
 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA DESTINADES A 
ASSOCIACIONS SENSE ANIME DE LUCRE I ONG’S DE l'EXERCICI 2021 

Un dels instruments més importants per a impulsar l'exercici d'activitats referides a 
projectes de promoció i desenrotllament social ho constituïx una correcta política 
d'ajuda a les associacions sense ànim de lucre i ONG’s per a dur a terme projectes de 
promoció i desenrotllament social, a través de les subvencions corresponents. 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, destaca com a requisit 
essencial per a l'atorgament de subvencions, i amb caràcter previ al mateix, la 
necessitat d'aprovar unes Bases Reguladores de les corresponents convocatòries.  

A fi d'optimitzar els recursos disponibles i d'ajudar a les Associacions sense ànim de 
lucre i ONG’s a desenrotllar activitats i projectes de promoció i desenrotllament social, 
es realitza la present Convocatòria per a la sol·licitud de subvencions d'acord amb les 
següents: 

BASES 

Primera.- Finalitat i objecte de les ajudes.  

La present convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en els 
gastos que ocasionen les distintes activitats a desenrotllar per les associacions sense 
ànim de lucre i Ong’s, referits a projectes de promoció i desenrotllament social, 
realitzades durant l'any 2021.  

S'entendrà a este efecte com a projecte de promoció i desenrotllament social tota 
aquella proposta d'activitat o programa d'activitats d'arrel social, referits a projectes de 
promoció, com són: 

  Activitats educatives en Centres Escolars  

 Atenció a persones amb discapacitat.  

 Acolliment de Menors  

 Atenció a malalts afectats de determinades patologies.  

No es concediran subvencions per a inversions en infraestructures, obres o 
condicionament de locals destinats a la realització d'estos programes o projectes, ni 
despeses derivats d'activitats gastronòmiques. 

Segunda.- Requisits de les Associacions Sol·licitants. 

Podran ser beneficiaris d'estes ajudes totes aquelles associacions, sense ànim de 
lucre, que reunisquen les condicions següents: 

  a) Estar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament 
d'Albal i tindre totes les dades inscrits actualitzats.  

 



 

 

b) No ser beneficiàries de cap ajuda o aportació econòmica d'una altra Àrea de 
l'Ajuntament, per als programes o actuacions pels quals se sol·licita la present 
subvenció.  

c) Haver justificat degudament subvencions o ajudes econòmiques concedides 
i percebudes amb anterioritat a la present convocatòria.  

d) Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de 
subvencions i de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.  

e) No tindre deutes de pagament en període executiu amb l'Ajuntament d'Albal, 
llevat que les mateixes estigueren degudament garantides, requisit que s'acreditarà a 
petició de la Regidoria de Benestar Social  

f) No haver sigut sancionats amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre 
subvencions.  

No podran acollir-se a estes ajudes aquelles associacions que hagen firmat o vagen a 
firmar, en el mateix exercici Conveni de Col·laboració amb l'Ajuntament d'Albal amb 
obligacions econòmiques reconegudes. 

Tercera.- Dotació pressupostària. 

La quantia global màxima de les ajudes serà de quatre mil dos-cents Euros (4.200,00 
Euros), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 410.2311.480401 (PROMOCIÓ 
SOCIAL: SUBVENCIONS ASSOCIACIONS SOCIALS) del pressupost vigent de 
l'Ajuntament. La quantia total subvencionada es repartirà entre els sol·licitants seguint 
els criteris establits en estes bases. 

Cuarta.- Sol·licituds i documentació. 

Les Associacions sol·licitants a què es referix la present convocatòria hauran de 
presentar el model de sol·licitud segons Annex I, havent d'adjuntar, si és el cas:  

- Fotocòpia del C.I.F. (Si és la primera vegada que se sol·licita la subvenció o si 
ha canviat)  

- Fotocòpia del D.N.I. del representant de l'Associació (si és la primera vegada 
que se sol·licita la subvenció o si ha canviat), junt amb l'acreditació de la dita 
representació.  

Les Associacions sol·licitants a què es referix la present convocatòria hauran de 
presentar l'Annex II, havent d'adjuntar, si és el cas:  

- Documents justificatius de les activitats realitzades que s'acreditaran amb els 
programes, díptics o elements de difusió de les campanyes de difusió, conscienciació  

 

 



 

 

o prevenció que s'aporten i factures de les activitats realitzades amb càrrec a la 
subvenció concedida per l'Ajuntament d'Albal.  

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, de octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament d'Albal queda autoritzat per a 
accedir a la informació que es troba en poder de l'Agència Estatal Tributària respecte 
de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social respecte de trobar-se al corrent de les obligacions amb 
esta. En el cas que l'associació interessada manifeste oposició expressa haurà 
d'aportar estos documents en el moment de la presentació de la sol·licitud. 

