
   

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS VEÏNALS PER A DUR A TERME ACTIVITATS 

D'INTERÉS PER A TOTA LA CIUTADANIA L’ANY 2017. 

 

Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.- 

Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de sol·licitud i concessió de subvencions, 

en règim de concurrència competitiva, per part de la Regidoria de Participació i Associacionisme de 

l'Ajuntament d'Elx, a associacions veïnals per a la realització d'activitats d'interés per a tota la 

ciutadania. 

Aquestes activitats han de complir, almenys, un d'aquests requisits: 

- Afavorir la participació ciutadana en els barris i les pedanies d'Elx. 

- Afavorir la innovació social en matèria de participació de la ciutadania. 

- Afavorir l'associacionisme veïnal en el nostre municipi. 

- Afavorir la dinamització dels barris i les pedanies d'Elx. 

 

Segona.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'ACTIVITAT.- 

Les activitats per a les quals se sol·licite subvenció han d'executar-se en el període comprès entre l'1 

de gener i el 31 d'octubre de 2017. 

No seran subvencionables les despeses relacionades amb aquestes activitats que s'hagen realitzat 

amb anterioritat o posterioritat a les dates anteriors. 

 

Tercera.-ASSOCIACIONS BENEFICIÀRIES.- 

Podran sol·licitar aquestes ajudes les associacions veïnals legalment constituïdes i inscrites en el 

Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament d'Elx, abans de finalitzar el termini establit 

en aquesta convocatòria per a la presentació de sol·licituds. 

 

Quarta.- ACTIVITATS SUBVENCIONABLES. – 

Les activitats que poden ser objecte de subvenció poden consistir en: 

1. Cursos. 

2. Tallers. 

3. Conferències. 

4. Debats. 

5. Taules redones. 

6. Campanyes de sensibilització sobre temes d'interés general per a la ciutadania.  
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7. Jornades de convivència veïnal dins del municipi. 

8. Altres activitats diferents de les anteriors, que s'ajusten al fi de la convocatòria. 

 

Aquestes activitats no seran subvencionables si dupliquen aquelles programades o ja 

desenvolupades per la Regidoria de Participació i Associacionisme.  

Tampoc seran subvencionables les activitats per a les quals s'haja obtingut qualsevol tipus de 

subvenció per part d'una altra Regidoria de l'Ajuntament d’Elx en el mateix exercici pressupostari. 

 

Cinquena.- DESPESES SUBVENCIONABLES.- 

Sempre que estiguen directament originades en l'execució de l'activitat, podran subvencionar-se les 

següents despeses: 

- Lloguer de sales o espais diferents dels que constitueixen la seu de l'associació, per a dur a 

terme l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció, i només pel temps de durada d'aquesta 

activitat. 

- Lloguer de material o equips necessaris per a dur a terme l'activitat. 

- Import de la prima de l’ assegurança  de responsabilitat civil, específicament contractada per 

a dur a terme l'activitat objecte de subvenció. 

- Compra de material no inventariable, sempre que quede acreditada la necessitat per a 

realitzar l'activitat. 

- Serveis contractats a empreses o professionals independents per a executar l'activitat.  

- Altres despeses diferents dels anteriors, sempre que es fonamente suficientment la seua 

pertinència i necessitat per a dur a terme l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció i que 

no estiguen expressament excloses en la convocatòria. 

- Fins a un 15% de les despeses de lloguer anual de la seu de l'associació, sempre que no es 

tracte d'una seu cedida per l'Ajuntament d’Elx o per una altra entitat. 

 

Sisena.- DESPESES NO SUBVENCIONABLES.- 

 En cap cas se subvencionaran les següents despeses:  

 Combustible, assegurances i despeses de manteniment de vehicles. 

 Loteries, sortejos, regals i premis.  

 Despeses d'establiments de restauració. 

 Despeses d'allotjament. 
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 Despeses de desplaçament, qualsevol que siga el mitjà de transport utilitzat i la raó del 

desplaçament.  

 Quotes derivades de la pertinença a una associació. 

 Impostos. 

 Sancions administratives. 

 Recàrrecs extemporanis, de constrenyiment i interessos de demora. 

 Despeses financeres. 

 Despeses d'alimentació.  

Excepcionalment, es podran subvencionar despeses d'alimentació si es fonamenta 

suficientment la seua necessitat per al desenvolupament de l'activitat. Si finalment se 

subvencionaren, la quantitat atorgada per aquest concepte no podrà superar, en cap cas, el 

10% de l'import de la subvenció atorgada. 

 

Setena.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.- 

Per a poder concórrer a aquesta convocatòria serà necessari presentar la següent documentació: 

I. Formulari de sol·licitud, signat per la persona que represente legalment a l'associació. En el 

formulari de sol·licitud s'inclourà: 

1. Activitat per a la qual se sol·licita subvenció i en la qual es detallen, almenys, les següents dades: 

- Nom que tindrà l'activitat programada, que coincidirà amb el nom amb el qual es publicite. 

