
 

 

    
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 

DESTINADES A CONFRARIES DE LA SETMANA SANTA DE 
L’ALCÚDIA 2022 

 
 

 L'Ajuntament de L’Alcúdia, en exercici de les competències pròpies 
que li atribueix l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del Règim Local, dins del marc de l'acció de foment que 
desenvolupa la Regidoria de Festes dirigida al sosteniment, 
desenvolupament i promoció del teixit associatiu fester de la nostra ciutat, 
té previst atorgar ajudes econòmiques a les Confraries que participen i 
formen part de la Setmana Santa de L’Alcúdia, les quals es regiran per les 
presents bases reguladores. 

 

BASE 1ª. OBJECTE I FINALITAT 

 
Aquestes bases i convocatòria tenen per objecte regular el 

procediment en règim de concurrència competitiva per a la concessió de 
subvencions a favor de les Confraries de la Setmana Santa de L’Alcúdia 
durant l'exercici 2022, amb la finalitat de coadjuvar al finançament de les 
despeses en què aquestes incórreguen amb motiu del desenvolupament 
de la seua tasca emmarcada a l'àmbit de les festes de la Setmana Santa 
alcudiana. 

  

Aquesta línia es destinarà a subvencionar part de les despeses en 
què incórreguen les entitats beneficiàries, durant el període comprès entre 
l'1 de gener i el 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos, com a 
conseqüència de: 

 

• El desenvolupament de les tasques de creació, adquisició, 
emmagatzematge, manteniment, conservació i restauració del patrimoni 
artístico-cultural propi de la Setmana Santa alcudiana. 

 

• El desenvolupament d'accions de difusió i promoció de la Setmana 
Santa alcudiana i de les activitats i esdeveniments que se celebren dins 
del marc d'actuació. 

 

• La celebració i participació en espectacles públics i activitats 
recreatives o socio-culturals emmarcades en l’àmbit d’aquesta 
manifestació festiva. 



 

 

 
Tot allò que no s’especifique en aquestes bases i convocatòria 

establert per l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de l’Alcúdia, aprovada pel Ple el 22 de febrer 
de 2022 i publicat al BOP de València núm. 77 de 25/04/2022, i per la 
normativa vigent en matèria de subvencions. 

 
BASE 2ª. PROCEDIMENT 

 
Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicaran mitjançant 

concurrència competitiva, entre les confraries aspirants a aquestes, que 
reunesquen els requisits establerts a l'article 3 d’aquestes bases abans de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 
 
BASE 3ª. NORMATIVA REGULADORA 

 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL).  

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
(TRRL). 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Regla-
ment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(RLGS). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals (ROF). 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

- Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim ju-
rídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCI). 

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

- Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Ad-
ministració de l’Estat per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres 
de 30 de maig de 2008, pel que es dona aplicació a la previsió dels articles 
152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la fun-
ció interventora en règim de requisits bàsics (ACM 2008). 

- Base d’Execució del Pressupost Municipal Núm. 35. 
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-Ordenança General de Subvencions i Premis de l’Alcúdia publicada 
al BOP de València núm. 77 de 25 d’abril de 2022.  

 
BASE 4ª. CONDICIÓ I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS 

BENEFICIÀRIES 

 
 
1. Podran adquirir la condició d'entitat beneficiària en aquesta 

convocatòria d'ajudes, les entitats festeres legalment constituïdes com a 
“Confraria”, que complesca els requisits següents:  

 
a) Que no estiguen sotmeses a cap de les prohibicions per a ser 

beneficiàries de subvencions, establertes a l'article 13 de la Llei 38/2.003.  
b) Que es troben al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).  
c) Que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions 

davant de la Seguretat Social.  
d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 

davant l’Ajuntament de l’Alcúdia, fet que es comprovarà d’ofici. 
e) Que, si és el cas, es troben al corrent en el pagament de les seues 

obligacions per reintegrament de subvencions i no tinguen pendent de 
justificació subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de L’Alcúdia 
el termini de justificació del qual  haja conclòs.  

f) Que el domicili social radique al municipi de L’Alcúdia.  
g) Que es troben integrades a la Junta Central de Confraries de 

l’Alcúdia. 
h) Que complesquen l'objectiu, executen el projecte o realitzen les 

activitats que tenen el caràcter de subvencionables a la present 
convocatòria. L'acreditació del compliment dels requisits establerts a les 
lletres a) i e), s'efectuarà mitjançant declaració responsable de l'entitat 
sol·licitant. L'acreditació del compliment dels requisits establerts a les 
lletres b), c) i d), haurà d'efectuar-se amb anterioritat al dictat de la 
proposta de resolució de concessió de la subvenció, i es durà a terme 
mitjançant la presentació per part de l'entitat sol·licitant de les certificacions 
que es regulen a l'article 22 del Reial decret 887/2006, llevat que l'entitat 
beneficiària no estiga obligada a presentar les declaracions o documents 
a què es refereixen aquestes obligacions, i en aquest cas el seu 
compliment s'acreditarà mitjançant declaració responsable.  

