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Primera.- OBJECTE  

Aquesta  convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de subvencions per part de 

l’Ajuntament d’Elx, mitjançant el règim de concurrència competitiva, a associacions de dones i altres 

entitats, totes sense ànim de lucre, per a la realització de programes, projectes i activitats d’interés 

social que tinguen per finalitat la promoció i la integració laboral de la dona, l’enfortiment i 

consolidació del moviment associatiu de dones, i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al 

municipi d’Elx. 

 

Segona.- PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ 

Només seran subvencionables els programes, els projectes i les activitats enquadrables en algun dels 

següents grups: 

a) Dirigits a contribuir a l’empoderament de la dona en general, la promoció i el desenvolupament 

social, així com al moviment associatiu de dones. 

b) Dirigits a la prevenció, la intervenció i la reinserció social i/o laboral de dones en situació de 

vulnerabilitat o exclusió social. 

c) Dirigits a la prevenció i l’erradicació de la violència cap a les dones. 

d) Dirigits al foment i a la difusió de la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, així com a la 

corresponsabilitat i el repartiment de les tasques i les responsabilitats domèstiques entre dones i 

homes. 

e) Projectes que promoguen la coeducació i l’educació en igualtat entre xiques i xics.  

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS 
DE DONES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL TERME MUNICIPAL D'ELX. 

EXERCICI 2021 REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 
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Tercera.- TERMINI D’EXECUCIÓ DELS PROGRAMES SUBVENCIONATS 

El període per a executar els programes subvencionats serà el corresponent a l’exercici 2021. Les 

factures hauran d’estar datades en l’exercici econòmic corresponent a l’execució de la subvenció. 

 

Quarta.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES 

Seran subvencionables les despeses originades directament pel desenvolupament i l’execució dels 

programes o les activitats i que es realitzen en el termini d’execució d’aquests. Entre aquestes 

despeses es podran incloure les relatives a: 

a) Equipament i material (adquisició de béns no inventariables destinats directament a la 

realització de les activitats subvencionades).  

b) Arrendament d’immobles (arrendament de locals diferents dels de la seu habitual de 

l’associació i que siguen necessaris per a la realització de les activitats subvencionades). 

c) Prestacions de servei (serveis prestats per empreses i professionals independents directament 

relacionats amb les activitats subvencionades). 

d) Personal (retribucions de personal derivades directament dels programes o activitats 

subvencionades, qualsevol que siga la forma o el concepte pel qual se satisfan; així com quotes 

de la seguretat social i les altres despeses de caràcter social). 

e) Altres despeses no incloses en els apartats anteriors que indubtablement corresponguen a 

l’activitat subvencionada. En aquest últim supòsit s’hauran d’haver relacionat les despeses en 

el formulari de sol·licitud i se n’avaluarà específicament la necessitat per a l’activitat o 

programa subvencionat. 

f) A més de les despeses anteriors, directament relacionades amb l’activitat o el programa 

subvencionat, fins a un 15% de la quantitat subvencionada, podrà ser justificada amb despeses 

generals de manteniment i funcionament habitual de l’associació o l’entitat. 

En cap cas, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor del mercat. 

 

No seran subvencionables les següents despeses: 

 Combustible, assegurances i manteniment de vehicles. 

 Despeses relatives a loteries, sortejos, regals i restauració. 
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 Despeses d’alimentació. No obstant això, excepcionalment es podran subvencionar despeses 

de dietes, si se n’acredita la necessitat per al desenvolupament o execució del programa, amb 

un límit màxim de 37,40 € per persona i dia i sempre que es reculla aquest tipus de despeses 

en la sol·licitud de subvenció així com l’import total d’aquestes. 

 Quotes per pertinença a qualsevol agrupació d’associacions. 

 Impostos. 

 Sancions administratives 

 Despeses financeres. 

 

Cinquena.- COMPATIBILITAT 

Les subvencions concedides per l’Ajuntament d’Elx seran compatibles amb altres ajudes per a la 

mateixa finalitat, atorgades per altres administracions o entitats, sempre que l’import d’aquestes, 

inclosa la que és objecte de la present convocatòria, no supere el cost de l’activitat subvencionada. 