- Breu explicació sobre en què consistirà l'activitat. 

- Dates previstes d'inici i fi de l'activitat o, si escau, dies durant els quals es realitzarà.- Horari de 

l'activitat. 

- Nombre de persones a les quals es dirigeix. 

- Mitjà a través del qual es realitzarà la difusió de l'activitat (xarxes socials, web, cartell, fullet, falca 

de ràdio, etc.). 

- Lloc de realització de l'activitat. 

- Preu de l'activitat per a la persona beneficiària (ex: quota d'inscripció en el curs, preu per 

participació en jornada de convivència, quota d'inscripció en carrera solidària, etc.). 

2. Pressupost total de l'activitat.  

3. Import de la subvenció sol·licitada per a l'activitat. 

L'import de la subvenció sol·licitada sumat a l'import dels ingressos obtinguts pel preu pagat pel 

beneficiari de l'activitat no podrà superar, en cap cas, el pressupost de l'activitat. 
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En el formulari de sol·licitud s'inclourà una fitxa separada per cada activitat programada amb entitat 

pròpia. 

En el cas de tractar-se d'activitats realitzades conjuntament per dues o més associacions, cada 

associació haurà de presentar la seua pròpia sol·licitud on indicarà: que es tracta d'una activitat 

conjunta, l'entitat amb la qual realitza l'activitat, i haurà d'assenyalar les despeses i responsabilitats 

que assumeix en l'organització d'aqueixa activitat.  

II. Fitxa de manteniment de tercers, signada en l'entitat bancària on es durà a terme l'ingrés de la 

subvenció.  

III. Declaració responsable acreditativa que l'associació: 

a. Es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i front a la Seguretat Social, 

comprometent-se a comunicar a l'Ajuntament d’Elx qualsevol variació que es produïsca pel que fa al 

compliment d'aquestes obligacions en qualsevol moment del procediment. 

b. No es troba sotmesa a cap de les circumstàncies que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, 

assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

c. Declaració responsable que no es disposa de cap altra ajuda, ingrés, recurs o patrocini per a 

l'activitat per a la qual se sol·licita subvenció o, en cas contrari, import i organisme, entitat o 

particular que l'haguera concedit, així com compromís de comunicar a l'Ajuntament d’Elx les que es 

pogueren obtenir en el futur.  

Aquests documents estaran disponibles en qualsevol de les oficines municipals d'atenció ciutadana 

(OMAC) de l'Ajuntament d’Elx,  i es podrà descarregar també en la web: www.elx.es. 

La documentació es presentarà en qualsevol de les OMAC o per qualsevol dels procediments 

establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà  al de la publicació de 

l'extracte d'aquestes bases en el BOP d'Alacant.  

La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant 

perquè l'òrgan concedent obtinga de forma directa l'acreditació de les circumstàncies previstes en 

els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 

de 17 de desembre, General de Subvencions RLGS. 

 

Huitena.- ESMENA DE SOL·LICITUDS.- 

D'acord amb allò que es preu a l'apartat 5 de l'article 23 de la Llei General de Subvencions, en relació 

amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, si la sol·licitud no reunira els requisits o no s'hagueren presentat els 
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documents previstos, es requerirà a l'associació, concedint-li un termini improrrogable de 10 dies 

hàbils, perquè puga esmenar la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que si 

així no ho fes se la tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució dictada en els termes 

previstos en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

Novena.- VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS.- 

Les sol·licituds es valoraran per una comissió creada amb aquesta finalitat d’acord amb el següent 

barem: 

1. Activitat per a la qual se sol·licita la subvenció. 

a. Cursos, tallers, debats, conferències i taules redones: 4 punts. 

b. Campanyes de sensibilització sobre temes d'interés general per a la ciutadania: 3 

punts. 

c. Jornades de convivència veïnal dins del municipi: 2 punts. 

d. Altres activitats: 2 punts. 

2. Activitat desenvolupada per la unió de dos o més associacions: 3 punts. 

3. Caràcter innovador de l'activitat: fins a 4 punts. S'entendran per innovadores aquelles activitats 

que aporten noves idees (productes, serveis i models) que simultàniament satisfacen necessitats 

socials i creen noves relacions de col·laboració veïnal. 

Determinada la puntuació de cada sol·licitud, es procedirà a dividir el crèdit reservat a aquesta 

convocatòria entre el total dels punts aconseguits per la totalitat de les sol·licituds, a fi de determinar 

el valor punt. A continuació, cada sol·licitud resultarà subvencionada en la quantitat que resulte de 

multiplicar el valor punt per la puntuació que haguera obtingut. En cap cas se subvencionarà més de 

1.500,00 € per associació. 

