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ADMINISTRACIÓ LOCAL / ADMINISTRACIÓN LOCAL
AJUNTAMENTS / AYUNTAMIENTOS
04179-2020-U
BETXÍ
Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats privades per a la realització
d’activitats culturals, esportives i socials per a l'exercici 2020
Per l’Ajuntament-Ple, en sessió ordinària de 28 d’octubre de 2020, s’ha adoptat el següent acord referent a l’aprovació de les base de
la convocatòria per les quals es regeix la concessió de subvencions a entitats privades per a la realització d’activitats culturals, esportives
i socials corresponents a l’exercici 2020, i la convocatòria de les mateixes:
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER LES QUALS ES REGEIX LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS PRIVADES PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I SOCIALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2020.
Primera.- Objecte de la Convocatòria.
L’objecte de la present convocatòria és la regulació del procediment per a la concessió per l’Ajuntament de Betxí, en règim de concurrència competitiva, de subvencions a entitats privades per a la realització d’activitats culturals, esportives i socials durant l’exercici 2020,
tot això segons allò que disposa l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Betxí, aprovada en sessió plenària de 20 Juny
de 2005 i publicada en el B.O.P núm. 93 de data 4 d’agost de 2005.
04179-En el no estiga expressament determinat en les presents bases, regirà el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de subvencions i el RD 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/03, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Segona- Crèdits Pressupostaris.
La concessió de subvencions derivada de les presents bases s’imputaran a les partides pressupostàries de l’exercici 2020, amb el
detall de les Retencions de Crèdit:
PARTIDA

CONCEPTE

23100.48900

SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS
RC Núm. Assent.

33401.48900

SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS
RC Núm. Assent.

34100.48900

SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
RC Núm. Assent.

43900.48900

SUBVENCIONS COMERÇ LOCAL
RC Núm. Assent.