 
 
Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà atorgar, a la seua sol·licitud, 

l'autorització perquè l'òrgan gestor municipal puga obtenir directament 
l'acreditació del compliment de trobar-se al corrent de les seues 
obligacions tributàries davant de l'AEAT i de les seues obligacions davant 
de la Seguretat Social, mitjançant certificats telemàtics. Els certificats i les 
declaracions responsables tindran una validesa de 6 mesos des de la data 
d'expedició o emissió. En cas de caducar abans de la concessió o del 
cobrament total o parcial de la subvenció, el sol·licitant o el beneficiari 
haurà de presentar, a requeriment de l'òrgan concedent, una certificació o 
declaració actualitzada. 

 
 
 



 

 
 
BASE 5ª. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA DE 

TRANSPARÈNCIA DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES 

 
De conformitat amb el que estableixen els articles 18.4 de la Llei 

38/2003 i 31 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en concordança 
amb el que disposa l'article 3.1.b) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, les entitats beneficiàries estaran subjectes al compliment de 
les obligacions de publicitat activa regulades al Capítol II del Títol Primer 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, quan perceben durant el període d'un any 
ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a cent mil euros 
(100.000 €) o quan, almenys, el quaranta per cent (40%) del total dels seus 
ingressos anuals tinguen caràcter d’ajuda o subvenció pública, sempre 
que arriben com a mínim la quantitat de cinc mil euros (5.000 €). 

 
Així mateix, les entitats beneficiàries que perceben, durant el període 

d'un any, ajudes o subvencions, de l'administració autonòmica o de 
qualsevol altra entitat de les enumerades a l'article 2 de la Llei 2/2015, per 
import superior a deu mil euros (10.000 €), hauran de donar la publicitat 
adequada a aquesta, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import 
rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió 
d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les pàgines 
web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web on fer aquesta 
publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que 
pose a la seua disposició la Generalitat Valenciana. 

 
La concessió s'efectuarà mitjançant el procediment ordinari establert 

als articles 22 i següents de la Llei 38/2003, en règim de concurrència 
competitiva, per aplicació de la modalitat prevista al paràgraf tercer de 
l'article 22.1 de la esmentada Llei, en concordança amb el que disposa 
l'apartat 12.1, paràgraf tercer de la Base d'Execució 35ª del vigent 
pressupost municipal, procedint l'òrgan concedent al prorrateig, entre els 
beneficiaris de la subvenció, de l'import global màxim destinat a les 
subvencions en la forma i per aplicació de les regles contingudes a la base 
tretzena de les presents bases reguladores, exceptuant-se així del requisit 
de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que 
reunesquen els requisits establerts per al cas que el crèdit consignat a la 
convocatòria fos suficient, atenent al nombre de sol·licituds una vegada 
finalitzat el termini de presentació. 

 

 El procediment s'iniciarà d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada 
pel òrgan competent que serà publicada a la BDNS i, un extracte de la 
mateixa, al Butlletí Oficial de la Província de València (BOP).  

 

 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la 
Regidoria de Festes, Tradicions i Turisme. 

 

 



 

 
 
BASE 6ª TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES 

SOL·LICITUDS. DOCUMENTS A ANNEXAR-HI 
 
 El lliurament de la documentació es farà per resgistre 

telemàtic a través de la Seu Electrònica que té disponible l’Ajuntament de 
l’Alcúdia, en la web www.lalcudia.com, en compliment d’allò previst a 
l’art. 14.2.a) de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de 

l’aprovació i publicació de les presents bases i convocatòria al BOP. 
 
