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BASES CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS
SENSE ÀNIM DE LUCRE LOCALS, ANY 2012.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
Es objecte de la present convocatòria la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva a les Associacions sense ànim de lucre de la localitat, per al
desenvolupament d’activitats o programes en algun dels següents àmbits:
1.
Educatiu: seran subvencionables aquells programes dirigits a l’animació
l’animaci a la
lectura; a millorar el rendiment acadèmic; a proporcionar oportunitats formatives a alumnes en
risc d’exclusió educativa; els dirigits a generar clima de convivència positiva.
2.
Esportiu: seran subvencionables els esdeveniments esportius especials i gaudiran
g
d’especial protecció l’esport dels infants i de la joventut.
3.
Social: Seran subvencionables aquells programes que tingueren
tingue
com a finalitat
primordial l’atenció a col·lectius de persones majores, dones, infància i família, persones amb
discapacitat, drogodependències o altres situacions de desigualtat social.
4.
Cultural: seran subvencionables aquells programes que fomenten la cultura
tradicional, teatre,imatge, arts plàstiques, trobades i altres activitats culturals.
No seran subvencionables:
•
Les despeses derivades de celebracions gastronòmiques.

2.- DOTACIÓ.
Les dotacions d’ajudes que es concedeixen a l’empara de la present convocatòria es
faran efectives a càrrecc de les partides pressupostàries

323.48005_Associacions Educació
341.48008_Associacions
Associacions Esportives
231.48009_Associacions
_Associacions Acció Social
334.48010_Associacions
_Associacions Culturals
del Pressupost de Despeses de l’ajuntament per al 2012, destinantdestinant-ne a dita finalitat la
quantitat de 7.800 € .
La dotació individual per associació s’estableix com a màxim en 600 €.
€ L’ajuda es reduirà
proporcionalment en cas que les sol·licituds superen la consignació pressupostària per al 2012.

3.- BENEFICIARIS.
Podran sol·licitar estes subvencions les associacions sense ànim de lucre que reuneixen
els següents requisits:
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1. Estar legalment constituïdes.
2. Tindre el domicili social a La Llosa de Ranes i desenvolupar les seves activitats
dintre de l’àmbit territorial municipal.
3. Estar inscrites al Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
Valenci
4. Serà necessari per a optar a la subvenció haver justificat l’atorgada, si escau, l’any
anterior.
5. No incórrer en cap de les prohibicions assenyalades a l’article 13 de la Llei
28/2003, General de Subvencions, per a l’obtenció de la condició de beneficiari,
benefici
així com estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4.- SOL·LICITUDS I TERMINI
TE
DE PRESENTACIÓ.
Les sol·licituds es presentaran pel President o persona que ostenta la representació de
l’entitat sol·licitant, i la dirigiran a l’Alcalde - President de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes,
segons el model que figura a la documentació annexa a les presents Bases i es presentarà al
Registre municipal de l’ajuntament, sense perjudici del que disposa l’article 38.4 de la Llei
Lle
30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic Administratiu de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies (30 dies) naturals a
partir del dia següent al de la publicació de la present convocatòria a la pàgina web municipal i el
tauler d’edictes de l’Ajuntament.