RC’s

No podran concedir-se subvencions per import superior a la quantia total màxima pressupostada.
Tercera.- Finalitat.
Les ajudes econòmiques objecte de la present convocatòria es destinaran a la realització d’activitats culturals, esportives i socials en
l’àmbit territorial del municipi de Betxí. En cap cas l’Ajuntament pretén finançar amb la subvenció concedida la totalitat dels gastos ocasionats pel projecte o activitat exercida per les entitats subvencionades.
Les despeses subvencionables seran les realitzades en l’1 de gener de 2020 i la data de finalització del termini de la presentació de la
sol·licitud.
Quarta- Requisits dels beneficiaris.
Els beneficiaris de les subvencions seran les persones o entitats culturals, esportives i socials, inscrites en el Registre Municipal
d’Associacions de Betxí, que realitzen activitats culturals, esportives i socials en el municipi de Betxí durant l’exercici 2020.
També podran sol·licitar la subvenció aquelles associacions que no tenint residència en Betxí realitzen activitats que a criteri de
l’Ajuntament repercutisquen en la societat de Betxí, així com aquells esportistes locals de Betxí que participen en competicions oficials.
En el cas dels esportistes locals, hauran de participar en competicions oficials com a mínim a nivell provincial, i estar empadronats
en Betxí abans de l’1 de gener de 2020. No podran tindre la condició de beneficiari aquells esportistes que pertanyen a un club o associació esportiva que siguen beneficiaris de les ajudes que concedeix l’Ajuntament de Betxí.
Podran accedir a la condició de beneficiari de les subvencions, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, no tenint personalitat jurídica, puguen
dur a terme els projectes, activitats culturals, esportives i socials que motiven la concessió de la subvenció durant l’exercici 2020. En este
supòsit haurà de presentar-se davant de l’Ajuntament la documentació establida en l’art 4 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per l’Ajuntament de Betxí, açò és: declaració firmada per tots els membres de l’agrupació, comunitat, etc., en la que s’indique el
nom i cognoms, D.N.I i domicili de tots els membres, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com
l’import de la subvenció a aplicar per cada un d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris; així com la identificació del o
dels representants o apoderats de l’agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponguen a l’agrupació. No podrà dissoldre’s l’agrupació fins que hi haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
No podran tindre la condició de beneficiari/s les persones o entitats en els que concórrega alguna de les circumstàncies indicades en
l’art. 13.2 de la Llei General de Subvencions, desenvolupats reglamentàriament en la Secció 3a, del Capítol II del Títol Preliminar del Reial
Decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/03, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Cinquena.- Criteris de valoració.
Els criteris objectius que han de ser tinguts en compte per a la valoració de les activitats sol·licitades i la seua ponderació són els
següents:
• Qualitat i repercussió social i cultural de l’activitat o programa a nivell local, fins a 5 punts.
• La gestió de programes o actes realitzats entre diverses associacions, fins a 1 punt.
• Total de pressupost destinat en els últims 3 anys a activitats d’este tipus, fins a 1 punt.
• Associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, fins a 2 punts
• Esportistes locals:
a) Nivell de competició (provincial, autonòmic, nacional, internacional): fins a 4 punts
b) Logros aconseguits durant l’any al que es refereix la convocatòria: fins a 3 punts
c) Nombre de desplaçaments i distàncies d’aquestes per participar en competicions oficials: fins a 2 punts.
Sisena.- Quantia de la subvenció.
La quantitat de les subvencions que s’atorguen de manera individualitzada no podrà superar el 50% del cost de l’activitat a desenvolupar i, en cap cas, 15.000 euros per a activitats esportives, 12.000 euros per a activitats culturals i 3.000 euros per a altres subvencions.
Setena.- Documentació a presentar, lloc i termini.
Cada persona o entitat només podrà presentar una sol·licitud, cada sol·licitud podrà comprendre una o més activitats.
La sol·licitud dels interessats haurà de presentar-se en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, prèvia comunicació efectuada a l’efecte per la BDNS (Base de Datos
Nacional de Subvenciones).
De conformitat amb l’article 14,2 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públi-
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ques, les entitats concorrents a la present convocatòria estan obligades a relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de
mitjans electrònics, per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu.
En conseqüència, les sol·licituds de subvenció s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Betxí, accessible a través de la següent direcció electrònica: http://betxi.sedelectronica.es.
La sol·licitud s’adreçarà a l’òrgan convocant pel sol·licitant, i a la que s’acompanyarà la documentació següent:
a) Sol·licitud, d’acord amb el model que facilitarà l’Ajuntament de Betxí, firmada per la persona que tinga la capacitat legal per a
representar l’entitat, i on constarà el nom del projecte a subvencionar i la quantitat sol·licitada. (Annex I).
Tractant-se d’entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, a més: còpia dels estatuts socials, documentació acreditativa de la inscripció en el Registre oficial corresponent, còpia del NIF, número de registre del respectiu cens, certificat del secretari on
conste l’acord de l’òrgan corresponent de l’entitat per sol·licitar la subvenció, acreditació de la representació legal de qui subscriu la instància o poder suficient per a obligar-se en nom de l’entitat, certificat del secretari que faça constar la relació de membres de la junta
directiva.
a) Declaració del peticionari o representant legal de l’entitat, en la que es faça constar les subvencions que s’hagen sol·licitat amb el
mateix fi a altres entitats, institucions o organismes públics o privats, així com una relació d’altres possibles ingressos del peticionari;
indicant la declaració expressa de que comunicarà a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes o recursos que obtinga,
tan prompte com tinga coneixement d’elles, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació dels fons percebuts (Annex I).
b) Declaració responsable de no ser deutor per cap concepte de la Hisenda Municipal (Annex II).
c) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal (Annex II).
d) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Autonòmica (Annex II).
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social (Annex II).
f) Declaració jurada o promesa del beneficiari (o el seu representant) de no tindre personal assalariat, en el cas que no estiga obligat
a donar-se d’alta als efectes de la Seguretat Social (Annex II).
g) Declaració del beneficiari o representant legal de l’entitat, comprometent-se a donar l’adequada publicitat a la col·laboració de
l’Ajuntament (Annex II).
h) Declaració de no estar incurs el beneficiari en les causes previstes en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (Annex
II).