Les sol·licituds de participació en la present convocatòria de 

subvencions, hauran de ser subscrites pels representants legals de les 
entitats sol·licitants i incorporaran declaració responsable respecte dels 
següents extrems: 

 
a) Que fa constar la seua absoluta conformitat i acceptació de les 

bases reguladores de la convocatòria, sense excepció. 

b) Que es compromet a complir les condicions de la subvenció. 

c) Que reuneix els requisits específics exigits a la convocatòria. 

d) Que es troba inscrita al registre d’Entitats i Associacions de 
l’Ajuntament de l’Alcúdia. 

e) Que no està sotmesa a cap de les prohibicions per ser beneficiària 
de subvencions, establertes a l'article 13 de la Llei 38/2.003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

f) Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i fiscals amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 
(AEAT) i amb l'Ajuntament de L’Alcúdia. 

g) Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions 
de Seguretat Social. 

h) Que es troba, si és el cas, al corrent en el pagament de les seues 
obligacions per reintegrament de subvencions i no té pendent de 
justificació subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de L’Alcúdia 
el termini de justificació dels quals haja conclòs. 

i) Declaració de les subvencions que, si escau, s'hagen obtingut per 
a la mateixa finalitat, identificació de les entitats concedents i imports, així 
com el compromís de comunicar a l'ajuntament de L’Alcúdia les que es 
pogueren obtenir en el futur. 

 

Juntament amb la sol·licitud, caldrà acompanyar una “'Memòria amb 
Pressupost de Costos' subscrita pel president/a de l'entitat, en què es 
concrete l'activitat o les activitats subvencionables que té previst 
desenvolupar, així com els costos en què preveu incórrer amb motiu 
d'aquelles. No obstant això, en el supòsit que dins del termini de 
presentació de sol·licituds l'entitat sol·licitant ja haja desenvolupat l'activitat 
i dispose dels preceptius justificants de despeses en què haja incorregut 
amb motiu de la mateixa, en lloc d'aportar memòria amb pressupost de 

http://www.lalcudia.com/


 

costos, podreu optar per presentar directament el compte justificatiu 
subscrit pel president/a de l'entitat, acompanyat dels justificants de 
despeses, amb el contingut i requisits establerts a la base 16ª de les 
presents. 

 

En virtut d’allò  disposat a l’art. 53.1.d) de la Llei 39/2.015, de 1 de 
octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques en concordància amb allò establert a l’art. 23.3 de la Llei 
38/2003, no serà obligatori la presentació d’aquells documents que ja  
obren en poder de l’Administració actuant sempre que no s’haja produït 
cap variació en les dades contingudes en els esmentats documents. 

 

La Comissió de Valoració que es recull en  a base vuitena d’aquestes Bases, 
estudiarà el compliment dels requisits de les sol·licituds presentades. 

 

 Quant a la instrucció, resolució i notificació del procediment, s'estarà 
a el que preveuen els articles 24, 25 i 26 de la Llei 38/2003 i al Capítol II 
del títol I del Reial decret 887/2006. 

 

 La resolució contindrà expressament els conceptes i quanties 
concedides, així com les condicions i obligacions a què se subjectaran els 
beneficiaris o, si escau, el motiu de denegació. 

 

 El termini màxim per resoldre i notificar el procediment serà de 6 
mesos a comptar des del següent a la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. 

 

Transcorregut aquest termini sense haver-se emès resolució, els 
efectes del silenci administratiu seran desestimatoris. 

 
La competència per a concedir les subvencions correspon a l’Alcaldia, 

sense perjudici que delegue aquesta atribució en els termes previstos en la 
legislació de règim local. 

 
 
BASE 7ª.- SUBSANACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
  
De conformitat amb el que estableix l'article 23.5 de la Llei 38/2003, 

si una vegada examinada per l’òrgan instructor la documentació aportada, 
es detecta que la sol·licitud no reuneix els requisits i documentació 
complementària exigits a la base sisena de la present convocatòria, es 
requerirà a l’interessat perquè, en el termini de deu dies hàbils esmene la 
falta o acompanye els documents preceptius amb indicació que, si no ho 
fa així, se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud prèvia resolució que 
haurà de ser dictada en els termes previstos a l'article 21 de la Llei 39/2015. 

 
 
 



 

 
 
BASE 8ª. COMISSIÓ DE VALORACIÓ 

 
  
La Comissió de valoració estarà composta per: 
 
La valoració de les sol·licituds correspondrà a una comissió 

d'avaluació que tindrà la següent composició: 

a) Actuarà com a president l'Alcalde o Regidor en qui deleguen. 

b) Actuaran com a vocals la regidora de Festes, Tradicions i Tu-
risme i dos funcionaris de l'Ajuntament. 

c) Actuarà com a secretari un dels dos vocals funcionaris. 
 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió haurà d'emetre 
informe en el qual es concreten el resultat de l'avaluació efectuada. En 
el cas de què la sol·licitud no   reunira els requisits establerts en la norma 
de convocatòria, l'òrgan competent requerirà a l'interessat perquè 
l'esmenen en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, conforme a 
l ’article 8 de la present convocatòria.  