En aquest sentit, caldrà sempre especificar si el programa que es presenta a la convocatòria ha sigut 

objecte de sol·licitud o concessió d’ajudes per altres entitats, públiques o privades, i en aquest cas 

presentaran relació d’aquestes, detallant la seua quantia i finalitat, amb l’objectiu que mai es puga 

superar amb el total de subvencions l’import del programa subvencionat. Si això succeïra, es podria 

modificar la resolució de la subvenció de l’Ajuntament d’Elx. 

No es concediran subvencions a aquelles entitats o associacions que reben subvenció nominativa 

directa de la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament d’Elx a través 

d’un conveni de col·laboració o cooperació en virtut del que disposa l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions. Així mateix, tampoc podran ser subvencionats en 

aquesta convocatòria aquells programes que reben aportació econòmica directa d’una altra regidoria 

d’aquest Ajuntament. 

No es concediran subvencions a aquelles entitats o associacions que ja siguen beneficiàries d’una altra 

subvenció atorgada per la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives l’any 2021, a 

excepció de la subvenció destinada a finançar les despeses de manteniment i funcionament de les seus 

d’associacions i entitats d’interés social. 
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Sisena.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I QUANTIA 

La quantia global de les subvencions que destina l’Ajuntament d’Elx per a aquesta convocatòria en 

l’exercici pressupostari 2021 serà de 25.000 €, i s’imputaran amb càrrec a la partida pressupostària 

133/20/21 “Subvencions Igualtat”. 

 

Setena.- REQUISITS GENERALS DE LES ENTITATS SOL·LICITANTS 

Podran sol·licitar subvencions les associacions i les entitats que reunisquen els següents requisits: 

a) Ser una associació de dones, o entitat o organització sense ànim de lucre, que recullen 

expressament en els seus estatuts la defensa dels drets de les dones i la igualtat d’oportunitats, i 

que tinguen la seu i realitzen les seues activitats al municipi d’Elx. 

b) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre autonòmic d’associacions de la Comunitat 

Valenciana en qualsevol de les seues seccions, amb una antiguitat mínima d’un any, anterior a la 

data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOP. 

c) Justificar i acreditar la figura de representant legal i disposar d’una seu o delegació permanent, 

acreditada documentalment al municipi d’Elx, amb estructura organitzativa suficient per a garantir 

el desenvolupament del programa, projecte o activitat per al qual se sol·licita la subvenció. 

d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i amb 

l’Ajuntament d’Elx. Així mateix, trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament 

de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau. 

e) Haver justificat correctament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de les 

sol·licituds, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament d’Elx, excepte en aquells 

casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de justificació. 

f) Així com els altres previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

 

Huitena.- SOL·LICITUDS, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les entitats interessades presentaran les sol·licituds d’inclusió en aquesta convocatòria, subscrita per 

qui ostente la representació legal de l’entitat, segons el model de sol·licitud de subvencions de la 

Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives, de manera telemàtica, a través de la seu 

electrònica de l’Ajuntament d’Elx de conformitat amb el que disposa la Llei 39/20I5, d’1 d’octubre, del 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques. A la sol·licitud s’acompanyarà la 

documentació requerida en aquesta convocatòria. 

En el cos de la sol·licitud haurà d’indicar-se el número o codi assignat a l’entitat pel Registre Autonòmic 

d’Associacions de la Comunitat Valenciana segons la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’associacions 

de la Comunitat Valenciana.  

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir de l’endemà al de la publicació 

de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Novena.- DOCUMENTACIÓ  

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la següent documentació: 

1. Fotocòpia DNI de la persona sol·licitant 

2. Acreditació de la representació que ostente qui signa la sol·licitud 

3. Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de l’associació. 

4. Fotocòpia dels estatuts de l’entitat en els quals haurà de constar l’àmbit de l’entitat, així 

com la condició d’entitat sense ànim de lucre en els seus fins. 

5. Organigrama de l’entitat, relació de persones que componen l’equip professional amb 

descripció de tasques i horaris de dedicació. En el cas d’entitats que manquen d’equip 

professional, relació de voluntariat amb dedicació activa. 

6. Memòria de l’entitat que acredite la seua experiència i trajectòria en la gestió de 

programes o activitats. S’hi inclourà una memòria específica de les activitats realitzades i 

dels ingressos i de les despeses de l’entitat durant l’any 2020. 