i) En el cas d’esportistes locals, certificat d’empadronament on conste estar empadronat en el municipi de Betxí abans de l’1 de
gener de 2020.
j)Memòria declarativa de les activitats realitzades que s’hagen finançat amb la subvenció, i el seu cost i finançament, amb el desglossament de cada un dels gastos incorreguts i els ingressos obtinguts.
k)Relació de les factures emeses a nom de l’Entitat preceptora de la subvenció i la resta de justificants presentats. La dita relació
haurà de contindre les dades següents (Annex III):
• Número de factura.• Nom i NIF del proveïdor / creditor.
• Concepte (subministrament o servici realitzat).
• Import (IVA inclòs).
• Import total de les factures que es presenten.
l) Declaració jurada del beneficiari acreditativa de què les factures que es presenten com a justificants s’han aplicat a l’activitat subvencionada (Annex III).
m) Documentació expedida per la sucursal bancària acreditativa del codi de compte client (20 dígits) del beneficiari.
n) Els justificants del gasto o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeten acreditar el compliment de l’objecte de
la subvenció.
Els justificants de gasto hauran de ser factures emeses a nom de l’entitat perceptora de la subvenció, o altres documents de valor
probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa en els termes establerts reglamentàriament,
sense que siguen admesos tiquets ni altres documents que no complisquen els requisits exigits en les normes per a l’expedició de factures.
Les factures per a poder ser acceptades com a justificants del gasto realitzat, hauran d’ajustar-se al que estableix el Reial Decret
1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.
En les còpies de factures, s’indicarà la seua condició de còpies. En el cas d’entrega de còpies, hauran de presentar-se els originals
per al seu adequat confrontació i compulsa. A més s’adjuntarà el justificant de pagament (ja siga per mitjà de rebut, resguard d’ingrés
bancari o transferència), o bé quedarà clar en la factura que esta ha sigut pagada
Quant a la resta de documents acreditatius del gasto (nòmines firmades pel treballador, TCs de la Seguretat Social, impresos
d’Hisenda etc.), hauran de ser impresos legals o normalitzats i degudament segellats per l’organisme competent.
Per a procedir al pagament de la subvenció, una vegada concedida i notificat l’atorgament de la subvenció, l’entitat haurà de presentar al Registre de l’Ajuntament els originals de les factures per a ser compulsades, dins dels 10 dies següents. Al presentar els originals de
les factures per a compulsar, se segellaren els originals per a invalidar la possible presentació d’estos per a la justificació d’una altra
subvenció. En el cas que l’import necessari per a justificar la subvenció concedida fóra inferior a l’import del justificant, després de subvencionat s’afegirà: per...................eurosuros.
Així mateix, rebuda notificació de la resolució de les subvencions concedides, es concedix un termini de 10 dies perquè estes aporten els certificats de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i la Seguretat Social.
Així com fullets, cartells, díptics/tríptics... fotografies, vídeos, retalls de premsa, qüestionaris d’avaluació, o qualsevol altra documentació tendent a reflectir la veracitat d’allò que s’ha exposat en la Memòria, i documentació gràfica que justifique l’adequada publicitat de la col·laboració de l’Ajuntament.
La justificació total de la subvenció haurà de ser, no obstant, abans del 15 de desembre de 2020.
No obstant l’anteriorment disposat respecte a la justificació de les subvencions, determinades tipologies de subvencions poden
exigir una forma de justificació singular del compliment de la mateixa. Per exemple les subvencions que es concedisquen en atenció a la
concurrència d’una determinada situació en el preceptor, així com els premis, no requeriran una altra justificació que l’acreditació per
qualsevol mitjà admissible en dret de la dita situació prèviament a la concessió
L’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient o incorrecta de la mateixa, comportarà la
modificació de la resolució de concessió, reduint la subvenció concedida en l’import de la quantitat no justificada o justificada indegudament, o si ha sigut abonada la subvenció, comportarà el reintegrament de la quantitat no justificada o justificada incorrectament, això
sense perjuí de les sancions que procedisquen.
Si el percentatge de la subvenció fóra inferior al 50 per 100 del cost del projecte a desenrotllar, la justificació del gasto realitzat es
podrà veure disminuïda proporcionalment al percentatge de la subvenció concedida.
Correspondrà a l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Betxí, comprovar l’aplicació de la subvenció, que es materialitzarà en un informe
que acredite l’adequada justificació de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que va determinar
la concessió de la subvenció.
De conformitat amb el que estableixen les bases d’execució del Pressupost Municipal per al 2020, el pagament de la subvenció es
realitzarà anticipadament, sense exigència de garantia.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la norma de la convocatòria, l’òrgan competent requerirà a l’interessat perquè
l’esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fèra se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia
resolució que haurà de ser dictada conforme a l’art. 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
Vuitena.- De l’òrgan gestor. Instrucció i Resolució.
La gestió dels expedients d’esta convocatòria, es durà a terme per la regidora delegada Cultura (òrgan instructor).
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan col·legiat (Comissió Informativa d’Educació, Cultura, Esports, Festes,
Joventut i Normalització Lingüística), procedirà a l’estudi de les sol·licituds presentades i a l’examen de la documentació aportada. Una
vegada avaluades les sol·licituds, s’emetrà un informe en què es concrete el resultat de l’avaluació efectuada.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió informativa elevarà proposta definitiva a l’òrgan concedent, que serà l’AlcaldePresident (llevat que la quantia a atorgar supere el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i en este cas serà el Ple de la Corporació),
determinant l’import de la subvenció i el percentatge de la mateixa sobre el pressupost de l’activitat xifrat en la sol·licitud, transcrivint al
seu torn les dates de realització de l’activitat i les de finalització del termini de presentació de justificants. Per a les sol·licituds no acceptades s’especificaran degudament les raons de la denegació.
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Novena.- Difusió de la subvenció.
El beneficiari de la subvenció queda obligat a donar difusió de la seua concessió, podent consistir esta en la inclusió de l’escut municipal, així com en llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en mencions realitzades en els mitjans de comunicació.
El beneficiari haurà d’estar en disposició d’acreditar la publicitat realitzada.
Desena.- Sancions per infraccions.
Les infraccions se sancionaran de conformitat amb el que disposa l’art. 8 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
de Betxí.
Onzena.- De la Publicitat
Les presents bases de la convocatòria es publicaren el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el B.O.P. per a general coneixement dels
interessats.