 
La Comissió, després d’estudiar les sol·licituds i la documentació 

presentada, redactarà la corresponent acta i emetrà una proposta de 
resolució a fi que l’aprove l’òrgan ompetent. 

 
 
BASE 9ª. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA 

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT. 
 
 
L’òrgan instructor és la regidoria de Festes, Tradicions i Turisme, i 

realitzarà la corresponent certificació de comprovació i aprovació dels 
documents. 

 
La Comissió de Valoració que es recull en l’article 9 d’aquestes Bases, 

estudiarà el compliment dels requisits de les sol·licituds presentades. 
 
La competència per a concedir els premis o les subvencions 

correspon a l’Alcaldia, sense perjudici que delegui aquesta atribució en els 
termes previstos en la legislació de règim local. 

 
La instrucció del procediment serà la següent: una vegada avaluades 

per la Comissió de Valoració s’emetrà informe que serà elevat a l’òrgan 
instructor. Este dictarà resolució provisional que serà publicada als efectes 
de l’art. 13 de la present convocatòria. Els interessats tindran 5 dies hàbils 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució per a esmenar i/o 
efectuar les al·legacions que consideren oportunes. En cas de que 
l’interessat no esmeni se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud. Una 
vegada transcorregut el termini anterior la Comissió de Valoració tornarà a 
emetre un informe amb la proposta definitiva que serà elevada a l’Alcaldia 
o l’òrgan en qui delegui per a la seua aprovació que posa fi a la via 
administrativa. 

  



 

 
En cas que no se presenten al·legacions la proposta provisional serà 

elevada com a definitiva. 
 
La resolució de concessió ha de incloure la relació de persones 

beneficiàries, l’activitat subvencionada, l’import concedit, així com també 
les sol·licituds desestimades, amb la indicació del motiu de desestimació. 

 
 
BASE 10ª.- CRITERIS DE CONCESSIÓ I DETERMINACIÓ DE 

L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

 
No podrà atorgar-se cap subvenció per import superior al que es 

determina en aquesta base. 
 
L'import de les subvencions no podrà ser de tal import que, 

aïlladament o a amb concurrència amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos, supere el cost total de l’activitat subvencionada. 

  

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 fora dels casos permesos a la convocatòria, podrà donar lloc 
a la modificació de la resolució de concessió. 

 

  L’import de la subvenció que podrà atorgar-se a cada entitat 
beneficiària serà de, com a màxim, el cent per cent (100%) de l'import total 
de despeses en que, per la realització de les activitats i durant el període 
temporal establert a la base primera de les presents, haja incorregut o 
tinga previst incórrer l'entitat beneficiària, no podent en cap cas superar la 
subvenció atorgada a cada entitat beneficiària, l’import de mil set-cents 
cinquanta euros (1.750'00 €). 

 En el supòsit que no existira suficient dotació econòmica a la present 
línia de subvenció per a l'atenció de totes les sol·licituds formulades per 
les entitats que reunesquen la qualitat de beneficiàries, en aplicació dels 
criteris de concessió establerts, es procedirà al prorrateig de la quantia 
total que els hi haguera correspost a cadascuna. 

 

 La comprovació que l’import subvencionat no excedesca el 100 per 
cent de les despeses justificades s’efectuarà en el moment de la rendició 
del compte justificatiu. 

 

En aquest sentit, si l’import total de les despeses justificades per 
l’entitat beneficiària fora inferior al percentatge ressenyat, es reduirà 
l'import de la subvenció de manera proporcional, per a la qual cosa es 
dictarà la corresponent resolució previ atorgament de tràmit d'audiència a 
l'entitat beneficiària. 

 
 
 
 



 

 
BASE 11ª. NOTIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ. 
 
La resolució del procediment es notificarà a les persones 

interessades d’acord amb el que preveuen en l’article 45 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
L’Ajuntament entendrà acceptada la subvenció per les entitats 

beneficiàries si transcorreguts 5 dies des de la seua recepció la persona 
autoritzada de què es tracte no exercita un acte en contra. 

 
 
BASE 12ª. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència 

bancària al compte corrent titularitat de la persona beneficiària de la 
subvenció i en funció de les disponibilitats de la Tresoreria Municipal. 

