BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A INSTITUCIONS I
ASSOCIACIONS CULTURALS LOCALS L'ANY 2017
L'Ajuntament de Canals convoca les subvencions que s'indiquen, d'acord amb
les bases següents:
BASES

I)

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS.

Aquestes normes seran aplicable durant l'any 2017 amb càrrec del Capítol IV
del pressupost d'aquest Ajuntament.
La quantitat econòmica destinada a aquestes subvencions serà de 10.000
euros amb càrrec al pressupost municipal de l'any 2017.
II)
OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA CONCESSIÓ DE LA
SUBVENCIÓ.
Es concediran subvencions, en primer lloc, a les despeses derivades de la
participació i celebració habitual d'actes culturals locals, i, en segon lloc les
despeses de manteniment i funcionament de l'entitat sol·licitant.
La finalitat d'aquestes ajudes és difondre la cultura i les arts en general i
particularment el patrimoni cultural de Canals.
III)

SOL·LICITANTS.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les institucions i associacions culturals
de Canals, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Associacions de la
Comunitat Valenciana, així com en el Registre Municipal d'Associacions de
l'Ajuntament de Canals dins del termini obert per a la presentació de
sol·licituds.
Els beneficiaris de les subvencions hauran de, si escau, estar al corrent
de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració
Tributària i amb l'Ajuntament de Canals, així com estar al corrent en el
pagament de les quotes a la Seguretat Social.

L'acreditació del compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament
de Canals se sol·licitarà d'ofici a través del Servei Tramitador de la Subvenció.
Queden excloses d'aquesta convocatòria les associacions culturals que tinguen
assignada una subvenció nominativa en el Pressupost de l'Ajuntament de
Canals.
La forma d'acreditar aquests requisits es realitzarà d'acord amb la
documentació exigida en aquesta Convocatòria.
IV)

CAUSES D'EXCLUSIÓ.

Seran causes d'exclusió automàtica de la convocatòria:
-La presentació fora de termini.
-L'incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats en les bases de la
convocatòria, així com totes aquelles que no puguen demostrar-se certes
abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
-La no acreditació o aportació, en el termini assenyalat a aquest efecte,
d'aquells documents que siguen requerits.

V)

ORGANOS COMPETENTS.

Les sol·licituds presentades seran estudiades i avaluades per una
Comissió d'Estudi i Valoració que estarà constituïda pels següents membres:
-Presidenta: El regidor de Cultura o regidor que li substituïsca.
-L'encarregat de programació cultural o personal que li substituïsca.
-El Coordinador Cultural o personal que li substituïsca.
-La Tècnica del Servei de Desenvolupament Local i Serveis Públics, que
actuarà com a Secretària o funcionari que la substituïsca.
La Comissió podrà rebre els assessoraments que considere oportuns.
Aquesta Comissió avaluarà els projectes i formularà a l'òrgan concedente, una
proposta de resolució de subvencions. La proposta de concessió haurà
d'expressar la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la
subvenció, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de

valoració seguits per a efectuar-la. A la vista de la proposta, l'òrgan concedente
decidirà.
Correspondrà a l'Alcalde la concessió o denegació de les subvencions
mitjançant resolució.
VI) TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir del
següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP). Si l'últim dia hàbil recaiguera en dissabte el termini finalitzarà
el següent dia hàbil.
Es tindrà accés informàtic a la convocatòria des del portal de transparència de
la pàgina Web de l'Ajuntament de Canals. http://www.canals.es.
VII) TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.
El termini de resolució per l'òrgan competent és de tres mesos. Les sol·licituds
presentades dins del termini i en la forma escaient i no resoltes expressament
dins d'aquest termini, s'entendran desestimades.
La resolució de concessió de subvencions es notificarà als interessats i es
publicarà en el Portal de transparència de la pàgina Web de l'Ajuntament de
Canals.
VIII) DOCUMENTS I INFORMACIONS QUE HAN D'ACOMPANYAR-SE A la
PETICIÓ.
Les sol·licituds es dirigiran a l'Alcalde President de la Corporació, conforme al
model annexe a aquestes bases i hauran de formular-se pels interessats o
persones que acrediten la seua representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.
Es presentaran en el Registre Municipal situat en: Pl. de la Vila, 9 de Canals,
de 8:30 h a 14:30 h, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Les Entitats i Associacions Culturals sol·licitants presentaran, juntament amb la
sol·licitud, la documentació acreditativa següent:
a) Còpia del Codi d'Identificació Fiscal.