Les infraccions se sancionaran de conformitat amb el que disposa l’art. 8 de
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Betxí.
PROVINCIA DE CASTELLÓN
Onzena.De la Publicitat
Les presents bases de la convocatòria es publicaren el Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el B.O.P. per a general coneixement dels interessats.
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ANNEX I: Sol·licitud de subvenció
DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
Raó social:
Localitat:
Telèfon:

CIF:
Adreça:
E-mail:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) / DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon:

DNI:
Localitat:
E-mail:

CP:

EXPOSE:
Que l'entitat _______________________________________________, amb CIF
___________, en reunió de l'Assemblea General o de Junta Directiva, va acordar
sol·licitar una subvenció per al projecte
_____________________________________________________________________
__ per import de _____________€ dins de la convocatòria de l'Ajuntament de Betxí de
subvencions a entitats privades per a la realització d’activitats culturals, esportives i
socials durant l’exercici 2020.
DECLARACIÓ D'INGRESSOS I APORTACIONS
Declare que per als mateixos costos subvencionables que la PRESENT ajuda
(marqueu el que siga):
• No he obtingut cap mena d'ingrés o aportació.
• He obtingut els ingressos o aportacions següents:
•
Tipus d'ingrés o
Procedència
Import
Objecte de l'ajuda
aportació

A J U N TA M E N T

DE

BETXÍ

_________________________, _____ d ____________________ de 2020.
Firma:
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A J U N TA M E N T

DE

BETXÍ

ANNEX II: Declaracions responsables
DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
Raó social:
Localitat:
Telèfon:

CIF:
Adreça:
E-mail:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) / DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Adreça:
Telèfon:

DNI:
Localitat:
E-mail:

CP:

Declara:
1. No ser deutor per cap concepte de la Hisenda Municipal.
2.

Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda
Estatal.

3.

Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda
Autonòmica.

4.

Trobar-se al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

5.

No tindre personal assalariat, en el cas que no estiga obligat a donar-se d’alta
als efectes de la Seguretat Social.

6.

Que es compromet a a donar l’adequada publicitat a la col·laboració de
l’Ajuntament.

7.

No estar incurs el beneficiari en les causes previstes en l’art. 13.2 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.