Si després d’ efectuada la distribució de la quantia prevista en aquesta convocatòria existira un 

sobrant del crèdit pressupostari, aquest podrà ser objecte de repartiment lineal.  

Si, per contra, una vegada efectuada aquesta distribució, la quantia total a distribuir excedira de 

l'import del crèdit, es procedirà a reduir proporcionalment aquest excés entre totes les associacions 

beneficiàries. 

La resolució de la convocatòria correspon a la Junta de Govern Local, previ  informe de la Comissió de 

Valoració. Aquesta resolució posarà fi a la via administrativa, i es podrà interposar contra ella el 

recurs potestatiu de reposició davant el citat òrgan administratiu en el termini d'un mes, o bé ser 

Ajuntament d’Elx. Àrea de Participació, Transparència i Representació Institucional. Plaça Menéndez i Pelayo, 2 - 03202 Elx.  
Tel. 966 658 095   participacio@ayto-elche.es 

 

mailto:igualdad@ayto-elche.es


   

impugnada directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en la forma i termini 

previstos per la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció. 

 

Desena.-OBLIGACIONS DE LES ASSOCIACIONS.- 

□ Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció abans de l'1 de novembre de 2017. 

□  Comunicar a l'Ajuntament d’Elx qualsevol modificació que afecte el desenvolupament i l’execució 

de l'activitat subvencionada, sempre abans de la data prevista per a la seua realització. Si no es 

comunicara aquest canvi, la subvenció podrà ser objecte de minoració. 

□ Notificar a l'Ajuntament d’Elx l'obtenció de qualsevol altra subvenció o ingrés afectat amb 

destinació a la mateixa activitat. 

□ Facilitar tota aquella informació que li siga requerida per l'Ajuntament d’Elx en relació amb 

l'activitat subvencionada. 

□ Admetre la possible supervisió tècnica del personal designat per l'Ajuntament d’Elx amb la finalitat 

de comprovar l'adequació de l'activitat a les condicions establides per al reconeixement de la 

subvenció. 

□  Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal i amb 

la local i front a la Seguretat Social. 

□ Fer constar en la documentació pròpia de l'activitat, o en qualsevol acte o mitjà de difusió, que ha 

sigut organitzada amb la col·laboració de la Regidoria de Participació i Associacionisme de 

l'Ajuntament d'Elx.  

□ S'hauran d'incloure els logotips facilitats per la Regidoria al costat de la llegenda “Col·labora” en 

qualsevol publicació (web, xarxes socials, etc.) o material de difusió que s'edite (cartells, fullets, etc.) 

referit a l'activitat, llevat que s'haja executat amb anterioritat a la resolució de concessió de la 

subvenció.  

□ Qualsevol material de difusió o publicació, digital o impresa, es realitzarà, almenys, en valencià. 

□ En tot cas, estaran subjectes al compliment de les obligacions establides en l'article 14 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

Onzena.-QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I PAGAMENT.- 

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es concediran amb càrrec als crèdits consignats 

en l'aplicació 363/20/17, denominada Subvencions a projectes participatius, del pressupost per a 

2017, per una quantia de 21.500,00 €(vint-i-un mil cinc-cents euros), i  es podrà  aconseguir fins al 

75% del pressupost sol·licitat sense que, en cap cas o en concurrència amb altres subvencions, 
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superen el cost de l'activitat a desenvolupar per l'associació, i amb un màxim de 1.500,00 € per 

associació beneficiària. 

El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: el 75% de la quantia en el moment de 

l'atorgament i el 25% restant realitzada i aprovada la justificació presentada.  

 

Dotzena.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.- 

La subvenció concedida s'haurà de justificar presentant, tota la documentació que es relaciona a 

continuació, en qualsevol OMAC o a través de qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

El termini per a presentar aquesta justificació serà d'un mes, a comptar des de la finalització de 

l'última activitat subvencionada i, en tot cas, sempre abans del dia 15 de novembre de 2017. 

La justificació s'ajustarà al model que estarà disponible en la web: www.elx.es i en qualsevol OMAC, 

amb el següent contingut: 

1. ANNEX I.  

En què s'inclouran necessàriament les següents dades: 

 o Nom de l'activitat realitzada. 

 o Dates d'inici i de finalització de l'activitat o, si escau, dies en els quals s'ha realitzat. 

 o Horari de l'activitat. 

 o Lloc de realització de l'activitat. 

 o Nombre de persones assistents, desagregat per sexe. 

 o Breu resum explicant en què ha consistit l'activitat realitzada, que permeta veure 

 l'adequació del que s’ha realitzat amb l'activitat objecte de subvenció.  

 o Si escau, preu de l'activitat per a la persona beneficiària (ex.: quota d'inscripció en el curs, 

preu de participació en jornada de convivència, quota d'inscripció en carrera solidària, etc) 

 

2. ANNEX II. 

En  què s'indicaran totes les despeses realitzades per a dur a terme l'activitat subvencionada 

(concepte, proveïdor i import), així com, si escau, l'import dels ingressos obtinguts (subvencions, 

patrocinis, ingressos, vendes, preu recaptat pel pagament realitzat pel beneficiari de l'activitat, etc.). 