b) Còpia dels Estatuts de l'Associació.
c) Justificant del Banc o Entitat Financera en el qual figure com a titular el
sol·licitant i el nombre complet del compte que incloga el codi ANAVEN on
s'haja de fer efectiu l'ingrés.
d) Declaració jurada sobre si s'han sol·licitat altres ajudes o subvencions per a
l'activitat proposada de qualssevol administracions públiques o entitats
públiques o privades, especificant si han sigut concedides i en quina quantia.
e) Certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries,
incloses les de l'Ajuntament de Canals, així com de les obligacions amb la
Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.
f) Projecte d'activitat/és el més detallat possible, per a la/s que sol·licita la
subvenció, amb pressupost estimatiu d'ingressos i despeses per a la seua
realització.
No serà necessari presentar la documentació que s'haja aportat en anys
anteriors, sempre que faça referència a dades estables o no hagen sigut
modificats, com són, còpia dels Estatuts, còpia d'inscripció en el Registre
Municipal d'Associacions, substituint tal documentació per una declaració
jurada relativa a la vigència de la mateixa.
IX) LA RESOLUCIÓ POSA FI A la VIA ADMINISTRATIVA.
La resolució de concessió de la subvenció, posarà fi a la via administrativa.
Contra aquesta resolució cal interposar recurs contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos, a explicar des de l'endemà a la data de la seua
notificació.
Així mateix, contra aquesta resolució podrà ser entaulat potestativament recurs
de reposició, en el termini d'un mes, a explicar des de l'endemà a la data de la
seua notificació. En tal cas, no es podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que el recurs de reposició siga resolt expressament o s'haja
produït la desestimació presumpta del mateix.
X) CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
La Comissió d'Estudi i Valoració avaluarà les sol·licituds, presentades dins del
termini i en la forma escaient, tenint en compte els següents criteris de selecció:

1.- La qualitat i dimensió estrictament cultural dels projectes concrets que es
presenten, valorant l'aportació i interès cultural que per al municipi represente,
inclusos la seua possible difusió exterior.
Es tindrà així mateix en compte, per a la resolució, la concurrència en el
sol·licitant d'altres ajudes per a l'activitat proposada. L'import de la subvenció
concedida en cap cas serà superior al cost de l'activitat a desenvolupar pel
beneficiari, tant en el supòsit de considerar aïlladament la subvenció municipal,
com en els casos de concurrència amb qualssevol altres ajudes.
Els criteris i ponderació entre els mateixos a l'efecte de valorar els projectes
presentats seran:
a) Qualitat i interès de l'activitat des del punt de vista cultural, fins a un 45 %.
A aquests efectes es consideraran els següents aspectes: la importància
cultural de l'activitat; el foment de la creació artística contemporània; la
trajectòria de l'entitat dins de l'activitat per a la qual sol·licita l'ajuda; el major
nombre possible de beneficiaris que puga aconseguir, activitats que sense la
subvenció serien de difícil execució.
b) El caràcter innovador del projecte, dèficit d'activitats anàlogues fins a un 20
%.
c) L'àmbit territorial al que s'estenga l'activitat, fins a un 20 %.
Es valorarà la difusió i repercussió de l'activitat en altres municipis, Comunitats
Autònomes i/o en l'estranger així com el prestigi dels espais triats per a la
realització de l'activitat.
d) El grau d'autofinançament de l'activitat respecte al pressupost global
presentat, fins a un 15 %.
Es valoraran positivament altres alternatives de finançament no municipal
presentades per al complet desenvolupament de l'activitat.
XI) NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ
La resolució i altres comunicacions es notificaran preferentment per via
telemàtica a l'adreça de correu electrònic (e-mail) que l'interessat indique en la
seua sol·licitud. En cas de mancar d'aquesta eina, les notificacions es
realitzaran en l'adreça o domicili que l'interessat haja fet constar en la seua

petició. A més es publicarà en el Portal de transparència de la pàgina Web de
l'Ajuntament de Canals. http://www.canals.es.
Es donarà publicitat de les subvencions concedides, de conformitat amb el que
es disposa en l'Art. 18 de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de
Subvencions, i l'Art. 30 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es
desenvolupa la citada llei.
XII) POSSIBILITAT, SI ESCAU DE PAGAMENTS ANTICIPATS
PAGAMENTS A COMPTE I EL SEU RÈGIM DE GARANTIES.