7. Programa d’activitats de l’entitat per a 2021. 

8. Descripció dels programes o activitats per als quals se sol·licita la subvenció, segons model 

ANNEX I. S’hi podran presentar annexos relacionats amb aquests programes, projectes i 

activitats per a una millor valoració de la sol·licitud. 

9. Pressupost total i desglossat amb especificació de despeses i ingressos per a 2021, segons 

model ANNEX II. 

10. Declaració responsable de l’associació o entitat dels següents extrems (ANNEX III): 

a. Reunir els requisits per a sol·licitar la subvenció. 
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b. Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no 

estar incursa en cap de les causes establides per la llei com a prohibitives per a ser 

beneficiari de subvenció. 

c. Declaració, si escau, de les subvencions o ajudes que els hagen sigut concedides 

per altres entitats públiques o privades, en què s’indiquen els organismes de 

procedència, la quantia i el projecte que es tracte. 

d. Nombre de persones associades actuals, quota i persones associades al corrent 

d’aquesta. 

11. Certificat de l’entitat bancària, degudament signat i segellat, en el qual es farà constar el 

número de compte i el titular d’aquest, segons ANNEX IV (Registre de proveïdors. 

Designació compte bancari). 

12. Certificat de la Presidència de l’associació o entitat, amb el vistiplau de la Secretaria, en el 

qual s’establisca l’acord de l’òrgan (Junta Directiva o Assemblea) que decideix sol·licitar la 

subvenció (ANNEX V). 

Tots els documents hauran d’estar degudament signats per algun membre de la Junta Directiva de 

l’entitat. 

No serà necessari presentar la documentació que ja figure en poder de l’Ajuntament d’Elx, sempre que 

aquesta no haja patit modificació. A aquest efecte, l’entitat interessada haurà d’indicar en quin 

moment i davant quin departament o regidoria va presentar els citats documents, tal com estableix 

l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, per a la qual cosa podrà fer ús de la taula existent en la pàgina 3 de la 

sol·licitud per a indicar aquesta documentació. 

La presentació de tota la documentació a dalt referenciada és OBLIGATÒRIA, així com el complet 

emplenament de tots els camps del formulari de sol·licitud i la signatura de tota la documentació. 

Aquelles entitats les sol·licituds de les quals resulten incompletes per absència de documentació o 

correcte emplenament o signatura d’aquesta, seran requerides perquè procedisquen a esmenar les 

deficiències percebudes en el termini de 10 dies. Transcorregut aquest termini sense que es procedisca 

a l’esmena o si aquesta és incompleta, la sol·licitud no serà valorada. 
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Desena.- CRITERIS DE VALORACIÓ 

La valoració de sol·licituds es realitzarà per una comissió tècnica composta per les persones titulars de 

la direcció de servei, la de secció de serveis socials específics, la de secció jurídica administrativa o 

persones tècniques que els substituïsquen. 

Els programes, projectes o activitats es valoraran amb una puntuació màxima de 50 punts. Cada entitat 

només podrà presentar un programa o projecte a subvencionar. 

 

Criteris de valoració: 

1. Necessitat i complementarietat del programa o activitat, així com el grau d’adequació del 

projecte objecte i finalitat previstes en aquesta convocatòria. Qualitat i coherència entre 

els objectius, les activitats i els recursos proposats, disseny d’avaluació (màxim 23 punts). 

2. Rendibilitat social del programa, projecte o activitat (màxim 15 punts) 

a. nombre de persones a qui va dirigit (fins a 5 punts)1 

b. capacitat d’inclusió del col·lectiu al qual va dirigit (fins a 9 punts) 

c. declarada d’utilitat pública (1 punt) 

3. Experiència i trajectòria en la gestió de programes, projectes o activitats de l’entitat o 

associació, així com estructura i capacitat operativa (màxim 10 punts). 

4. Proposta experimental innovadora (fins a 2 punts). 

  

Es requerirà un mínim de 25 punts perquè el programa o activitat puga ser subvencionat. 