Quinta.- Obligacions de les Entitats Beneficiàries. 

Les entitats beneficiàries de la subvenció tindran les obligacions següents:  

a) Comunicar a l'Ajuntament qualsevol eventualitat que afecte substancialment 
els programes o activitats objecte de subvenció o que modifique o altere les dades 
consignats en la sol·licitud i documentació presentades.  

b) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de qualsevol subvenció o ajuda 
econòmica corresponent a l'exercici 2021, procedent d'una altra Administració o entitat 
Pública. Esta comunicació haurà d'efectuar-se, en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l'aplicació donada als fons rebuts.  

c) Proporcionar quanta informació els siga requerida a l'efecte d'avaluació i 
justificació de les subvencions, així com sotmetre's a les actuacions de comprovació i 
control financer per part de l'Ajuntament. 

d) Justificar degudament l'aplicació de la subvenció concedida i percebuda en 
la forma i terminis establits en la present convocatòria.  

e) Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits establits en la 
present convocatòria.  

f) Acreditar la realització de l'activitat que fonamenta la concessió de la 
subvenció i complir els requisits i condicions que la determinen. La subvenció només 
podrà utilitzar-se per a la finalitat per a la que va ser atorgada.  

L'incompliment de les obligacions assenyalades en les presents bases, així 
com l'ocultació o falsejament de dades i requisits exigits en les mateixes, donarà lloc al 
reintegrament a l'Ajuntament de les quantitats que procedisca o a la seua denegació.  

Atenent a la gravetat i transcendència de l'incompliment, el mateix podrà 
comportar, a més de l'anterior, les infraccions administratives i sancions que la 
legislació vigent contempla, incloent la inhabilitació per a la concessió de subvencions 
en posteriors convocatòries. 

 

 



 

 

Sexta.- Lloc i termini de presentació de sol·licituds i esmena de defectes:  

Les sol·licituds i documentació justificativa de les accions realitzades es presentaran 
en el Registre d'Entrada.  

El termini de presentació de sol·licituds serà de 05 dies naturals comptats a partir de 
l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. 

 En cap cas s'exceptuarà el compliment del termini establit. 

Si la sol·licitud no reunix tots els requisits establits en la convocatòria, es requerirà a 
l'interessat o interessada l'esmena dels defectes advertits en el termini màxim de deu 
dies, indicant-li que si així no ho fera se li tindrà per desistido/a de la seua sol·licitud, 
prèvia resolució, que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 68 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

Séptima.- Criteris de valoració i adjudicació per a la concessió de les ajudes. 

La proposta de concessió es realitzarà basant-se en l'aplicació dels criteris de 
valoració i adjudicació següents:  

1ª.- Nombre de persones beneficiàries de les activitats exercides.  

Fins a 10 beneficiarios/as        1 punt  

D'11 a 30 beneficiarios/as                  2 punts  

De 31 a 70 beneficiarios/as                 3 punts  

Més de 70 beneficiarios/as                  4 punts  

2ª.- Per activitats realitzades en el municipi d'Albal destinades al públic en 
general                     5 punts  

3ª.- Per activitats realitzades fora del municipi d'Albal              2 punts 

El valor econòmic de cada punt s'obté de la divisió realitzada entre l'import total 
assignat a esta subvenció entre el nombre de punts totals aconseguit per totes les 
associacions.  

La suma dels punts obtinguts per cada associació pel valor econòmic de cada punt 
constituirà l'import de la subvenció 2021, fins al límit establit en la present 
convocatòria. 

L'import de la subvenció que es concedisca a cada Associació sense ànim de lucre i 
ONG’s no podrà superar en cap cas aïllada o en concurrència amb altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos, el cost total de l'activitat subvencionada.  

 



 

Si s'han sol·licitat ajudes a altres organismes per este 
concepte, s'haurà de comunicar en la instància de la sol·licitud. 

Octava.- Procediment de Concessió i Resolució.  

La forma de concessió de les subvencions a què es referix estes Bases, serà la de 
concurrència competitiva.  

La valoració de les sol·licituds les realitzarà una Comissió Tècnica establida per 
l'Ajuntament, que farà la proposta de concessió o denegació a l'Alcalde.  

La Comissió de Valoració estarà integrada per:  

- La Regidoria de Benestar Social.  

- Una tècnica de Benestar Social.  

- Un Auxiliar Administratiu del Departament d'Intervenció.  

- La coordinadora del Centre Polivalent (Departament de Servicis Socials) , que 
actuarà com a secretària de la Comissió, amb veu però sense vot. 

Novena.- Abonament de la subvenció.  

L'abonament de la subvenció a associacions sense ànim de lucre i ONG’s, es 
realitzarà per mitjà de transferència bancària al compte assenyalada per l'entitat 
beneficiària.  

Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit 
de concurrència d'alguna de les causes de reintegrament previstes en la present 
convocatòria.  

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant l'entitat beneficiària no es 
trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la 
Seguretat Social o siga deutora per resolució de procedència de reintegrament. 

Décima.- Justificació de les subvencions concedides. 

Les Entitats beneficiàries de la subvenció estaran obligades a justificar les activitats 
exercides, per mitjà del model de justificació que apareix en l'Annex II de la present 
convocatòria, el qual es presentarà junt amb la sol·licitud de la subvenció (Annex I).  

Les factures hauran de reunir els requisits exigits amb caràcter general en el Reial 
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de 
facturació. En tot cas, les factures hauran d'anar a nom i amb el CIF de l'Associació i 
estar datades l'any 2021 Les factures presentades haurà d'estar pagades i justificar el 
seu pagament. 

Les factures i la resta de documents justificatius hauran de ser originals, o fotocòpies 
degudament compulsades que s'hauran d'aportar junt amb els originals si es desitja 
que els siguen tornats, i es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament.  



 

No s'admetran factures emeses per membres de la 
Junta Directiva de l'Associació subvencionada.  

Una vegada rebuda la documentació pertinent, pels servicis tècnics de la Regidoria de 
Benestar Social s'emetrà un informe sobre el grau de compliment dels fins per als que 
es va concedir la subvenció i adequació dels gastos realitzats als mateixos. 

Undécima.- Reintegrament de la Subvenció.  

Serà causa de devolució de la Subvenció concedida, procedint-se al reintegrament de 
les quantitats percebudes, en els casos següents:  

 L'incompliment de l'obligació de la correcta justificació de la Subvenció en el 
termini i formes previstos en la present convocatòria o justificació 
insuficient.  

 Obtindre la subvenció sense reunir els requisits exigits per a això.  

 L'incompliment de la finalitat per a la que la subvenció va ser concedida.  

 L'incompliment de les obligacions imposades als beneficiaris amb motiu de 
la concessió de la subvenció.  

 El falsejament o ocultació de les dades exigits en la present convocatòria. 

Duodécima.- Règim d'infraccions i sancions.  

Les Associacions sense ànim de lucre i ONG’s beneficiàries de subvenció quedaran 
sotmeses a les responsabilitats que en matèria d'infraccions i sancions administratives 
establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  

Decimotercera.- Legislació aplicable. 

Per al no regulat en esta convocatòria, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, en la llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en el Reglament d'Organització 
i Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEX I/ANEXO I 

Sol·licitud de Subvenció / Solicitud de Subvención de Asociaciones sin ánimo de lucro y ONG ‘S 

DADES D’IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACION 
Nom  de  l’entitat / Nombre de la Entidad 
 

CIF/CIF 
 

Domicili social/Domicilio social 
 

C. Postal/C. 
Postal 

Telèfon/Teléfono 

Municipi/Municipio 
 

Correu  electrònic /Correo 
electrónico 
 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT/ DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos 
 

DNI / DNI 
 

Adreça / Domicilio 
 

C. Postal / C. 
Postal 
 

Telèfon / Teléfono 
 

Municipi / Municipio 
 

Correu  electrònic / Correo electrónico 
 

INFORMACIÓ D’ALTRES SUBVENCIONS / INFORMACIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES 
Ha rebut subvencions d’altres administracions pel mateix 
concepte? 
¿Ha recibido subvenciones de otras administraciones por el 
mismo concepto? 

 Si  No 

En cas afirmatiu indique quines / En caso afirmativo indique cuales 
Administració / Administración Import / 

Importe 
  

 

ALTA DADES BANCÀRIES (CODI IBAN)/ ALTA DATOS BANCARIOS (CÓDIGO IBAN) 
País 
Pais 

DC  
DC 

Codi entitat  
Código entidad 

Codi sucursal  
Código sucursal 

DC  
DC 

Número de compte  
Número de cuenta 

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
Les persones sol·licitants més amunt mencionades declaren 
expressament que totes les dades assenyalades en esta 
sol·licitud són certes. Així mateix declaren conéixer les bases 
reguladores d’esta subvenció, no tindre pendent de justificar 
subvencions anteriors, trobar-se al corrent de pagament 
d'obligacions per reintegrament de subvencions,   trobar-se al 
corrent dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat 
Social, i conéixer les responsabilitats que del seu incompliment 
poguera derivar-se. 
“   Clàusula Quarta punt 2.- D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, l’Ajuntament d’Albal queda 
autoritzat per a accedir a la informació que es troba en poder de 
l’Agència Estatal Tributària respecte de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social respecte de trobar-se al corrent 
de les obligacions amb esta. 

