada, es pot instar el beneficiari a reformular la seua
sol·licitud per tal d'ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable.
2. Una vegada que la sol·licitud meresca la conformitat de la Comissió d'Avaluació, s'ha de
remetre amb tot l'actuat a l'òrgan competent perquè dicte la resolució.
3. En tot cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l'objecte, condicions i finalitat
de la subvenció, així com els criteris de valoració establits respecte de les sol·licituds o
peticions.
Capítol II
Del procediment de justificació de les subvencions
Article 23. Justificació de les subvencions
1. A l'efecte de la justificació de les subvencions concedides, cal ajustar-se al que es
dispose respecte d'això en les bases d'execució del pressupost municipal, en la Llei general
de subvencions i en el seu reglament de desplegament.
2. La justificació pel beneficiari del compliment de les condicions imposades i de la
consecució dels objectius previstos en l'acte de concessió de la subvenció ha de revestir la
modalitat de compte justificatiu simplificat sempre que l'import de la subvenció concedida
no supere la quantitat de 60.000 euros.
3. La justificació de la subvenció s'ha de realitzar d'acord amb el model normalitzat de
justificació de subvencions de l'Ajuntament de Borriana, el qual ha de contenir la
informació que s'indica en l'article 75 del Reglament general de subvencions.
4. Per a les subvencions que superen la xifra de 60.000 euros, les bases reguladores de la
concessió han d'establir la modalitat de justificació de subvenció. Les esmentades
modalitats poden revestir: a) la de compte justificatiu, segons el que preveu l'article 75 del
Reglament general de subvencions, b) la d'acreditació per mòduls, o c) la de presentació
d'estats comptables, i tot això en els termes que s'estableixen en l'esmentada normativa
reglamentària.
5. Les despeses certificades han de ser iguals o superiors a l'import del pressupost
presentat.
6. Les subvencions que es concedisquen en atenció a la concurrència d'una determinada
situació en el perceptor no requereixen altra justificació que l'acreditació per qualsevol
mitjà admissible en dret de l'esmentada situació prèviament a la concessió, sense perjudici
dels controls que pogueren establir-se per tal de verificar la seua existència.
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7. El termini per a presentar la documentació justificativa ha de ser com a màxim fins al dia
30 de novembre de cada exercici pressupostari. No obstant això, per la naturalesa o
característiques de les activitats subvencionades, en les bases reguladores de la concessió
de les subvencions pot establir-se un altre termini menor o superior.
8. No obstant això i amb la finalitat que els beneficiaris de les subvencions tinguen un
millor coneixement del règim jurídic aplicable a la justificació de les subvencions, en les
bases reguladores de la concessió s'han de transcriure íntegrament les normes que s'hi
apliquen.
Article 24. Despeses subvencionables
1. Únicament es consideren despeses subvencionables les de caràcter corrent, que de
manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten
estrictament necessàries i es realitzen en el termini establit per les diferents bases
reguladores de les subvencions.
En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables pot ser superior al valor de
mercat.
2. Excepte disposició expressa en contra en les bases reguladores de les subvencions, es
considera despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la
finalització del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la
subvenció.
Article 25. Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les
condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, poden donar
lloc a la modificació de la resolució
1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i
en tot cas l'obtenció concurrent d'altres aportacions que superen el cost de l'activitat, pot
donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes establits en aquesta
Ordenança i en les bases reguladores de la concessió de les subvencions.
2. Quan es produïsca excés de les subvencions percebudes de distintes entitats públiques
respecte del cost del projecte o activitat, i aquelles foren compatibles entre si, el beneficiari
ha de reintegrar l'excés junt amb els interessos de demora, unint les cartes de pagament a
la corresponent justificació. El reintegrament de l'excés s'ha de fer a favor de les entitats
concedents en proporció a les subvencions concedides per cada una.
No obstant això, quan siga l'Administració la que advertisca l'excés de finançament, ha
d'exigir el reintegrament per l'import total de l'excés, fins al límit de la subvenció atorgada.
Article 26. Criteris de graduació dels possibles incompliments
1. Atés que, d'acord amb el que disposa l'article 20.3 d'aquesta Ordenança, en la resolució
de concessió s'ha d'expressar el percentatge de finançament o cofinançament que
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representa l'import de la subvenció concedida respecte al pressupost presentat pel
beneficiari, si després de l'efectiva execució de l'activitat el cost total real resulta ser
inferior al previst en un principi, la subvenció ha de ser objecte de minoració, de manera
que el percentatge de finançament o cofinançament de l'Ajuntament es mantinga inalterat.
2. Aquest criteri ha de resultar d'aplicació per a determinar la quantitat que finalment haja