O

El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte bancari de
l'entitat o particular sol·licitant.
Una vegada que s'aprove la concessió de la subvenció, com a finançament
necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, amb
caràcter previ a la seua justificació, podrà anticipar-se la totalitat del seu import
si la quantia de la subvenció concedida no excedira de 1.000 €.
En el cas que la quantia de la subvenció concedida excedís de 1.000 €, podrà
abonar-se anticipadament el 70% de l'import de la subvenció concedida, sense
necessitat de justificació prèvia, una vegada que s'aprove la concessió de la
mateixa. El 30% restant s'abonarà prèvia presentació dels justificants de les
despeses corresponents a la quantia del pagament anticipat efectuat amb
anterioritat.
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es
trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.
No obstant açò el previst en els paràgrafs anteriors, es podrà acordar la
retenció de pagaments de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari, en
cas que s'inicie procediment de reintegrament de la subvenció atorgada.
XIII) PERCENTATGE QUE COM A MÀXIM POT COBRIR LA SUBVENCIÓ
DEL COST DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA.
Les quantitats concedides podran cobrir totalment (100%) la subvenció que se
sol·licite, sense que en cap cas, comptabilitzant el possible cofinançament, se
supere el cost real de l'activitat subvencionada.

La concessió d'aquestes subvencions serà compatible amb altres subvencions
públiques o privades concedides per a la mateixa fi, sempre que la quantia total
de les ajudes no supere el 100% de l'import de l'activitat que se subvenciona.
XIV) SUBCONTRACTACIÓ.
El beneficiari no podrà subcontractar amb tercers l'activitat subvencionada.
XV) MODIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Les actuacions subvencionades hauran d'executar-se en el temps i forma
aprovats per la resolució de concessió. Qualsevol canvi en el projecte o activitat
requerirà que no afecte als objectius perseguits amb aquesta ajuda, i que siga
sol·licitat mitjançant instància dirigida a l'Alcaldia Presidència, abans que
finalitze el termini d'execució d'activitats subvencionables (de l'1 de gener al 31
de desembre de cada any).
XVI) TERMINI MÀXIM PER A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ I FORMA
DE JUSTIFICACIÓ
Conforme estableix l'Art. 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, la rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori
del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, en la qual han d'incloure, sota
responsabilitat del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre
document amb validesa jurídica que permeten acreditar el compliment de
l'objecte de la subvenció pública. Sobre la base d'açò els beneficiaris
acreditaran la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant la presentació,
abans del 31 de desembre del 2017, de la següent documentació:
1. Memòria de les activitats realitzades amb la subvenció.
2. Justificants de despesa. Hauran d'estar datats abans del 31 de desembre de
l'any 2017.
La revisió de la justificació de la subvenció es regirà pels següents criteris:
a) Els documents que s'acceptaran com a comprovants de despeses seran:
• Nòmines.
• Documents d'ingressos de les quotes de la Seguretat Social.

• Factures. Admetent-se a més els rebuts emesos per organismes oficials que
no puguen emetre factures, sempre que estiguen validats pel segell o impressió
mecànica corresponent.
Les factures contindran almenys les següents dades:
• Nombre de factura del proveïdor.
• Data d'emissió de la factura.
• Nom i NIF. del proveïdor.
• Domicili de proveïdor.
• Nom i NIF de l'Associació.
• Concepte pel qual es factura, amb quantitats i preus unitaris si fóra el cas. Si
es fa referència a albarans o un altre tipus de notes, s'adjuntaran també a la
factura.
• Tipus de l'IVA aplicat
• Import total de la factura
b) En els pagaments realitzats per determinats serveis prestats (xarrades,
conferències, col·laboracions, etc.) ha de constar, en la factura o rebut emès a
aquest efecte, si escau, la retenció realitzada del percentatge corresponent en
concepte d'IRPF, quantitat que ha de ser ingressada en Hisenda.
S'entendrà que existeix una relació de prestació de serveis quan no hi ha una
relació laboral dependent o treball per compte d'altri.
No s'admetrà com a despesa subvencionable, cap que puga considerar-se com
a despesa d'inversió, tals com:
• Inversions en mobles o immobles,
• Qualsevol que comporte l'adquisició d'equipaments, per exemple:
• Un ordinador (muntat o per elements), una impressora, programes
informàtics, un fax, una fotocopiadora, una calculadora, etc.
• Equips de so o d'imatge: com una càmera de fotos, video o els seus
complements, un equip de música, un projector, etc.

