
BASE 49.- Normes comuns per a totes les subvencions concedides de 
forma directa. 

 

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de 

concurrència competitiva. No obstant açò, podran concedir-se de forma directa 

les subvencions previstes nominativament en el pressupost municipal. 

Podran concedir-se de manera directa les següents subvencions: 

- Les previstes nominativament en el Pressupost, ens els termes 
arreplegats en els convenis i en la normativa reguladora d’estes 
subvencions. S'entén per subvenció prevista nominativament en el 
Pressupost de l'Ajuntament, aquella en què almenys la seua dotació 
pressupostària i beneficiària apareguen determinades en els estats de 
despesa del Pressupost o en el corresponent Annex de Subvencions 
nominatives que s'integre en el Pressupost General. L'objecte d'aquestes 
subvencions haurà de quedar determinat expressament en el 
corresponent conveni de col·laboració o resolució de concessió que, en 
tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica 
del corresponent crèdit pressupostari. 

- Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals vinga imposada a 
l'Administració per una norma de rang legal seguiran el procediment de 
concessió que els resulte d'aplicació d'acord amb la seua pròpia 
normativa. 

- Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què 
s'acrediten raons d'interés públic, social, econòmic o humanitari, o unes 
altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria 
pública. 
 

La concessió de qualsevol tipus de subvenció nominativa requerirà la formació 

d'un expedient en què conste: 

• La sol·licitud de la subvenció. Aquesta es presentarà  de conformitat amb el 

model recollit a l'Annex I d'aquestes bases d'execució, sense perjuí de la 

informació addicional que s’haurà d’acompanyar a aquesta: memòria del curs 

anterior amb els estats d’execució pressupostaris, detall i calendari d'activitats 

del curs següent així com pressupostos previstos. En el cas de les associacions 

esportives i entitats socials es regirà pel que s’assenyala a les bases 47 i 48. 

• Proposta d'acord del regidor delegat de l'àrea. 

• Informe d'Intervenció. 

• Acord de la concessió de la subvenció. 

 

La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de la 

despesa corresponent i l'anotació de document comptable AD. 



 

Perquè es puga expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible 

la prèvia justificació, sense perjudici de que el regidor delegat acredite que s'han 

complit les condicions exigides en l'acord de concessió. Si tals condicions, per la 

seua mateixa naturalesa, han de complir-se després de la percepció dels fons, 

s'establirà el període de temps en què, en qualsevol cas, aquelles s'hagen de 

complir 

Les subvencions s'abonaran, com a regla general, prèvia justificació pel 

beneficiari de la realització de l'activitat, projecte, objectiu o adopció del 

comportament per al qual es va concedir la subvenció, abans del dia 15 de 

novembre de l'exercici corrent. 

Com ja s’ha dit, la justificació de la destinació dels fons s'efectuarà abans del 15 

de novembre de cada exercici i per mitjà de la presentació en el registre d'entrada 

de l'Ajuntament de Guadassuar de l’Annex II degudament emplenat acompanyat 

de factures originals (o còpies degudament confrontades) per import igual o 

superior a l'import de la subvenció.  Les factures presentades hauran de 

correspondre al mateix exercici o període per al que s'ha concedit la subvenció.  

Així mateix, s’acompanyarà de la declaració responsable de no estar incurs en 

cap de les prohibicions previstes en els apartats segon i tercer de l’article 13 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i l’autorització a 

l’Ajuntament per a obtindre els certificats d’estar al corrent de les obligacions 

tributàries i davant la Seguretat Social en cas de no aportar-los. L’obtenció dels 

certificats anteriors quedarà substituïda per una declaració responsable quan la 

quantia de la subvenció a atorgar a l’entitat beneficiària no supere l’import de 

3.000’00 euros. 

El contingut de les factures que es presenten per a la justificació haurà de complir 

amb els requisits exigits en el RD 1496/2003 que regula les obligacions de 

facturació i del que resumim els següents aspectes que considerem més 

rellevants: 

• Número i data de la factura. 

• Dades identificatives del client (NIF o CIF, raó social, direcció).  

Aquestes dades hauran de coincidir obligatòriament amb les de 

l'entitat beneficiària de la subvenció. 

• Dades de l'emissor de la factura (NIF o CIF, raó social, direcció). 

• Detall dels productes o serveis prestats. 

• Desglossament de l'IVA. 

Si la destinació de la subvenció és la realització d'obres o instal·lacions, serà 

necessari informe dels serveis tècnics municipals d'haver-se realitzat l'obra o 

instal·lació d'acord amb les condicions de concessió. 



L’atorgament de les subvencions té caràcter voluntari i excepcional, i la 

Corporació podrà reduir-les en qualsevol moment, no seran mai invocables com 

a precedent. 

En allò no recollit en el Títol Cinquè d'aquestes bases, caldrà ajustar-se al que 

estableix la Llei 38/2003 general de subvencions i el RD 887/2006 pel qual 

s'aprova el Reglament que la desenvolupa. 

 



BASE 51 – Normes subvencions nominatives associacions esportives. 

L’assignació de les subvencions per a les associacions esportives es farà tenint 
en compte una subvenció bàsica de 500,00 € per a cobrir les despeses 
administratives i comptables. 

A més a més, aquelles que tinguen escola esportiva i els alumnes inscrits paguen 
un mínim de 100,00 € per alumne/a i curs, se li concedirà una subvenció 
addicional de 100,00 € per cadascun inscrit a les activitats formatives de 
l’associació. 

