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Ajuntament de L’Alcúdia
Edicte de l’Ajuntament de L’Alcúdia sobre aprovació 
definitiva de les bases reguladores de la concessió de 
subvencions a entitats ciutadanes del municipi.

EDICTE
Mitjançant acord de Ple de l'Ajuntament de L´Alcudia de data de 30 
de gener de 2018, es van aprovar inicialment les bases reguladores 
de la concessió de subvencions a entitats ciutadanes del municipo de 
L´Alcudia.
Exposat a exposició pública l'expedient, mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província de València nº 33 de data de 15 de 
febrer de 2018, no es van presentar al·legacions en el termini establit 
en el mateix.
De conformitat amb l'article 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, s'eleva a definitiu l'acord, 
amb publicació del seu text íntegre.
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES 
PER A SUBVENCIONAR ACTES O ESDEVENIMENTS HA 
CELEBRAR PER LES DIFERENTS ASSOCIACIONS I ENTITATS 
CIUTADANES.
1. Objecte i finalitat de la convocatòria.
Les presents bases tenen per objecte desenvolupar el règim de sub-
vencions econòmiques previst en el Reglament del Consell d'Entitats 
Ciutadanes de l'Ajuntament de L´Alcudia. En particular, tenen per 
objecte regular les ajudes per a subvencionar aquells actes o esde-
veniments ha celebrar per les Associacions i Entitats Ciutadanes pel 
motiu per elles exposat en la instancia de sol·licitud.
2.Requisits dels beneficiaris.
Seran requisits indispensables per poder accedir a les ajudes:
1. Que el sol·licitant es trobe al corrent de pagament de les obliga-
cions tributàries i amb la Seguretat Social. Així com no ser deutor 
de la Hisenda Municipal.
2. Que el sol·licitant no es trobe inhabilitat per l'Ajuntament ni per 
qualsevol altra administració pública per accedir a noves ajudes.
3.Que el sol·licitant no es trobe en tràmit de resolució de cap expe-
dient d'inhabilitació per accedir a aquestes ajudes.
4. Que el sol·licitant no incòrrega en cap circumstància de les assen-
yalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de la LGS.
3. Destinataris de les ajudes.
Són destinataris d'aquestes ajudes les Associacions i Entitats Ciuta-
danes del municipi de L´Alcudia. Podran sol·licitar les ajudes aque-
lles que realitzen activitats o esdeveniments per a desenvolupar les 
activitats que li son propies, sempre que aquestes activitats tinguen 
utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat públi-
ca.
4. Sol·licituds.
Les sol·licituds es formalitzaran per mig d’instància presentada al 
registre general d’entrades de documents de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia. Hi haurá instàncies a disposició dels interessats en el 
Servei d'Informació de l'Ajuntament de l'Alcúdia.
Al costat de la sol·licitud, els peticionaris hauran d'aportar fotocòpia 
de la següent documentació:
1. Fitxa de tercers degudament emplenada per l'entitat bancària co-
rresponent, o alternativament copia de cartilla o llibreta bancaria.
2. C.I.F. de l’Associació o Entitat Ciutadana.
3. Declaració responsable d'estar al corrent en les obligacions tribu-
tàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia de 
conformitat amb l'article 24 del R.D 887/2006 de 21 de juliol, que 
aprova el Reglament general de la LGS., així com de no estar incurs 
en cap circumstància de les assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de la LGS.
4. Balanç económic dels ingressos i despeses del l´any anterior, amb 
presentació de les factures corresponens.
5. Relació d´activitats desenvolupades al llarc de l´any anterior.
6. Relació d´activitats previstes al llarc de l´any en curs.
5.Terminis i llocs de presentació de les sol·licituds.
Les sol·licituds degudament emplenades, juntament amb la docu-
mentació especificada a aquestes, es presentaran en el Registre Ge-
neral de l'Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en 

l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-.
6. Procediment e import de la subvenció.
Anualment la Junta de Gobern Local aprovará la convocatoria de les 
subvencions, de conformitat i contingut previst en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions i normativa reglamen-
taria.