La determinació individualitzada de la quantia que se subvencionarà s’establirà, a proposta de la 

comissió d’avaluació, en funció de la valoració i de la quantitat de sol·licituds presentades, i es tindrà 

en compte que: 

 L’import concedit no ha de coincidir necessàriament amb el sol·licitat;  

 No se subvencionarà més d’un projecte o activitat per entitat; 

                                            
1 No es puntuaran aquells projectes que no concreten el nombre de beneficiaris directes als quals va dirigit el projecte 
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 La quantia de la subvenció a cada entitat no podrà excedir del 80% del cost total 

del programa, projecte o activitat, tal com estableixen les Bases d’execució del 

pressupost municipal per a l’exercici 2021 (base 27a – SUBVENCIONS). 

Seran excloses directament, sense sotmetre’s a la valoració a què es refereix la base desena, les 

sol·licituds que pel seu contingut no s’ajusten al que disposa la base segona així com les presentades 

per entitats que no complisquen els requisits contemplats en la setena.  

 

Onzena.- RESOLUCIÓ 

Les subvencions es concediran per la Junta de Govern Local, a proposta de la comissió tècnica, 

mitjançant resolució que es dictarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització 

del termini de presentació de sol·licituds. 

La resolució de concessió de la subvenció es notificarà a totes les sol·licitants. L’associació o entitat a 

la qual s’haja concedit aquesta, haurà de comunicar l’acceptació de la subvenció i el compromís de 

complir amb totes les obligacions establides en les bases i altres disposicions que siguen aplicables. 

Aquesta acceptació haurà de realitzar-se en el termini de 10 dies des de la notificació de la concessió 

de la subvenció, segons model ANNEX A, i anirà subscrita per la Presidència, la Secretaria i la Tresoreria 

de l’associació o entitat. 

Transcorregut el termini màxim per a resoldre el procediment sense que haja recaigut resolució 

expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud de subvenció. 

 

Dotzena.- RECURSOS 

Les resolucions que es dicten esgoten la via administrativa i contra aquestes podrà interposar-se recurs 

potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la seua notificació. 

L’entitat interessada podrà interposar, directament recurs contenciós administratiu en la forma, 

termini i condicions fixades en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que estime pertinent. 
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Tretzena.- PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

Una vegada adoptat l’acord de concessió de les subvencions s’iniciarà el tràmit per a l’abonament 

d’aquestes, que s’efectuarà en un únic pagament amb caràcter previ a la justificació, sense exigències 

de garantia en tractar-se d’entitats sense ànim de lucre, el finançament de les quals és necessari 

perquè puguen dur a terme les actuacions inherents a la subvenció concedida i en atenció a l’especial 

naturalesa de les activitats d’interés social objecte d’aquesta convocatòria. 

L’entitat haurà de justificar el 100% de la quantitat subvencionada. El termini per a justificar la despesa 

i la destinació de la quantitat total subvencionada finalitza el 31 de gener de 2022. 

L’entitat haurà d’acreditar, abans de la percepció de la subvenció, que està al corrent de les seues 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, per a la qual cosa aportarà el corresponent certificat 

acreditatiu. Així mateix, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció quan la persona beneficiària 

siga deutora d’aquest Ajuntament per reintegraments de subvencions o per ingressos de dret públic, 

de conformitat amb el que estableix l’article 34.5 de la LGS. 

La justificació es presentarà telemàticament, a través de la seu electrònica, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques i constarà de: 

1. MEMÒRIA EXPLICATIVA segons el model facilitat per la Regidoria d’Igualtat, Drets Socials i 

Polítiques Inclusives i que consta en l’ANNEX B. Aquesta memòria haurà de contindre una 

relació detallada de les activitats realitzades segons el programa subvencionat, i 

s’assenyalaran –si escau– els canvis que s’hagueren produït en relació amb el projecte 

presentat, les dificultats trobades, l’avaluació dels resultats obtinguts, i les propostes de 

millora i/o la necessitat de continuïtat del programa, projecte o activitat.  

Aquesta memòria ha de ser signada per la persona representant de l’entitat i hi adjuntarà 

documentació que acredite l’exposat, així com fotografies del programa, projecte o activitat 

subvencionada, difusió i impacte en mitjans de comunicació i/o xarxes socials (on es farà 

constar expressament que el programa, projecte o activitat és subvencionat per l’Excm. 

Ajuntament d’Elx). 

2. MEMÒRIA ECONÒMICA consistent en relació de les despeses de les activitats realitzades 

segons el programa, projecte o activitat subvencionat, corresponents al període que abasta la 
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subvenció, exercici 2021, degudament signada per les persones representants de l’entitat 

beneficiària.  