Per fomentar la pràctica esportiva en aquelles modalitats en que no es té 
instal·lacions esportives municipals i s’ha de pagar un lloguer de pistes o 
instal·lacions de gestió privada es rebrà una subvenció bàsica de 500€ 

Per a poder determinar la subvenció serà necessari presentar abans del 30 
d’octubre de l’exercici anterior: 

1. Sol·licitud de subvenció d’escoles esportives. 

2. Declaració responsable d’altres subvencions sol·licitades.  

3. Declaració responsable de compliment de requisits per a rebre 
subvencions i acceptació de condicions.   

Seran subvencionables les activitats esportives que complisquen les següents 
característiques: 

- Que tinguen una durada anual. 

- Que es desenvolupen en horari extraescolar. 

- Que exigisquen la presència de l’alumne durant, almenys, dos dies a la 
setmana, i durant almenys una hora cada dia. 

- Que la modalitat esportiva estiga impartida per personal tècnicament 
qualificat.  

També serà necessari presentar per a cada temporada: 

- El llistat dels xiquets/es i joves que estan matriculats i paguen per 
aquestes activitats durant la temporada amb nom i cognoms, DNI, adreça 
i import de la despesa anual que paga cada alumne.  

- El llistat de monitors/es, entrenadors/es i resta de personal tècnic 
qualificat i voluntaris/es que estiguen en contacte amb xiquets/es i joves, 
amb nom i cognoms, DNI i adreça. A més a més aquests tindran l’obligació 
de presentar el certificat d’antecedents penals sobre delictes sexuals. 

Seran subvencionables les despeses següents: 

- La compra de material esportiu específic per al desenvolupament de 
l’activitat esportiva. 

- Nòmines de professorat i personal tècnic i esportiu. 

- Despeses federatives (fitxes esportives) i de funcionament. 

- Assegurances i mútues. 

- Desplaçaments, dietes i arbitratges de competicions esportives. 

En cas de que, per resultar antieconòmic per raó del nombre de 
competidors, fora necessari desplaçar-se amb vehicles propis. Es 



subvencionarà a raó de 0,10 € el kilòmetre. Per tal de justificar aquest tipo 
de desplaçament s’haurà de presentar una declaració responsable del 
president del club en la que conste: 

o El nombre de vehicles propis empleats en cada competició. 

o El nombre de competidors/entrenadors que s’han desplaçat a la 
competició. 

o Punt d’origen i destí del desplaçament, així com els kilòmetres que 
hi ha entre els dos. 

o Convocatòria de la competició, que especificarà, com a mínim: data 
de celebració de la competició, lloc de celebració i nombre de 
competidors inscrits. 

No seran subvencionables les despeses no incloses en el apartat anterior i en 
concret: 

1. Totes les que no estiguin directament relacionades amb el objecte de la 
subvenció. 

2. La neteja d’equipatges. 

3. Les despeses derivades d’activitats gastronòmiques. 



BASE 52 – Normes subvencions nominatives a Entitats Socials 

L’assignació de les subvencions per a Entitats Socials seran les aprovades en la 
Base 46 del pressupost. En cap cas la subvenció superarà el 50% del pressupost 
de l’associació.  

 Per a poder determinar la subvenció serà necessari presentar abans del 30 
d’octubre de l’exercici anterior: 

1. Sol·licitud de subvenció d’entitats socials. Annex I.  

2. Declaració responsable d’altres subvencions sol·licitades.  

3. Declaració responsable de compliment de requisits per a rebre 
subvencions i acceptació de condicions.   

Seran subvencionables les activitats que complisquen les següents 
característiques: 
 

• Millorar la cohesió i inclusió social de la localitat.  
• Promoure l'associacionisme i el voluntariat. 
• Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.  
• Millorar els canals de participació ciutadana. 
• Afavorir la cooperació entre el sector públic, sector no lucratiu i el privat.  
• Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de Guadassuar. 
• Promoure un desenvolupament més sostenible del poble. 
• Fomentar valors del civisme i la convivència.  
• Contribuir a garantir la qualitat de la salut a Guadassuar.  
• Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.  
• Fomentar el desenvolupament del comerç a la ciutat 
• Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i 

desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives. 
• Promoure l'acció comunitària. 
• Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, 

edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació 
sexual i identitat de gènere, entre altres. 

 
Les activitats seran subvencionables amb els següents imports : 
  

a) Activitats relacionades amb la salut (activitats de gimnàstica, ball, ioga, taixí, 
pilates, relaxació, expressió corporal i psicomotricitat, activitats d’estimulació 
de la memòria) amb un màxim del 20% de la factura total. 

 
b) Oci i temps lliure: excursions, manualitats i altres activitats d’oci i temps lliure. 

Se subvenciona l’autobús o altres mitjans de transport amb un màxim del 
40% de la factura total. 

 
c) Dinars, berenars o sopars de celebració social relacionats amb la seua 

activitat, amb un import màxim del 40% de la factura total. 
 
 
 



No seran subvencionables les despeses no incloses en el apartat anterior i en 
concret: 
 
a) Els que no coincidisquen amb l’objecte d’aquestes bases. 
 
b) Projectes els destinataris dels quals no siguen ciutadans del municipi de 
Guadassuar. 
 
c) Els d’idèntic objecte i promoguts per la mateixa entitat que ja hagen obtingut 
finançament per la totalitat del projecte d’altra administració. En cas de que no 
siga un finançament integral, l’Ajuntament de Guadassuar, finançarà com a 
màxim el % que no estiga finançat per altres administracions. 
 
d) Els que contemplen la realització d’obres, única o principalment, l’adquisició 
de materials inventariables per al seu desenvolupament o el de les seues 
activitats (adquisició, construcció, reforma i/o equipament, així com maquinària i 
qualsevol material inventariable).  
 
e) Projectes destinats a cobrir necessitats ja ateses pels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Guadassuar, llevat que de l’estudi de l’oferta i demanda d’atenció 
resulte imprescindible complementar l’acció dels recursos públics. 
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