5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
La sol·licitud (Annex 1) ha d’anar acompanyada de la següent documentació:
1.
Fotocòpia del CIF de l’entitat sol·licitant.
2.
Fotocòpia dels Estatuts de l’Entitat.
3.
Document que acredita la inscripció de l’Associació al Registre d’Associacions de
la Comunitat Valenciana.
4.
Declaració del President o representant de l’associació del domicili social i del
desenvolupamentt de l’activitat a l’àmbit municipal de La Llosa de Ranes (Annex 2).
5.
Declaració responsable de trobar-se
trobar se al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social (Annex 3).
6.
Certificat del Secretari de l’Entitat acreditant el número actualitzat
actuali
de socis i les
persones que ostenten càrrecs directius (Annex 4).
7.
Declaració del President o responsable legal de l’Entitat sol·licitant, detallant
subvencions o ajudes que li hagen concedit altres entitats públiques o privades, indicant
l’organisme de
e procedència, la seva quantia i projecte de que es tractés. Igualment, es faran
constar les ajudes que s’han sol·licitat i es troben pendents de resoldre (Annex 5).
8.
Si escau, Programa d’activitats de l’associació de l’exercici anterior subvencionat
(2011),, signat pel President o Representant de l’entitat sol·licitant, d’acord amb el model que
s’adjunta (Annex 6).
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9.
Programa d’activitats de l’associació de l’exercici per al que es demana la
subvenció (2012), signat pel President o Representant de l’entitat sol·licitant, d’acord amb el
model que s’adjunta (Annex 7).
10.
Memòria d’ingressos i despeses de l’exercici anterior (2011) i de l’exercici per al
que es sol·licita la subvenció (2012) (Annex 8).
11.
Dades bancàries de l’entitat sol·licitant, segons model de manteniment de tercers
(Annex 9).
No serà necessari aportar la documentació assenyalada als apartats 1, 2, 3, 4 i 11 quan ja
s’haguera aportat a l’Ajuntament al llarg del 2012, sempre que no haguera
guera patit modificacions.
Queden exemptes de presentar la documentació exigida a les bases aquelles associacions que a
data de la publicació de les bases l’hagueren presentada al 2012 i no hagen estat requerides per
a esmenar per deficiències en la mateixa.
Cas de no presentar-se aquesta documentació o ser aquesta incompleta, es requerirà a
l’interessat per a que en el termini màxim de deu dies, esmenés la manca o presentés la
documentació corresponent, advertint que en no fer-ho
fer ho en el termini assenyalat es considerarà
desistida la
a seva sol·licitud, prèvia resolució de l’òrgan competent.

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ I CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS.
Per a la concessió de la subvenció es valoraran fonamentalment els següents aspectes:
Que el programa presentat tingués un clar interès educatiu, cultural, social i
a)
esportiu segons el cas.
b)
Implantació i experiència tant de la pròpia Associació com del programa o
activitats que realitza.
Número de participants en cadascuna de les activitats.
c)
d)
Idoneïtat i capacitat de gestió per al desenvolupament
desenvolupament de les activitats.
e)
Diversificació del finançament: haver obtingut o preveure la possibilitat d’obtindre
finançament públic o privat, així com de disposar de finançament propi.
f)
Inexistència de cobertura pública o privada per a les activitats i cas d’existir, que
esta fóra insuficient per al programa o activitats previstes.
g)
Proporcionalitat, respecte a la subvenció sol·licitada, dels mitjan econòmics propis
amb que compta l’entitat sol·licitant, per a desenvolupar el programa.

7.- COMPETÈNCIA D’INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ.
La competència d’instrucció dels expedients de sol·licitud correspondrà
correspondrà a la Regidoria
competent de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes.
La resolució de les sol·licituds, una vegada emes l’informe d’avaluació de la documentació
per
er la Regidoria corresponent serà competència de l’Alcalde – President de l’Ajuntament de La
Llosa de Ranes.
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La Resolució d’Alcaldia posa fi a la via administrativa.
El termini per a resoldre serà de dos mesos comptats a partir de la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds, o si escau, de les esmenes.
Es notificarà individualment als sol·licitants. Igualment es publicarà al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
municipal
Transcorregut aquest termini sense que hi haja resolució expressa, s’entendrà
desestimada la sol·licitud de subvenció.

8.- PAGAMENT, TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: el 50% en el moment de
l’atorgament i el 50% restant, prèvia
rèvia justificació del total de la quantia subvencionada.
En el moment de la presentació de la justificació, les associacions registrades amb
anterioritat al 25 de maig del 2002 han d’acreditar:
1. L’adaptació dels seus estatuts a la Llei Orgànica 1/2002, de
de 22 de març, reguladora del
Dret d’Associació i la inscripció de la mateixa al Registre d’Associacions a la Comunitat
Valenciana, o
2. La presentació de la sol·licitud d’inscripció dels estatuts adaptats a la Llei 1/2002, de 22
de març, davant el Registre d’Associacions
d’Associacions en la Comunitat Valenciana.
Es troben excloses d’esta obligació les associacions que amb anterioritat hagueren
presentat dita documentació a l’Ajuntament de La Llosa de Ranes.
El termini màxim de justificació serà el 1 de desembre de 2012.
La justificació consistirà en:
A.
La presentació de la documentació que justifica la despesa que fonamenta la
concessió de la subvenció, mitjançant la presentació de Liquidació Econòmica de l’Activitat,
junt amb factures i comprovants de pagament.
Les factures i rebuts de pagament han de reunir els següents requisits:
1.
Ser originals o còpies degudament compulsats.
2.
El beneficiari ha de figurar obligatòriament com a destinatari de la
factura.
3.
Tindre referència de les despeses generades per l’activitat objecte
obj
de la
subvenció i expressar amb detall els bens i serveis adquirits.
4.
Complir amb els requisits tècnics exigits per les lleis i reglaments que
regulen les característiques de les factures i el seu contingut,
5.
Cas de tickets de caixa registradora contindran,
contindran, almenys, les següents
dades:
a) Número.
b) Número d’identificació fiscal de l’expedidor.
c) Tipus impositiu aplicat o l’expressió “IVA inclòs”.
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Contraprestació total.