A aquesta relació s’adjuntarà còpia de les factures i altres documents de valor probatori 

equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, expedides a nom de 

l’entitat perceptora de la subvenció, en les quals haurà de constar: 

a) Nom o raó social del proveïdor/a NlF i domicili social. 

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

escau, la norma legal o resolució que la justifique.  

c) Identificació completa de qui abone l’import, que coincidirà amb el subjecte beneficiari de 

la subvenció. 

d) Descripció suficient del subministrament o servei. 

e) Número i data de factura o del document legal substitutiu 

Totes les factures justificatives emeses en altres llengües hauran d’estar traduïdes de manera 

literal al castellà. 

S’hi afegirà el justificant de pagament de la despesa corresponent, amb les següents particularitats: 

a. En efectiu: el seu pagament es justificarà o amb un rebut del proveïdor/a, o bé amb el "vaig 

rebre" en la factura i signada/segellada pel proveïdor/a  

b. Per transferència: s’adjuntarà còpia de la transferència o del deute. 

c. Per remesa: s’adjuntarà document bancari del deute del rebut. 

d. Per taló: s’aportarà còpia del taló juntament amb còpia del deute bancari, extracte o 

certificat de l’entitat bancària. 

e. Per targeta: s’aportarà justificant que acredite qui és la persona titular. En cas que siga la 

mateixa entitat beneficiària, s’hi adjuntarà extracte bancari. Si la persona titular de la 

targeta no és l’Entitat, s’adjuntarà un certificat de qui siga titular de la targeta que acredite 

que ha cobrat de l’Entitat el pagament efectuat pel seu compte. 

En virtut del que recull 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 
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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 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera. 

Quan la destinació de la subvenció siga l’abonament de despeses de lloguer, s’hi haurà d’aportar 

documents acreditatius i còpia dels documents 115 de retenció d’IRPF, amb els seus justificants de 

pagament. 

Quan la destinació de la subvenció siga l’abonament de despeses de personal (format per les 

retribucions brutes i les despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa), s’hi haurà d’aportar una 

relació del personal imputat en què s’indique la seua vinculació amb l’activitat o projecte objecte de la 

subvenció, i s’hi adjuntaran: nòmines, liquidació de cotitzacions, relació nominal dels treballadors i 

document 111 de retencions d’IRPF. 

 

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE, degudament signada per la persona que ostente la Presidència 

de l’Entitat beneficiària i, si escau, per la persona que ostente la Tresoreria, en la qual es 

manifestarà: 

a. Que els justificants de les despeses imputades en la memòria econòmica no s’han presentat 

com a justificació de cap altra subvenció o ajuda, o, en cas d’haver-se presentat, haurà 

d’indicar-se el percentatge assignat a aquesta. 

b. El cost total del programa, projecte o activitat subvencionada. 

c. S’hi indicaran les subvencions o ajudes percebudes pel programa, projecte o activitat 

subvencionada, l’aportació de fons de l’entitat beneficiària i, si escau, els ingressos que es 

deriven de l’execució de l’activitat subvencionada. 

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, que podran 

ser requerits per l’Ajuntament per a facilitar la comprovació del compliment de les condicions 

establides. 

Les entitats beneficiàries de subvencions hauran de conservar les factures originals i altres documents 

de valor probatori equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, incorporats 

en la relació, expedits a nom de qui perceba la subvenció i la documentació acreditativa del pagament, 

per un període mínim de 5 anys, llevat que la seua normativa comptable sectorial establisca un període 

major. 
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La falta de justificació en el termini previst, així com la no justificació total de les quantitats percebudes, 

donarà origen a l’inici del procediment de reintegrament de subvencions, contemplat en la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el seu Reglament consistent en relació de 

factures o documents legals substitutius corresponents al període de l’execució de l’activitat 

subvencionada, degudament signada per les persones representants de l’entitat beneficiària. 

 

Catorzena.- OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES  

Són obligacions de les entitats beneficiàries les següents: 

a) Destinar la subvenció al programa, projecte o activitat objecte de la subvenció concedida, 

complint les condicions establides en la convocatòria i altres disposicions que li siguen 

aplicables i assumint la completa responsabilitat del programa, projecte o activitat.  

b) Aportar la diferència entre el cost total del programa, projecte o activitat i l’ajuda concedida, 

bé pels seus propis mitjans o per finançament de tercers. 

c) Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i de les condicions, així com la 

realització del programa, projecte o activitat o el compliment de la finalitat que va determinar 

el gaudi de la subvenció.  

