
'ffi\w Ajuntament d'Elx

EDICTE

La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió celebrada el24 de febrer de 20!7, va aprovar les

BAsEs DE LA coNVocATòRrR pen A LA coNcessró o'ÆuDEs pER A LA REALlrzRctó
D'ACTIV|TATS CULTURALS (2017)

pRTMERA. oBJEcrE, BENEFrcrARrs r cRÈolr pREssuposrARt.

Aquesta convocatòria té com a finalitat la concessió d'ajudes econòmiques a aquelles entitats
sense finalitats lucratives del municipid'Elx, per a la realització d'activitats que s'especifiquen a

la base tercera, que propicien el foment ila difusió de la cultura. A aquesta finalitat es

destinaran 12.000,00 €, existint dotació pressupostària suficient en el codi operatiu 3I9120/t7,
denominat "subvencions a entitats culturals", del pressupost de despeses de I'Excm.
Ajuntament d'Elx per a aquesta finalitat,

SEGONA. CONDTCTONS DE CONCESSTÓ.

L. Aquestes ajudes es concediran mitjançant règim de concurrència competitiva, conforme al
projecte o programa d'activitats confeccionat per les entitats interessades. Els continguts
hauran de referir-se a finalitats específicament culturals a executar durant l'any 2017, i ha de
contenir o desenvolupar activitats de les enumerades en la base següent. No podran acollir-se
a aquestes ajudes aquelles persones o entitats que gaudesquen ja d'una altra subvenció o
conveni econòmic amb I'Ajuntament d'Elx.

2. Podran subvencionar-se part de les despeses de producció d'un projecte concret, excepte
I'adquisició de béns inventariables, Seran despeses subvencionables únicament aquelles que,
de manera indubtable, siguen necessàries per al desenvolupament de I'activitat
subvencionada.
3. Per a poder accedir a les ajudes regulades en aquesta convocatòria caldrà que I'entitat
sol.licitant es trobe inscrita, en el moment de presentar la sol'licitud, en el Registre Municipal
d'Entitats Ciutadanes de I'Ajuntament d'Elx o bé trobar-se en tràmit en la Conselleria de
Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la

Generalitat Valenciana I'adaptació dels seus estatuts a allò que es disposa en la nova Llei

d'Associacions, així com complir els requisits establerts en la Llei 3812003, General de
Subvencions. Per a això, haurà de presentar-se la documentació o certificació que així ho
acredite.
4. Qualsevol modificació de I'objecte, calendari, finançament o finalitat del projecte inicial
subvencionat, haurà de ser comunicat immediatament que es conega aquesta circumstància,
mitjançant instància dirigida a la Regidoria de Cultura a través del Registre General de I'Excm.
Ajuntament d'Elx o per qualsevol dels procediments establerts en la Llei 39/2015, d'L
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per a la seva
valoració i, si escau, adoptar els acords pertinents respecte a la subvenció concedida,

Qualsevol modifîcació haurà de ser autoritzada per la tinent d'alcalde d'Educació i Cultura,
sempre que no danye drets de tercers i que el projecte modificat tinga igual o superior
rellevància, qualitat i projecció que I'original. lgualment haurà de ser comunicada, mitjançant
instància, la renúncia a la realització de I'activitat o del projecte subvencionable.
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TERCERA. ACTIVITATS SU BVENCIONABLES,

Els programes vindran referits a les següents activitats a realitzar durant l'any 2017

L. Cicles de conferències culturals.
2. Certàmens iconcursos de música, pintura, literatura, teatre, dansa, etc.
3. Exposicions de pintura, fotografia, arqueològiques, etnogràfiques, etc.
4. Muntatge d'obres de teatre, dansa o música (s'entendrà inclòs en el muntatge subvencionat
l'estrena de les obres que, com s'hi assenyala, hauran d'executar-se en l'exercici 2Ot7) a

realitzar pels grups que es troben degudament constituìts com a tals.
5. Participació en festivals, trobades o certàmens en els quals prèviament hagen estat
convidats o seleccionats. (Les ajudes en aquest apartat es referiran exclusivament a les
despeses de desplaçament, is'haurà d'aportar la invitació cursada a I'associació o la certificació
dels organitzadors que hi acredite la participació).
6. Altres projectes d'especial interés,

QUARTA. CRITERIS D'ATORGAMENT DE SUBVENCIó.