 
 
BASE 13ª. JUSTIFICACIÓ 

 
Tindran la consideració de despeses subvencionables, aquelles que 

de manera  indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat 
subvencionada, resulten estrictament necessaris i les realitzen les entitats 
beneficiàries en el termini establert a la base primera de les presents bases 
reguladores. 

 
 En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables 

podrà ser superior al valor de mercat. 
 
A continuació i sense que constituesca un llistat exhaustiu tancat, 

se'n detalla una relació de possibles despeses que tindran la condició de 
subvencionables en la present convocatòria: 

 
 
◦ Treballs de pintura, escultura, talla, orfebreria, brodat, etc... 
◦ Adquisició de llibres especialitzats. 
◦ Adquisició d'indumentària. 
◦ Treballs de neteja, millora, reparació, manteniment i/o restauració 

de trons, passos i imatges. 
◦ Adquisició d'espelmes, ceres, vestidures, adorns, etc. 
◦ Adquisició de composicions musicals. 
◦ Treballs de fotografia i producció de vídeos. 
◦ Treballs de disseny web i RRSS. 
◦ Treballs de disseny, maquetació i impressió de llibres, revistes, 

fulletons, cartelleria, etc... 
◦ Escenografia i mitjans tècnics audiovisuals, d'enllumenat i so. 
◦ Projectes tècnics, instal·lacions elèctriques, butlletins. 
◦ Decoracions florals. 
◦ Lloguer d'equipaments i infraestructures per a esdeveniments 

(carpes, lones, escenaris, cadires, taules, lavabos químics, mitjans 
d'extinció d'incendis...). 

◦ Actuacions artístiques i musicals. 



 

◦ Despeses de seguretat, serveis d’hostesses, serveis de taquillatge, 
despeses derivades de l'adopció de mesures per a la protecció, etc. 

 
 
BASE 14ª. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES 

 
Les entitats beneficiàries tindran les obligacions següents: 
 
a) Haver realitzat les accions subvencionades. 
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com 

la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la 
concessió o gaudi de la subvenció. 

c) Sotmetre’s a les actuacions de control i comprovació que pot 
efectuar l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora. 

d) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en 
l’article 37 de la Llei general de subvencions i concordants. 

e) Complir amb les obligacions de difusió establides en l’article 
18.4 de la Llei General de Subvencions. 

 
 
BASE 15ª. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ, MINORACIÓ I 

REINTEGRAMENT DE L’AJUDA 

 
Les circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les 

condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran 
donar lloc a la modificació de la resolució. 

 
Si les dades presentades per l’entitat interessada no foren certes, 

haurà de reintegrar les quantitats percebudes amb els corresponents 
interessos de demora des del pagament de la subvenció i fins a la data 
que s’acorde la procedència del reintegrament o la data que el deutor o 
deutora ingresse el reintegrament si és anterior a aquesta, en els casos 
següents: 

 
• Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions. 
• Incompliment total o parcial de l’activitat que va motivar la 

concessió de la subvenció o dels requisits que la van justificar. 
• Obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 

control financer de l’òrgan encarregat de la fiscalització de la subvenció 
per part de l’entitat beneficiària. 

• Unes altres causes de reintegrament previstes en la Llei 
general de subvencions. 

• Quan l’entitat beneficiària haja rebut unes altres subvencions 
incompatibles amb l’atorgada, sense haver renunciat a aquesta. 

 
Els imports a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret 

públic resultant d’aplicació per a cobrar el que preveu la Llei general 
pressupostària. 

 
El període d’ingrés en via voluntària serà el que s’estableix, amb 

caràcter general, per als ingressos directes. Si no s’ingressaren dins 
d’aquest període, es procedirà per via de constrenyiment. 

 
 



 

 
Els procediments per a l’exigència del reintegrament de les 

subvencions tindran sempre caràcter administratiu. 
 
BASE  16ª. INFRACCIONS I SANCIONS 

 
Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions 

les accions i omissions tipificades en l’article 53 i següents de la Llei 
general de subvencions i seran sancionables, fins i tot, a títol de simple 
negligència. 

 
 Les infraccions i les sancions que s’aplicaran a les entitats 

infractores es classifiquen en lleus, greus o molt greus de conformitat amb 
el que preveu el títol IV de la Llei general de subvencions. 