Memòria explicativa de la realització del programa subvencionat, amb avaluació
B.
dels resultats obtinguts, signat pel President de l’Entitat.

9.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.
Les entitats subvencionades queden obligades a:
1. Complir amb l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat que fonamenta la
concessió de la subvenció.
2. Justificar
stificar en termini i forma davant l’ajuntament, el compliment dels requisits i
condicions que determinen la concessió de la subvenció.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que es consideren necessàries per
part de l’Ajuntament, aportant la informació que fora requerida en l’exercici de dites
actuacions.
4. Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajudes públiques o privades que financen
l’activitat subvencionada.
5. Fer constar la informació i publicitat específica el patrocini o col·laboració
col·laborac
de
l’Ajuntament de La Llosa de Ranes en la forma prevista per la imatge corporativa
municipal.
6. Col.laborar amb l’organització de les activitats socials , educatives , culturals i
esportives que s’organitzen des del Ajuntament .

10.- ALTERACIONS DE LES CONDICIONS.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i
en tot cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes atorgades per altres entitats públiques
o privades, podrà donar lloc a la modificació de la resolució
resolució de concessió, així com al
reemborsament parcial de l’ajuda.

11.- PÈRDUA DE L’AJUDA I REINTEGRAMENT.
L’Entitat beneficiària podrà perdre l’ajuda concedida en esta convocatòria després de
l’obertura prèvia d’expedient per omissió dolosa o falsedat de dades en la sol·licitud i
documentació aportada.
L’ incompliment de les obligacions previstes en estes Bases, suposarà la revisió de
l’ajuda, i si fora el cas, l’anul·lació, disminució o devolució de la quantitat concedida.
El reintegrament de
e les quantitats concedides sobre l’ajuda aprovada tindrà la
consideració d’ingressos públics i el seu cobrament es realitzarà d’acord amb la normativa vigent.

5

AJUNTAMENT

DE

LA LLOSA

C/ Sant Cristòfol, 4
Tel.: 96 223 01 71
www.gva.es/lallosaderanes

DE RANES (Valencia)

46815 LA LLOSA DE RANES
RANE (Valencia)
Fax: 96 223 04 09
e-mail: llosaranes@gva.es

12.- PUBLICITAT.
Les Bases de la Convocatòria es difondran pels mitjan legalment establerts
establert i es publicaran
a la pàgina web municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes.

13.- NORMATIVA.
La present Convocatòria es regirà per aquestes Bases. En allò no previst en les mateixes
serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la legislació en
matèria de règim local que resultés d’aplicació, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, així com qualsevol
altra norma general
ral o procediment que fora d’aplicació.

14.- RECURSOS.
Esta Convocatòria i tots els actes administratius que de la mateixa se’n deriven, podran
ser impugnats en els casos i formes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

En La Llosa de Ranes, a 24 de febrer de 2012.
ANNEXOS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sol·licitud.
Domicili seu de l’Associació a La Llosa de Ranes.
Declaració responsable compliment obligacions fiscals i amb la seguretat social.
Certificat nombre de socis i nom de les persones que ostenten càrrecs directius.
Declaració responsable altres subvencions.
Programa d’activitats de l’associació de l’exercici 2011.
Previsió d’activitats de l’Associació exercici 2012.
Memòria d’ingressos i despeses 2011 i 2012.
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