De conformitat amb l´article 1.2 del Reglament d´Entitats Ciutadanes, 
correspón al Consell d´Entitats Ciudatanes, proposar els criteris de 
distribució de les ajudes económiques, eixí com propoposar el import 
de les mateixes, en base al balanç económic i d´activitats realitzades 
en l´any anterior i previsió de les activitats a reatlizar en el any en 
curs. Els donará publicitat de les subvencións concedides en la forma 
que se determine en la convocatoria.
Proposades les ajudes per el Consell d´Entitats Ciudatanes, per part 
del organo competent del Ajuntament se acordará l’inici de la trami-
tació de l’expedient per a la concessió de l’ajuda o subvenció per a 
l’aprovació de la mateixa en J.G.L. o Decret d’Alcaldia.
7. Resolució.
1. La resolució del procediment de concessió correspondrà l'Alcalde 
President.
2. La resolució contindrà el motiu de l’ajuda o subvenció, amb ex-
pressió del nom de l’Associació o Entitat Ciutadana i C.I.F. de la 
mateixa, així com quantia de la ajuda.
3. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la reso-
lució legitima als interessats per a entendre desestimada per silenci 
administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
4. Contra la resolució que finalitze el procediment es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en els termes i con-
dicions regulades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions, o, si s'escau, directament 
recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu que corresponga, de conformitat amb el que preveu la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.
8. Pagament de les ajudes.
L'abonament de les subvencions regulades en les presents bases es 
farà prèvia justificació de la subvenció concedida. No obstant açò, 
la convocatòria podrà preveure una bestreta del pagament de fins al 
80% en l'acte de concessió, abonant el restant 20% en el moment de 
la justificació.
9. Justificació.
Els interessats procediran a justificar les despeses efectuades per 
valor igual o superior a la quantitat concedida. La justificació es farà 
adjuntant la següent documentació:
1. Instància general amb una relació de les despeses amb el seu 
import. A l'efecte, es podrà facilitar als interessats models normalit-
zats.
2. Junt a la instància s'entregaran les factures a nom del sol·licitant, 
de les despeses ocasionades en la realització de l’acte o esdeveni-
ment.
En cas de que les despeses es justifiquen per una quantitat inferior a 
la concedida, es procedirà a una minoració proporcional de l'ajuda.
El beneficiari de l'ajuda deurà comunicar qualsevol modificació de 
les circumstancies tingudes en compte per la concessió de la subven-
ció que afecten a la quantia d'aquesta. En eixe cas, procedirà el re-
integrament de la part proporcional en funció de les circumstàncies 
concurrents al cas concret. Si el beneficiari no realitzara l’acte o 
esdeveniment que motiven la concessió de la subvenció deuran co-
municar-lo a l'Ajuntament a efectes del reintegrament de la quantia 
rebuda.
Procedirà el reintegrament de l’ajuda quan el beneficiari incòrrega 
en alguna de les conductes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de -LGS-, en la redacció que en fa la 
Disp. Final 11 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017-.
L'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió 
podrà donar lloc a la denegació de l'atorgada. Si no hi ha reintegra-
ment voluntari dins el termini indicat en el article anterior, s'exigirà 
el seu pagament per via de constrenyiment, d'acord amb el que es-
tableix la legislació vigent.
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Disposició final primera.- En lo no previst en les presents bases, será 
de aplicació lo previst en el Reglament del Consell d'Entitats Ciuta-
danes de l'Ajuntament de L´Alcudia, eixí com la normativa general 
en materia de subvencións.
Disposició final segona.- La present Ordenança entrarà en vigor, una 
vegada publicada la seva aprovació definitiva en el Butlletí Oficial 
de la Província, i haja transcorregut el termini previst en l'article 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les de règim local 
-LRBRL- (art. 70).”
De conformitat amb els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, contra 
aquest acte es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant 
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 
termini de dos mesos des de l'endemà a la publicació del present 
edicte en el Butlletí Oficial de la província.
En L’Alcúdia, 6 d’abril de 2018.—L’alcalde, Andreu Salom Porta.
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