 
 

BASE 17ª. APLICACIÓ COMPTABLE 

 
Les bases i la convocatòria d’aquestes subvencions va a càrrec de 

la partida pressupostària 33808.48900 “TRANSFERÈNCIES I 
SUBVENCIONS CONFRARIES” amb un import màxim de 7.000,00 euros, 
del Pressupost Municipal de Despeses de 2022. 

 
 
BASE 18ª. RECURSOS 

 
Contra les presents bases específiques i resolució definitiva, que 

posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós-
administratiu davant dels jutjats de contenciós administratiu de València, 
dins del termini de dos mesos  comptats des de l’endemà de la seua 
publicació i, potestativament, podrà interposar-se  un recurs de reposició 
davant d’Alcaldia, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
seua publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 
112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu  comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
 
BASE 19ª. DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. NORMATIVA 

D’APLICACIÓ 

 
En tot el que no estiga expressament previst en aquestes bases serà 

aplicable l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions 
de l’Ajuntament de L’Alcúdia, aprovada pel Ple el 23 de febrer de 2022, i 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu 
reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

 
 
 
 
 



 

 
ANNEX I: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CONFRARIES DE 

L’ALCÚDIA      PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2022. 

 

DADES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT: 

 

Indicar si s’han sol·licitat altres subvencions pel mateix objecte a altres institucions: SI/NO 
En cas afirmatiu indicar organisme i quantitat:  

  Indique la 

despesa total subvencionable durant 2020: € 

 

 

Exposa que l’associació sol·licitant ha realitzat activats d’interès social objecte de la subvenció 

al llarg del 2021 al municipi de l’Alcúdia, i coneixedor/a de les bases que regeixen la convocatòria 

de subvencions d’entitats ciutadanes, accepte les condicions establides a les bases publicades al 

BOP de València núm. 73 de 17 d’abril de 2018. I sol·licite participar, per la qual cosa presentem 
la documentació requerida en la convocatòria i autoritze a l’Ajuntament a realitzar les 

comprovacions necessàries per a dur a terme aquesta finalitat. 

 

L'Alcúdia, de de 202_ 

 

SIGNATURA 

 

 

Nom i cognoms    
 

Documentació que s'entrega: 
Fotocòpia del 

NIF de 

l’Associació. 

Declaració 

responsable 

(Annex II) 
Balanç econòmic dels ingressos (Annex III). Pot presentar-se en un model distint elaborat 

per l’associació sempre contingui els continguts mínim que apareix al model. 
Relació ordenada i numerada de les despeses del l´any anterior (2021), amb presentació 

d’una còpia de les factures corresponents. (Annex IV) 
Fitxa de tercers o còpia de la llibreta bancaria. El titular ha de ser l’associació 

sol·licitant de la subvenció (Annex V) 
Memòria d’activitats desenvolupades durant 2021 i les 

 

RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT:   

NIF DE L’ENTITAT:    

COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL:   

NIF DEL REPRESENTANT: DOMICILI SOCIAL DE L’ENTITAT:   
  LOCALITAT:   

PROVÍNCIA: CP: TELÈFON:   

CORREU ELECTRÒNIC:      



 

previstes durant 2022 Acreditació del poder de representació 

(Annex VII), si escau 
Acta o document fefaent on s’acredite la representació legal de l’entitat i directiva de
 
l’organització, 
on consten com a mínim qui és el secretari, president, tresorer amb còpia dels DNIs 
Les associacions que reben un import superior o igual a 3.000,00€, hauran d’aportar un 

certificat d’estar al corrent en l’AEAT i Seguretat Social 
 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades 
personals L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present 
formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de 
les dades personals són gestionar la sol·licitud de subvencions de conf ra r ies  2022 . Com a usuari/a i interessat/da, 

informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el 
que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació 
davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de 
l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

mailto:ajuntament@lalcudia.com
mailto:dpd@lalcudia.com


 

  
 

ANNEX II: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL REPRESENTANT LEGAL EN RELACIÓ A LA 

SOL.LICITUD D´AJUDES A CONFRARIES DE L’ALCÚDIA EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 

 

En / Na   amb 

NIF/NIE , que viu a al carrer 

  , amb el telèfon , desenvolupant les meues funcions com a 

  de l’Entitat denominada amb NIF , 

com a representant d’aquesta i amb l’objectiu de sol·licitar la subvenció municipal a entitats ciutadanes del 

municipi per concurrència competitiva any 2022 per a despeses subvencionables de 2021. 