_________________________, _____ d ____________________ de 2020.

Firma:
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ANNEX
ANNEX III:
III: RELACIÓ
RELACIÓ DE
DE FACTURES
FACTURES
DADES DE
DE L'ENTITAT
L'ENTITAT SOL·LICITANT
SOL·LICITANT
DADES
Raó
Raó social:
social:
Localitat:
Localitat:
Telèfon:
Telèfon:

Adreça:
Adreça:

CIF:
CIF:
E-mail:
E-mail:

DADES DE
DE LA
LA PERSONA
PERSONA REPRESENTANT
REPRESENTANT (SI
(SI ÉS
ÉS EL
EL CAS)
CAS) // DADES
DADES PERSONALS
PERSONALS
DADES
Nom
Nom ii cognoms:
cognoms:
Adreça:
Adreça:
Telèfon:
Telèfon:

Nú
Nú
m.
m.

Núm
Proveïdor
Núm
Proveïdor
Factura
Factura

Localitat:
Localitat:
E-mail:
E-mail:

CIF
CIF

DNI:
DNI:

Concepte
Concepte (subministrament
(subministrament o
o
servici
realitzat)
servici realitzat)

CP:
CP:

Import
Import

IMPORT
IMPORT TOTAL
TOTAL .................................
.................................
J U Nles
TA M
ENT
DeclaraA que
que
factures
que es
es presenten
presenten com
com a
a justificants
justificants s’han
s’han aplicat
aplicat a
a
Declara
les factures
que
l’activitat
subvencionada.
D Esubvencionada.
BETXÍ
l’activitat

_________________________,
_________________________, _____
_____ d
d ____________________
____________________ de
de 2020.
2020.
Firma:
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A J U N TA M E N T
A J U N TA M E N T

DE
DE

BETXÍ
BETXÍ

FICHA DE MANTENIMIENTO DE TERCEROS
FICHA DE MANTENIMIENTO DE TERCEROS
Alta/modificación de entidad de crédito
Alta/modificación
de entidad
crédito
(ENTREGAR
EN LA TESORERIA
DELde
AYUNTAMIENTO)
(ENTREGAR EN LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO)
DATOS PERSONALES
DATOS PERSONALES
Nombre o denominación social:
Nombre
Domicilio:o denominación social:
Domicilio:
Población:
Población:
Código postal:
Código
postal:
Provincia:
Provincia:
Titular cuenta:
Titular
N.I.F. / cuenta:
C.I.F.
N.I.F. / C.I.F.
DATOS BANCARIOS
DATOS
BANCARIOS
Denominación
Entidad Financiera:
Denominación
Código Entidad:Entidad Financiera:
Código
Entidad:sucursal:
Denominación
Denominación
sucursal:
Código sucursal:
Código
Númerosucursal:
de cuenta:
Número de cuenta:
Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la
Declaro
que son ciertos
losde
datos
arriba reflejados
y que
entidad financiera
a través
las cuales
deseo recibir
losidentifican la cuenta y la
entidad
financiera a través de las cuales deseo recibir los
 Pagos
 Pagos
 Cobros (señalar con una cruz lo que proceda) del Ilmo. Ayuntamiento de
 Cobros
Betxi (señalar con una cruz lo que proceda) del Ilmo. Ayuntamiento de
Betxi
Cualquier modificación de estos debe ser notificada sin falta.
Cualquier modificación de estos debe ser notificada sin falta.
Atendiendo su requerimiento en relación con los pagos/cobros que en lo sucesivo
Atendiendo
su requerimiento
en relación
los pagos/cobros
que en lo mediante
sucesivo
deban efectuar
a esta firma,
les con
agradeceré
sean realizados
deban
efectuar aa laesta
les soy
agradeceré
sean
mediante
transferencia/cargo
cuentafirma,
de la que
titular y cuyos
datosrealizados
son los siguientes:
transferencia/cargo a la cuenta de la que soy titular y cuyos datos son los siguientes:
BANCO……………………………………………………………………………………………
BANCO……………………………………………………………………………………………
DOMICILIO
DOMICILIO
BANCO……………………………………………………………………………………………
BANCO……………………………………………………………………………………………
CODIGO IBAN
CODIGO IBAN

Firmado……………………………………………………………………
Firmado……………………………………………………………………
Betxí,
30 d’octubre
de 2020de 2020
Betxí,
30 d’octubre
Alfred Remolar Franch, Alcalde president.
Betxí, 30
d’octubre
de 2020
Alfred
Remolar
Franch
Alfred
Remolar
Franch
Alcalde president
Alcalde president
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