L'import mínim de les despeses a justificar correspondrà al 133% de la subvenció concedida. 

La relació de despeses de l’Annex II s'acompanyarà de les factures i altres documents de valor 

probatori equivalent en el trànsit jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (original i fotocòpia) 
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corresponents, numerats correlativament en el seu marge superior dret, en el mateix ordre que 

s'indique en l’Annex II, expedits a nom de l'associació, en els quals haurà de constar:  

 a) Nom o raó social del proveïdor, NIF i domicili social.  

 b) Import de la factura i IVA desglossat, si escau. En cas d'exempció de l'IVA, apareixerà 

 la norma legal o resolució que la justifique. 

 c) Identificació completa de qui abone l'import, que coincidirà amb l'associació  beneficiària 

de la subvenció.  

 d) Descripció suficient del subministrament o servei, el nom de l'activitat o del servei 

 realitzat i la data en què es va realitzar. 

 i) Nombre i data de la factura.  

f) A més, s’hi haurà d'aportar justificant del pagament de la despesa corresponent: xec 

adjuntant còpia del deute bancari), transferència o rebut del proveïdor.  

3. En el cas de cursos i tallers, control de signatures diari de les persones assistents. 

4. Imatges del desenvolupament de l'activitat, que s'hauran d'enviar al correu electrònic 

participacio@elx.es 

5. Còpia dels suports en què es va realitzar la difusió de l'activitat (xarxes socials, web, cartell, fullet, 

falca de ràdio, etc) i en els quals constarà la llegenda “Col·labora” al costat dels logotips facilitats per 

la Regidoria de Participació i Associacionisme de l'Ajuntament d’Elx. 

6. Declaració responsable que no ha obtingut cap altra subvenció per a l'activitat o el projecte 

subvencionat o, en cas contrari, import i organisme, entitat o particular que l'haguera concedit. 

Una vegada comprovada per la Intervenció municipal la justificació de la subvenció, els originals 

d'aquests documents es marcaran amb una estampilla indicant la subvenció i si l'import del 

justificant s'imputa totalment  o parcialment, i es procedirà a la devolució dels originals dels 

justificants a l'associació. 

Si l'associació necessitara les factures o document equivalent presentats per a justificar la subvenció, 

haurà d'indicar-ho per escrit, i li seran retornades, una vegada efectuada la seua comprovació, al més 

prompte possible. 

En virtut de allò que es recull a l'article 7.1 de la Llei 7/2012, 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 i lluita contra el frau, no podran acreditar-se pagaments en efectiu 

amb un import igual o superior a 2.500,00 €, o el seu contravalor en moneda estrangera.  

En virtut de l'article 16.3.j) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 

l'associació haurà de portar els llibres i registres comptables recollits en la seua normativa sectorial, 
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que podran ser requerits per l'Ajuntament d’Elx per a facilitar la comprovació del compliment de les 

condicions establides.  

L'incompliment, la insuficient i/o inadequada justificació de l'efectiva i correcta aplicació de la 

quantitat, així com la presentació fora de termini de la justificació, donarà lloc a l'inici d'expedient de 

reintegrament, total o parcial de la subvenció, d’acord  amb allò que s'estableix a l'article 37 i 

següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Si el beneficiari haguera 

obtingut una altra o altres subvencions i/o ingressos afectats i el seu import sumat al de la subvenció 

concedida per l'Ajuntament d’Elx sobrepassara el de les despeses justificades, la referida subvenció 

de l'Ajuntament d’Elx quedarà reduïda en l'excés.  

 

Tretzena.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA.- 

Aquesta convocatòria es publicarà íntegrament en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i en la pàgina web municipal. Així mateix, se’n 

publicarà un extracte en el BOP d'Alacant. 

 

Catorzena.- LEGISLACIÓ APLICABLE.-  

En tot allò no regulat en aquestes bases, s'estarà a allò que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei General de Subvencions i la Base 27 de les d'Execució del Pressupost municipal 

per a l'exercici 2017. 

Així mateix, li serà aplicable, a l'efecte de comprovar la destinació i l'ús de la subvenció, allò que 

s’estableix a la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita 

contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. 

 

Quinzena.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES.- 

La mera presentació a aquesta convocatòria suposa l'acceptació d’aquestes  bases i  el compromís de 

complir amb les obligacions que se’n deriven. 

 

 

Elx, 6 de febrer de 2017. 
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