 

Atés l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú DECLARE 

EXPRESSAMENT baix la meua responsabilitat la veracitat de les dades i documents adjunts a la 

sol·licitud, així com de les següents circumstàncies: 

 

PRIMERA: Que la persona o entitat la qual represente es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i 

de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia. 

SEGONA: Que l'ajuda concedida no excedeix del 100% del cost de l'activitat subvencionada en 2020. 

  TERCERA: Que l'ajuda concedida, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes percebudes públiques o 

privades, no supera el cost de l'activitat subvencionada. 

   QUARTA: Comprometre's a comunicar a l'administració, quan siga conegut, la percepció de qualsevol altra 

subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat. 

   QUINTA: Compromís de sotmetre's a l'actuació de comprovació que pot emprendre l'òrgan de control intern 

de l'administració. 

       SISENA: Declare que em trobe al corrent en el compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions. 

       SETENA: Declare que tinc competències en la entitat per a firmar  aquest 

document. 

   HUITENA: Així mateix declare que no em trobe incurs/a en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 

2 i 3 de l'article 13 de la LGS (art. 26 RGLS). 

 

 

L’Alcúdia, de de 20   

 

SIGNATURA 

 

 

Nom i Cognoms    
 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals. 
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a 

responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda a 

confraries de L’Alcúdia  per concurrència competitiva 2022. Com a usuari/a i interessat/dóna, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament 

de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 

2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-se a 

ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de 

l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

mailto:ajuntament@lalcudia.com
mailto:dpd@lalcudia.com


 

n 

  

 

 

 

 

Liquidació ecoòmica de l’activitat Any 2021 (Despeses i Ingressos) 

Entitat/ Associació: 
Any: 

   
LIQUIDACIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 

INGRESSOS IMPORT  DESPESES IMPORT 

 
QUOTES PRÒPIES DE L’ACTIVITAT 
Recursos propis 

   
PERSONAL 

 

 
 
SUBVENCIONS DESTINADES A L’ACTIVITAT 
Obtingudes o en tràmit, de altres institucions diferents a 

l’Ajuntament de L’Alcúdia 

 DESPESES DE PROFESIONALS 
(despeses de grups d’animació, cantants, etc.) 

 
MATERIALS 
(despeses de materials per a l’activitat) 

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA 
 
ALTRES 
(Indicar el concepte, per exemple aportacions  dels 

 
DESPESES DE MANTENIMENT 
(despeses de lloguer de locals, material d’oficina, 

correu, etc.) 

participants, patrocinadors, etc.) 
 
TRESORIA 
Saldo en compte corrent a 31/12 

 ALTRES DESPESES CORRENTS 
(imputables directament a l’activitat) 

(A) TOTAL INGRESSOS  (B) TOTAL DESPESES 

 

  , de de 2021 . 
 

El/la Secretari/a: El/la President/a:

ANNEX III. LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT (DESPESES I INGRESSOS) 

DÈFICIT DE L’ACTIVITAT (B) - (A) 



 

 

 

 

 

RELACIÓ DE FACTURES I/O DOCUMENTS DE VALOR PROBATORI QUE 

ACREDITEN LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA: 

NÚM. FACTURA DATA CONCEPTE IMPORT 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

TOTAL 
 

€ 
(Si  escau, presenteu diversos models si no teniu suficient) 

 

  , amb DNI en representació de/d’ 

       amb      NIF , 

CERTIFICA que les factures o documents que s’adjunten corresponen a l’aplicació dels fons rebuts per a la finalitat subvencionada. 

L’Alcúdia,  de/d’ de  

EL PRESIDENT/A: 

 

 

Instruccions per al complimentat: 
1r.- Cal adjuntar original o fotocòpia compulsada de les factures i/o documents de valor probatori. 
2n.- Les factures i/o documents probatoris han d’estar datats durant l’any en què s’haja concedit la subvenció, i si es tracta d’una activitat puntual, en la 

data corresponent a l’activitat mencionada i reunir els requisits establerts en el RD 1496/2003, de 28 de novembre i l’altra legislació aplicable. 
3r. - El beneficiari/a deurà de figurar obligatòriament com a destinatari de la factura/documento probatori. 
4t.- No es considerarà justificada l’aplicació de fons amb la presentació de factures relatives a dinars, sopars o similars. 