• Qualsevol tipus de vestuari, excepte l'específic per a la representació de l'obra
o obres de teatre que hagen sigut expressament subvencionades.
Es presentarà sempre original i còpia de cada document per a la seua
compulsa.
XVII) OBLIGACIONS QUE ASSUMEIX EL BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
L'entitat o particular subvencionat es comprometen en general al compliment de
les obligacions dels Art. 14 i 15 de la Llei General de Subvencions, i en
particular:
-Realitzar les activitats subvencionades procedint el reintegrament de la
subvenció en cas d'incompliment.
-Fer constar explícitament en la publicitat de les activitats subvencionades la
col·laboració de l'Ajuntament de Canals.
-Aportar la documentació que els anàs sol·licitada.
-Respondre davant l'Ajuntament de Canals, de la veracitat de les dades
aportades en la sol·licitud i en la documentació presentada.
-Comunicar qualsevol eventualitat que afecte a
desenvolupament i finalització de l'activitat subvencionada.

la

programació,

XVIII) ANUL·LACIÓ I REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Procedirà l'anul·lació de la subvenció concedida en els supòsits de renúncia del
beneficiari, en els recollits en l'Art. 36.1 i 36.2 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions, en els casos d'incompliment per part del mateix de les
obligacions assumides o que se li hagueren imposat, prèvia tramitació
d'expedient i sense perjudici que per l'Administració Municipal
puga ser revisat l'acte de concessió en la forma i pel procediment legalment
establit.
Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès
de demora des del moment del pagament de la subvenció, en la quantia
legalment establida i prèvia tramitació d'expedient, en els supòsits establits en
l'Art. 14 del Reglament Municipal de Subvencions i en els Art. 36 i 37 de la Llei
General de Subvencions.

Les quantitats que procedisca reintegrar tindran la consideració de dret públic
resultant d'aplicació per a la seua cobranza l'establit en la Llei General
Pressupostària.
XIX) RÈGIM JURÍDIC.
En el no previst en aquesta convocatòria s'estarà al que es disposa en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;
l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Canals i les Bases d'Execució
del Pressupost de l'Ajuntament de Canals; de forma supletòria les restants
normes de dret administratiu i, en defecte d'açò, les normes de dret privat
aplicables.
En cap cas, l'Ajuntament de Canals assumirà obligació alguna de caràcter
laboral ni de cap altra classe, respecte al personal que els beneficiaris destinen
a l'execució dels programes objecte de les subvencions, dit personal haurà de
ser aportat pels beneficiaris, al càrrec dels quals correran les respectives
relacions jurídic-laborals o, d'una altra índole que puguen existir, sense que en
cap cas aconseguisca a l'Ajuntament de Canals responsabilitat alguna, directa
o indirecta per tals conceptes.
Correspon igualment als beneficiaris l'obtenció dels permisos necessaris si
escau, el pagament dels impostos corresponents i la satisfacció del cànon
derivat dels drets d'autor.
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
ENTITATS I ASSOCIACIONS CULTURALS
Nom:
CIF
Domicilie Social
C. Postal
Localitat/Província
Representant
DNI

Domicilie de notificació
C. Postal
Localitat/Província
e-mail de notificació
Tel.
Tel. mòbil
EXPOSA:
Que desitja sol·licitar la subvenció convocada per l'Ajuntament de Canals per a
entitats i associacions culturals:
DECLARA:
Haver sol·licitat altres subvencions als següents organismes:
quantia sol·licitada :

, quantia rebuda

.

Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries, incloses les de
l'Ajuntament de Canals, imposades per les disposicions vigents.
Declara estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.
EN CAS DE RESULTAR BENEFICIARI DE SUBVENCIÓ:
Presentar la justificació acreditativa d'estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries, i amb la Seguretat Social.
DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA:
Còpia del CIF.
Estatuts de l'Associació o declaració jurada de vigència dels mateixos.
Justificant bancari en el qual figure com a titular el sol·licitant i dades de compte
bancari ANAVEN.
Memòria explicativa i pressupost d'ingressos i despeses del projecte/activitat
per al qual se sol·licita la subvenció.

DADES ECONÒMIQUES:
Pressupost global del projecte:
Import Autofinançat:...................
Import Sol·licitat:.........................
SOL·LICITA, a la vista de les Bases Reguladores de les presents subvencions i
reunits els requisits exigits, subvenció i DECLARA que totes les dades i
documents que acompanya s'ajusten a la realitat.
Canals, a
(Signatura)