Las personas solicitantes arriba mencionadas declaran 
expresamente que todos los datos señalados en esta solicitud 
son ciertos. Asimismo declaran, conocer las Bases reguladoras 
de esta Subvención,   no tener pendiente de justificar 
subvenciones anteriores, hallarse al corriente de pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones,   hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad 
social, y conocer las responsabilidades que de su 
incumplimiento pudiera derivarse. 
“…Cláusula Cuarta: punto 2.-De acuerdo con el artículo 28.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
Ayuntamiento de Albal queda autorizado para acceder a la 
información obrante en la Agencia Estatal Tributaria respecto a 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de la Tesorería General de la Seguridad Social 
respecto de encontrarse al corriente de las obligaciones con 
ésta. 

Albal,    de               de2021  
Signat / Firmado:  

Signatura de la persona sol·licitant/Firma de la persona solicitante 
 



 

S’HI ADJUNTA / SE ADJUNTA 
 Fotocòpia del CIF (si és la primera vegada que se sol·licita la subvenció o si ha canviat) /Fotocopia del 
CIF (si es la primera vez que se solicita la subvención o si ha cambiado) 
 Fotocòpia de DNI del representant de l’Associació (si és la primera vegada que se sol·licita la subvenció 
o si ha canviat),  juntament amb l’acreditació de l’esmentada representació. /Fotocopia del D.N.I. del 
representante de la Asociación (si es la primera vez que se solicita la subvención o si ha cambiado), 
junto con la acreditación de dicha representación. 

Sr./Sra.__________________________ com a representant de l’Associació 
denominada__________________________/D./Dña_______________________como Representante de 
la Asociación denominada _______________________________ 

1. CERTIFICA, que el nombre de socis existents en l'actualitat en l’esmentada associació és de 
_____________/CERTIFICA, que el número de socios existentes en la actualidad en dicha 
Asociación es de ____________ 

2.  AUTORITZA, a l'Ajuntament d'Albal que consulte en el seu Registre l'antiguitat de l'Associació./ 

AUTORIZA, al Ayuntamiento de Albal a que consulte en su Registro la antigüedad de la Asociación. 

3.  DECLARA sota la seua  responsabilitat, que les activitats  dutes a terme per l'associació durant 
l'any 2021 han sigut _____________________, i s’hi adjunten a estos efectes els documents 
següents:      Díptics □    Cartells □ /  

DECLARA, bajo su responsabilidad, que las actividades  llevadas a cabo por la Asociación 
durante el año 2021 han sido ___________________, adjuntándose a estos efectos los siguientes 
documentos:   

Dípticos □    Carteles □ 
Albal, a ________, de ______________________, de 2021 

(DNI firma i segell de l'Associació)/(D.N.I. firma y sello de la Asociación) 

 

SOL·LICITA/SOLICITA  SIGNATURA/FIRMA 
 Que li siga concedida la subvenció indicada  
per a les activitats sol·licitades en el revers. 
Que le sea concedida la subvención 
indicada para las actividades solicitadas en 
el reverso. 

 Albal,    de               de 2021 
Signatura de la persona sol.licitant/Firma de la 

personasolicitante 

ACTIVITAT/ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA 
LA SUBVENCION DESTINATARIS/DESTINATARIOS 

  Públic en general/Público en general
  Activitats realitzades en el municipi/ 

Actividades realizadas en el municipio 
 Activitats fora del municipi/ 

Actividades fuera del municipio 
  Públic en general/Público en general

  Activitats realitzades fora del 
municipi/ Actividades realizadas en el 
municipio 

 Activitats fora del municipi/ 
Actividades fuera del municipio 



 

 

ANNEX II/ANEXO II 

Sr./Sra.__________________________ com a representant de l’Associació 
denominada__________________________/D./Dña_______________________como Representante de 
la Asociación denominada _______________________________ 

Presente els següents documents justificatius de les activitats realitzades amb càrrec a la subvenció 
concedida per l’Ajuntament d’Albal /Presento los siguientes documentos justificativos de las actividades 
realizadas con cargo a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Albal:  

ACTIVITATS REALITZADES /ACTIVIDADES REALIZADAS  

RELACIÓ DE FACTURES /RELACION DE FACTURAS: 

 

 

 

 

 

 

 

Albal, a ________, de ______________________, de 2021   

(DNI firma i segell de l'Associació)/(D.N.I. firma y sello de la Asociación) 

 

DILIGÈNCIA per a fer constar que les presents bases, que consten de tretze clàusules i 
dos annexos han sigut aprovades mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 2021/2564 de 15 de 
novembre de 2021 

Albal, a la data de la firma 

El secretari 

Antonio Montiel Márquez 

Document firmat electrònicament. Codi de verificació al marge 

 