Per a la concessió de subvencions es valoraran fonamentalment els següents aspectes:

1-. Programa d'activitats a desenvolupar anualment.
2. Tipus d'activitat concreta i la seua durada.
3. Que el projecte tinga un clar interés cultural.
4. Nombre de participants i destinataris de I'activitat.
5. Eficàcia manifestada en activitats iguals o similars en anys anteriors.
6. Pressupost que I'entitat destina a les activitats per a les quals se sol.licita ajuda.
7. Trajectòria de la persona o associació, la seua antiguitat i el nombre de muntatges o
projectes realitzats en els últims anys.
8, Qualsevol altra circumstància que avale la importància de I'activitat que es tracte.

CINQUENA. TERMINI, PUBLICACIó I DOCUMENTS A PRESENTAR AL cosTAT DE LA
SOL.LICITUD.

t. Les entitats culturals interessades presentaran les sol.licituds d'inclusió en aquesta
convocatòria en I'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) de I'Ajuntament d'Elx, situada
en la plaça de Baix, 1-, d'Elx, o per qualsevol dels procediments establerts en la Llei 39/2015,
d'l- d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el
termini d'un mes a comptar des de I'endemà al de la publicació de I'extracte d'aquestes bases
en el BOP d'Alacant.
2. Les sol'licituds es formularan exclusivament en model normalitzat, que es troba a la
disposició dels interessats en les dependències de la Regidoria de Cultura (situada en el c/
Sants Metges, núm.3 - 1a planta) ia la pàgina web:www.elx,es
3. Si la sol'licitud presentada fóra incompleta ino reunira els requisits assenyalats en aquestes
bases, es requerirà I'interessat perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene els defectes
advertits o acompa,nye els documents pertinents, indicant que si no ho fera se li tindrà per
desistit en la seua petició després de la resolució, d'acord amb l'årticle 68, apartat 1, de la Llei
3912015, d'L d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques,
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4. Les sol.licituds hauran d'anar acompanyades de fotocòpia del Número d'ldentificació Fiscal

de I'entitat i dels següents documents:

a) Document annex l: Sol.licitud correctament emplenada en tots els seus apartats. (Qualsevol

comunicació o notificació que I'Ajuntament realitze a I'entitat, s'efectuarà a través de les dades
de contacte de la "persona representant de I'entitat" que s'indique en la sol.licitud).
b) Memòria de les activitats realitzades I'any anterior (201"6), excepte en cas de ser entitat de

recent creació, així com subvencions percebudes i la seua procedència.

c) Document annex ll: Projecte detallat en el qual consten les activitats a realitzar iel seu

calendari, així com totes aquelles dades que es consideren esmentar en I'apartat
d'observacions i/o aportar programa o dossier del projecte pertinents per poder concedir amb
major objectivitat la su bvenció sol'licitada.
d) Document annex lll: Pressupost detallat de despeses iingressos del projecte o de l'activitat
per la qual se sol.licita la subvenció. S'hi haurà d'especificar I'aportació del sol.licitant i dels

ingressos amb els quals compte per a desenvolupar el projecte o l'activitat, així com de les

subvencions o ajudes concedides o que puguen obtenir-se a través d'altres organismes,
entitats o particulars, o la generació de qualsevol altre tipus d'ingressos irecursos, incloent-hi,
siescau, els ingressos o la recaptació previstos per la realització del projecte o de l'activitat.
e) Fitxa de manteniment de tercers signada per I'entitat bancària on es preveja I'ingrés de la
subvenció (únicament serà acceptat el model de fitxa manteniment de tercers propi de

I'Ajuntament d'Elx).

f) Document annex lV: Declaració responsable de no trobar-se culpable en les prohibicions per

a obtenir la condició de beneficiari recollides en I'article 13 de la Llei 3B/2003, de L7 de

novembre, General de Subvencions.
g) L'entitat haurà d'estar al corrent de les seues obligacions, respecte a I'Ajuntament d'Elx,

derivades de I'aplicació de qualsevol ingrés de dret públic.

h) Així mateix, l'entitat haurà d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de la

Seguretat Social, i s'autoritzarà I'Ajuntament d'Elx, amb la mera presentació de la sol'licitud
(annex l), a recaptar aquesta informació als organismes corresponents, segons allò que es

recull en I'article 28.2 de la Llei 39/2015 de Procediment comú de les Administracions
Públiques, excepte oposició expressa, cas aquest en què I'entitat haurà d'aportar els

corresponents certificats acreditatius amb caràcter previa dictar-se la proposta de concessió.