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació per part de l’Ajuntament d’Elx de la realització del 

programa, projecte o activitat i facilitar la documentació que es requerisca pel personal 

designat per a la seua supervisió. 

e) Comunicar a l’Ajuntament d’Elx, en el moment de la sol·licitud i posteriorment una vegada 

concedida la subvenció, l’obtenció d’altres subvencions, ajudes o recursos que financen el 

programa, projecte o activitat subvencionada.  

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els electrònics, 

per a ser objecte de possible control i comprovació.  

g) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes, de conformitat amb el que es disposa 

en l’article 18 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.  

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l’article 37 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatiu a l’incompliment de les 

condicions per a l’obtenció de la subvenció, així com els interessos de demora corresponents 

des del moment del pagament de la subvenció. 
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i) Compromís cívic d’aplicar en les seues actuacions criteris sostenibles, ambientals, reducció de 

residus, eficiència energètica, que s’hauran de difondre entre les persones beneficiàries i/o 

participants dels programes, projectes i activitats subvencionades.  

j) Assumir pòlisses d’assegurança, segons el programa, projecte o activitat, per a garantir la seua 

responsabilitat.  

k) Comunicar eventualitats i modificacions substancials. 

Així mateix, les entitats beneficiàries hauran de complir les altres obligacions que s’establisquen en la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el seu Reglament de desenvolupament i 

en les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2021 (base 27a SUBVENCIONS), 

publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant del dia 3 de febrer de 2021. 

 

Quinzena.- PROTECCIÓ DE DADES 

Sobre la base de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals (LOPDGDD), els informem que el responsable del tractament de les seues dades 

personals és l’Ajuntament d’Elx, amb domicili en plaça de Baix núm. 1, 03202 Elx.  

• Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant carta dirigida al domicili 

del responsable, en la qual indique “Delegat de Protecció de Dades”, així com mitjançant correu 

electrònic dirigit a dpd@elche.es. 

• La finalitat per la qual les seues dades seran tractades és la gestió de subvencions a associacions de 

dones i altres entitats sense ànim de lucre per a dur a terme activitats i programes que promoguen la 

promoció i integració laboral de la dona, l’enfortiment i consolidació del moviment associatiu de 

dones, i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el municipi d’Elx en 2021. Aquest tractament 

no elabora perfils de persones físiques.  

• Les seues dades personals podran ser cedides i/o comunicades a les administracions públiques i/o 

entitats públiques i/o privades competents i/o intervinents en la matèria.  

• La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits 

al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 

tractament. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
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• Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i 

els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.  

• L’Ajuntament d’Elx podrà verificar telemàticament, sobre la base de la seua potestat de verificació 

recollida en la disposició addicional huitena de la LOPDGDD, les dades necessàries per a acreditar la 

seua identitat i/o el compliment d’altres requeriments, requisits o condicions d’aquesta convocatòria, 

i sense perjudici de la sol·licitud d’aportació de documents que l’Ajuntament puga dirigir-li.  

• Les transferències internacionals de dades, en cas de produir-se, s’ajustaran a la normativa vigent. 

 Drets : Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del 

tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se a 

l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets. Per al seu exercici, ha de dirigir una sol·licitud, 

presentada presencialment o remesa per correu ordinari, a l’Ajuntament d’Elx, Registre d’Entrada, 

plaça de Baix núm. 1, 03202 Elx, en la qual s’indique “Delegat de Protecció de Dades”. La sol·licitud 

també pot ser remesa mitjançant instància en Seu Electrònica. En tots els casos, l’Ajuntament ha de 

verificar la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa ha d’incloure còpia o referència 

d’un document vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport). Per a aquesta verificació, 

l’Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional huitena de la 

LOPDGDD. En cas d’actuar com a representant de la persona interessada, ha d’acreditar-se 

fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta. 

 

Setzena.- PUBLICITAT 

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

en la pàgina web municipal. 

Així mateix, un extracte es publicarà al BOP d’Alacant. 

 

Dessetena.- 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. 
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