de percebre el beneficiari o, si escau, l'import que haja de reintegrar d'acord amb el que
disposa l'apartat 2 de l'article 37 de la Llei general de subvencions.
Capítol III
Del procediment de gestió pressupostària
Article 27. Procediment d'aprovació de la despesa i pagament
1. Cal ajustar-se al que es disposa en la normativa pressupostària aplicable a les hisendes
locals i en les bases d'execució del pressupost municipal que s'establisquen per a cada
exercici pressupostari.
2. El pagament de la subvenció s'ha de realitzar amb la justificació prèvia, pel beneficiari,
de la realització de l'activitat per a la qual es va concedir, en els termes establits en
aquesta Ordenança i en les bases reguladores de la concessió de les subvencions.
Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de
falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la
Llei general de subvencions.
3. Quan ho establisquen les bases reguladores de la concessió de les subvencions, poden
realitzar-se pagaments anticipats que suposen entregues de fons amb caràcter previ a la
justificació, com a finançament necessari per a poder du a terme les actuacions inherents a
la subvenció.
Els esmentats pagaments anticipats no poden ser superiors al 40% de l'import total de la
subvenció concedida.
Disposició addicional primera. Premis educatius, culturals i de promoció
comercial
Els premis educatius, culturals i de promoció comercial s'han d'ajustar al contingut
d'aquesta Ordenança, excepte en aquells aspectes en què, per l'especial naturalesa de les
subvencions, no resulte aplicable.
Disposició addicional segona. Bases reguladores de subvencions de cooperació
internacional
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Les bases reguladores de les subvencions de cooperació internacional s'han d'ajustar al
contingut d'aquesta Ordenança, excepte en aquells aspectes en què, per l'especial
naturalesa de les subvencions, no resulte aplicable.
Disposició addicional tercera. Procediment de concessió directa: subvencions
previstes nominativament en els pressupostos municipals
1. A l'efecte del que disposa l'article 22.2.a de la Llei general de subvencions, són
subvencions previstes nominativament en el pressupost municipal aquelles l'objecte,
dotació pressupostària i beneficiari de les quals apareixen determinats expressament en
l'estat de despeses del pressupost.
2. És aplicable a les esmentades subvencions, en defecte de normativa específica que en
regule la concessió, el que es preveu en la Llei general de subvencions, en el Reglament
general de subvencions i en aquesta Ordenança, excepte en allò que afecte l'aplicació dels
principis de publicitat i concurrència.
3. Els convenis a través dels quals es canalitzen les subvencions concedides directament
s'han d'ajustar al contingut d'aquesta Ordenança en allò que els puga ser aplicat, excepte
el que disposa l'article 24.1, atés que aquests convenis poden preveure també com a
despeses subvencionables l'adquisició, rehabilitació i millora de béns inventariables.
A aquest efecte el període durant el qual el beneficiari ha de destinar els béns al fi concret
per al qual es va concedir la subvenció no pot ser inferior a cinc anys en cas de béns
inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys en la resta de béns.
4. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions, l'inicia d'ofici la regidoria a
què s'imputa la subvenció, o a instància de la persona interessada, i acaba amb la resolució
de concessió i la firma del conveni.
5. El conveni de col·laboració ha de contenir com a mínim els punts següents:
a) Definició de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació
pressupostària.
b) Crèdit pressupostari a què s'imputa la despesa i quantia de la subvenció.
c) 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'organisme internacionals.
d) Terminis i modes de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments
anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, han
d'aportar els beneficiaris.
e) 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.
Disposició addicional quarta. Premis mitjançant els quals l'Ajuntament adquireix
la propietat de les obres premiades: concursos de cartells i altres de semblants
característiques

19

No és aplicable la present Ordenança als premis en què es preveja que l'Ajuntament
adquireix la propietat de les obres premiades, els quals s'han d'ajustar quant al seu règim
jurídic a la normativa sobre contractes del sector públic i sobre patrimoni de les
administracions públiques.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Queda derogada l'Ordenança reguladora de subvencions, aprovada pel Ple d'aquest
Ajuntament en sessió realitzada amb caràcter extraordinari el dia 29 de desembre de 1995,
modificada en les sessions plenàries dels dies 6 de febrer de 1997 i 4 de febrer de 2000
(BOP núm. 63, de 23 de maig de 2000).
Disposició final. Entrada en vigor
La present Ordenança ha d'entrar en vigor, una vegada aprovada definitivament, l'endemà
de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, transcorregut el termini previst en
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar recurs
contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà de la publicació del text íntegre del present Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província.
L'alcalde president

José Ramón Calpe Saera
Borriana, 11 d'abril de 2012
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