SEXTA. INDICACIó QUE L'EXCM. AJUNTAMENT D'ELX SUBVENCIONA L'ACTIVITAT

Les entitats beneficiàries de les subvencions o ajudes a la producció hauran de fer constar, en

la informació o documentació pròpia de I'activitat, que aquesta ha estat subvencionada per

I'Excm. Ajuntament d'Elx, incloent el logotip de I'Ajuntament en qualsevol tipus de publicació o
material de difusió del projecte o activitat subvencionada, sempre que aquesta no haja estat
realitzada amb anterioritat a la concessió de la indicada subvenció.

SETENA. QUANTIA DE tA SUBVENCIó I PAGAMENT.

Les subvencions que es concedisquen no excediran en cap cas del 50% del pressupost de

I'activitat o del programa d'activitats pels quals se sol.licita ajuda, ila seua quantia es

determinarà en funció de les sol.licituds presentades, les'valoracions que es realitzen
conforme a la base quarta i la consignació pressupostària prevista a aquest efecte, Si es

disposara d'una altra subvenció o ajuda concedida per un altre organisme, entitat o particular,

i/o I'obtenció d'altres tipus d'ingressos i recursos, es tindrà present que sumats aquests
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imports al de la subvenció municipal no se sobrepassarà el pressupost de I'activitat objecte de
subvenció.

L'entitat comunicarà a l'Ajuntament I'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos i

recursos que financen les activitats subvencionades tan aviat com es coneguen i, en tot cas,
amb anterioritat a la justificació de I'aplicació donada als fons percebuts, indicant I'import i

I'entitat, pública o privada, que I'hagués concedit,

El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis d'acord amb allò que es regula a la
base27 d'Execució del Pressupost vigent, el75% de la quantia en el moment de I'atorgament i

el25% restant realitzada i aprovada la justificació.

VUITENA. CONCESSIó DE LA SUBVENCIó.

La competència per a la resolució de la concessió de les subvencions correspon a la tinent
d'alcalde d'Educació iCultura. Aquesta resolució posarà fi a la via adminístrativa, is'hi podrà
interposar el recurs potestatiu de reposició davant el citat òrgan administratiu en el termini
d'un mes, o bé ser impugnades directament davant I'ordre jurisdiccional contenciosa
administrativa en la forma itermini previstos per la llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

NOVENA. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

D'acord amb el que es disposa a les Bases d'execució del pressupost d'aquest Excm.
Ajuntament d'Elx i altres normes vigents sobre la matèria, per a I'abonament de la subvenció
concedida en la quantia que s'assenyale, els beneficiaris, realitzada íntegrament I'activitat
subvencionada, que executaran necessàriament dins de I'any 20!7,hauran de presentar en el
Registre General de I'Ajuntament en el termini de 15 dies des de la finalització d'aquesta, i

sempre abans del dia 3L d'octubre de 2017, els justificants de les despeses hagudes,
degudament aprovats per l'òrgan rector de I'entitat, fent-se constar en cadascun d'ells,
mitjançant diligència, I'expressada aprovació i la seua data. Excepcionalment, quan I'activitat
subvencionada a realitzar tinga lloc en els mesos de novembre o desembre, la documentació
anterior es podrà presentar en el Registre Generalde I'Ajuntament en eltermini de 1"5 dies des
de la seua finalització, isempre abans deldia 3L de desembre de 2017.

La justificació consistirà en

- 1. Document annex V: Declaració responsable que no disposa de cap altra subvenció per a

I'activitat subvencionada o, en cas contrari, import iorganisme, entitat o particular que
I'hagués concedit; així com acreditació que la suma de les ajudes, els ingressos, els recursos i

els patrocinis rebuts per al desenvolupament de l'activitat subvencionada no supera el cost
total d'aquesta activitat.

' 2. Memòria econòmica, segons el model annex Vl, consistent en relació numerada
correlativament de totes les despeses realitzades (factures corresponents a I'exercici 2017) per
dur a terme I'activitat subvencionada, per un import mínim del I25% de la subvenció
concedida, així com dels ingressos obtinguts (subvencions, patrócinis, ingressos, vendes) amb
aquesta activitat.
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A aquesta relació s'adjuntaran les factures originals ialtres documents de valor probatori
equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (numerats
correlativament en el seu marge superior dret en el mateix ordre que s'indique en la memòria
econòmica -annex Vl-), juntament amb una fotocòpia, expedits a nom de l'entitat
perceptora de la subvenció, i la documentació acreditativa del pagament, en què haurà de
consta r:

a) Nom o raó socialdel proveïdor. NIF idomicilisocial.
b) lmport de la factura i IVA desglossat, si escau. En cas d'exempció de I'IVA, apareixerà, si

escau, la norma legal o resolució que la justifique.
c) ldentificació completa de qui abone I'import, que coincidirà amb el subjecte beneficiari de la
subvenció.
d) Descripció suficient del subministrament o servei.
e) Número i data de factura.
f) S'hi haurà d'adjuntar justificant del pagament de la despesa corresponent: xec (adjuntant
còpia del deute bancari), transferència o rebut del proveidor.