 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals 
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de 

l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud de subvencions a confraries 

2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat 

amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a 

ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues 

dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

ANNEX IV: RELACIÓ DE FACTURES 

mailto:ajuntament@lalcudia.com
mailto:dpd@lalcudia.com


 

 
 

  
 

ANNEX V: SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE FITXA DE TERCERS 
 

Dades de la entitat qui presenta la sol·licitud de la subvenció a entitats ciutadanes: 
 

 

 

  NÚMERO DEL COMPTE CORRENT-IBAN: 

 

E S                       

 

 

 

 

L’Alcúdia, a      de de    
 

 

SEGELL BANCARI L’INTERESAT / L’INTERESSADA: 
 

IMPORTANT: LA FITXA DE TERCERS HAURÀ D’ANAR AMB EL SEGELL PER L’ENTITAT BANCÀRIA 

CORRESPONENT O ACOMPANYADA D’UNA FOTOCÒPIA DE LA LLIBRETA BANCÀRIA EN LA QUAL 

APAREIXCA EL NOM COMPLET DE L’ENTITAT. AQUEST MODEL PODRÀ SER SUBSTITUÏT PER UN 

CERTIFICAT BANCARI EN EL QUAL CONSTEN LES MATEIXES DADES. 

 

- La presentació d’aquest document s’efectuarà en el departament de tresoreria. 

 

- La domiciliació tindrà efecte des de la data d’entrada al departament de 

tresoreria municipal per a tots els drets de cobrament del titular i serà 

vàlida per temps indefinit en tant no siga anul·lada per l’interessat/da. 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals 
 

L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament 

de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar l ’alta o modificació de la fitxa de 

tercers de l’Ajuntament de l’Alcúdia per a la subvenció a confraries 2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran 

ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 

Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus 

drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. 

En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el 

delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

 

RAÓ SOCIAL DE L’ENTITAT:   

NIF DE L’ENTITAT:    

COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL:   

NIF DEL REPRESENTANT: DOMICILI SOCIAL DE L’ENTITAT:   
  LOCALITAT:   

PROVÍNCIA: CP: TELÈFON:   

CORREU ELECTRÒNIC:      
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ANNEX VI 

 

MEMÒRIA SOBRE LA RELACIÓ D'ACTIVITATS 

REALITZADES O A REALITZAR EN L´ANY :        (indicar) 

 

Entitat: NIF:   
 

 

Nombre de persones 
 
físiques associades 

Nombre de persones 
 
jurídiques associades 

 
Nombre total de socis 

   

 

Núm. registre d'associació :   

 

 

Objectius que aconseguir de l'entitat : 

 

 

 

 

 

Col·lectiu destinatari: 

 

A continuació es detallen cadascuna de les activitats necessàries. En cas 

d'insuficiència del nombre d'activitats en aquest annex, inserteu de manera                                    

numerada correlativament el nombre suficient i necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

 

 

 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 
 

 

 

Data prevista d'inici i fi: 

 

  

Recursos humans que emprar: 

 

 

 

 

 

 

Recursos materials que emprar: 

 

 

 

 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Altres recursos privats (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals:   

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

B. Despeses totals:   



 

 Cost total (A - B):   



 

 

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

 

 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 

 

 

 

Data prevista d'inici i fi: Recursos 

humans que emprar: 

 

 

 

 

Recursos materials que emprar: 

 

 

 

 

 

 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Altres recursos privats (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals:   

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

B. Despeses totals:   

 Cost total (A - B):   



 

 

                       TÍTOL DE L'ACTIVITAT 3: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

 

 

 

 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 
 

 

 

Data prevista d'inici i fi: Recursos 

humans que emprar: 

 

 

 

 

Recursos materials que emprar: 

 

 

 

 

 

 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Altres recursos privats (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals:   

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

B. Despeses totals:   

 Cost total (A - B):   
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D./Sra. ………………………………
……………… 

(president/-a), 

D./Sra. ……………………
 ……………………

……………… 

(secretari/-a) i 

D./Sra. …………………………………
…… …………………… 

(tresorer/-a), en 

qualitat de representants de l'entitat sol·licitant, declaren sota la seva 

responsabilitat que les dades que figuren en aquesta memòria són certs, 

i es comprometen a aportar la documentació justificativa que els sigui 

requerida. 

 

 
L’Alcúdia, de del 202   

 

 

 

Signatures i segell de l'entitat 

 

 

PRESIDENT/-A SECRETARI/-A TRESORER/A 

 

 

 

 

 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de 
les meues dades personals. 
 
 
 
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant 
el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com responsable del tractament. La 
finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol•licitud de subvencions 
a confraries 2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran 
ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà 
exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, adreçant-se a 
ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de 
consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de 
l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: 
dpd@lalcudia.com 