En cas que s'aporten factures expedides per no nacionals, aquestes hauran d'acompanyar-se
d'un exemplar en castellà, expressada en euros, i rubricades o segellades pel titular que les

expedeix.

Una vegada comprovada per la lntervenció Municipal la justificació de la subvenció, els

originals es marcaran amb una estampilla indicant la subvenció isi I'import deljustificant s'hi
imputa totalment o parcial, i es procedirà a la devolució dels originals dels justificants.

En cap cas s'acceptaran factures de combustible o d'establiments de restauració

En virtut d'allò que es recull a I'article 7.L de laLleiT/2012, de 29 d'octubre, de modificació de

la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la

intensificació de les actuacions en la prevenció illuita contra el frau, no podran acreditar-se
pagaments en efectiu amb un import igual o superior a 2.500 euros, o el seu contravalor en

moneda estrangera.

En el cas de I'elaboració de material imprés de qualsevol format finançat amb càrrec a la

subvenció concedida, se n'haurà d'adjuntar un original.

- 3. Memòria explicativa, segons el model annex Vll, de I'execució de les activitats realitzades

segons el programa subvencionat, amb avaluació dels resultats obtinguts, signada pel/per la

president/a representant de I'entitat. S'hi haurà d'incloure específicament el cost total de

I'activitat subvencionada ila informació sobre la resta d'aportacions al seu finançament.

Quan la destinació de la subvenció siga I'abonament de despeses de personal, s'hi haurà
d'aportar documents originals acreditatius i fotocòpia d'aquests: nòmines, TC1 i TC2 de les

assegurances socials i document 111 de retencions d'lRPF.

En virtut de I'artic.le 16.3.j) de la Llei 3812003, de L7 de novembre, General de Subvencions,
I'associació haurà de portar els llibres iregistres comptables'recollits en la seva normativa
sectorial, que podran ser requerits per I'Ajuntament per facilitar la comprovació del
compliment de les condicions establertes.
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L'incompliment, la insuficient i/o inadequada justificació de I'efectiva i correcta aplicació de la

quantitat, així com la no presentació de la justificació, donarà lloc a I'inici d'expedient de
reintegrament, total o parcial, de la subvenció que a càrrec de I'Ajuntament s'articula per mitjà
d'aquesta convocatòria de subvencions i, en tot cas, en els supòsits regulats en I'article 37 i

segtients de la Llei 38/2003, de L7 de novembre, General de Subvencions.

Si el beneficiari hagués obtingut una altra o altres subvencíons i/o ingressos afectats iel seu
import sumat al de la subvenció concedida per I'Ajuntament d'Elx sobrepassara el de les

despeses justificades, la referida subvenció de I'Ajuntament d'Elx quedarà reduïda en l'excés.

DESENA. COMUNICACIó

Qualsevol comunicació o notificació que I'Ajuntament realitze a l'entitat s'efectuarà a través de
les dades de contacte de la persona "representant de l'entitat" que s'haja indicat en la

sol'licitud. Qualsevolvariació o actualització en les dades de contacte de I'entitat haurà de ser
comunicada al més aviat possible mitjançant instància presentada en el Registre General de
l'Ajuntament o per qualsevol dels procediments establerts en la Llei 39/2015, d'L d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dirigida a la Regidoria
de Cultura de l'Ajuntament d'Elx.

ONZENA. LEGISLACIÓ APLICABLE.

El marc normatiu a què fan referència aquestes bases està subjecte a la Llei 38/2003, de L7 de
novembre, General de Subvencions, al RD 887/2006, de 2t de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei General de Subvencions, a la Llei d'Hisendes Locals, al Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals i a les Bases d'execució del pressupost municipal per a

I'exercici 20L7, publicades en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 13 de gener de
2017.

Elx,24 de febrer de 2017

LA TINENT D'ALCALDE D'EDUCACIÓ I CULTURA, PAtriCiA MAC|à MAICU.
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