
 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONS 

PREÀMBUL 

La present Ordenança s'articula al voltant de l'exercici de la potestat reglamentària 
prevista en l'art. 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

L'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant, LPACAP) introdueix algunes 
novetats relacionades amb la potestat reglamentària de les entitats locals, entre les 
quals es recullen els principis de bona regulació, així com diferents modificacions 
dirigides a incrementar la participació ciutadana en el procés d'elaboració de les normes. 
En aquest sentit, l'art. 129.1 de la LPACAP estableix que “En l'exercici de la iniciativa 
legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques han d’actuar d'acord 
amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència. En l'exposició de motius o en el preàmbul, segons es tracte, 
respectivament, d’avantprojectes de llei o de projectes de reglament, ha de quedar prou 
justificada la seua adequació als principis esmentats”. 

L'aplicació dels principis de necessitat i eficàcia en l'elaboració de la present norma 
deriva, al seu torn, de la determinació i concreció dels principis d'igualtat i no 
discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència en 
l'accés als recursos públics i la gestió d’aquests, d’acord amb el que estableix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, vigent. 

D'acord amb el principi de proporcionalitat, la present iniciativa pretén dotar la ciutadania 
i les entitats de Burjassot d'una norma bàsica que garantisca l'accés públic a les diferents 
convocatòries d'ajudes municipals, així com la difusió dels objectius públics pretesos. 

Respecte a la seguretat jurídica, amb aquesta norma es vol acomplir la previsió recollida 
en l'art. 17.2 de la Llei 38/2003, assegurant als ciutadans una completa regulació en 
aquesta matèria, totalment harmonitzada amb l'ordenament jurídic en vigor. 

En relació amb la transparència, la present norma comptarà en la seua elaboració amb 
l'activa participació de ciutadania i entitats representatives del municipi, d’acord amb el 
que es preveu en l'art. 133 de la LPACAP i d'acord amb els objectius de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència. 

Finalment, la present norma tracta de garantir l'eficiència i correcta gestió i distribució 
dels recursos públics municipals. 

Pels motius exposats anteriorment, s'ha considerat la conveniència d'elaborar una 
Ordenança General de Subvencions que, complint amb el contingut mínim requerit per 
l'art. 17.3 de la Llei General de Subvencions vigent, establisca el marc i règim comú de 
les activitats de foment d'índole social, cultural, esportives i altres que són habitualment 
subvencionades des de l'Administració Local, atés el caràcter complementari d'aquestes 
amb els serveis públics de competència local. 



 

La present regulació no suposa una norma de tancament en aquesta matèria, sinó que 
podrà ser desenvolupada en funció de la naturalesa de les activitats que pogueren ser 
objecte de foment municipal, fet pel qual el present reglament constitueix un text que ha 
de servir de base i garantia de funcionament a les diferents entitats i organismes 
implicats. 

ARTICLE 1. Objecte de la subvenció 

D'acord amb el que estableix l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, per mitjà de la present ordenança s'estableixen les bases reguladores 
de la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Burjassot, conformement als 
principis d'igualtat i no discriminació, publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
eficàcia i eficiència, recollits en aquesta llei. 

CONCEPTE DE SUBVENCIÓ 

S'entén per subvenció, a l'efecte d'aquesta llei, tota disposició dinerària efectuada per 
l'Ajuntament de Burjassot, per qualssevol dels subjectes contemplats en l'article 3 
d'aquesta llei, a favor de persones públiques o privades i que complisca els següents 
requisits: 

• Que el lliurament es faça sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

• Que el lliurament estiga subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució 
d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja duts 
a terme o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació; casos per als quals el 
beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que s'hagen establit. 

• Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una 
activitat d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública. 

ARTICLE 2. Àrees objecte de subvenció 

2.1. Delimitació de competències municipals i àrees objecte de foment 

L'Ajuntament, en l'exercici de les seues competències, tal com assenyala la LRBRL, així 
com l'art. 33 de la Llei 8/2010 de la Generalitat Valenciana, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, i la Circular de 18 de juny de 2014 de la Direcció General 
d'Administració Local, d'acord amb el nou règim competencial establit per la Llei 
27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, per mitjà dels 
procediments previstos en aquesta ordenança, podrà concedir subvencions en les 
següents àrees: 

a) Música: espectacles dels diversos estils musicals i preferentment els programes de 
formació pràctica musical. 

b) Esports: despeses derivades de participació en competicions oficials, de les quals 
gaudeix d'especial protecció l'esport de la infància i joventut; també podran ser objecte 



 

de subvenció els esdeveniments esportius especials, així com les activitats del foment 
de l'esport dutes a terme per entitats esportives de l'àmbit local. 

c) Educació: seran subvencionables els cursos, seminaris i altres activitats relacionats 
amb la formació. 

d) Tercera edat: activitats de foment i implantació de l'associacionisme en el sector. 

f) Sanitat i consum: activitats de formació en aquest sector; innovació comercial, 
projectes de millora. 

g) Medi ambient: cursos i activitats de sensibilització amb el medi ambient. 

h) Participació ciutadana: amb destinació a subvencionar les entitats ciutadanes i les 
associacions de veïns. 

i) Cultura: teatre, imatge, arts plàstiques, música i espectacles dels diversos estils 
musicals i preferentment els programes de formació pràctica musical, cultura tradicional, 
trobades i altres activitats. 

j) Joventut: foment i implantació de l'associacionisme. 

k) Programes de l'àmbit del Benestar Social, Igualtat de Gènere, 3a Edat, Joventut, 
Sanitat, Educació, Immigració i la cooperació per al desenvolupament, excloent-ne 
expressament les ajudes directes als ciutadans en matèria de Serveis Socials, que 
hauran de regir-se per regulació específica. 

l) Promoció del valencià: ús del valencià en el comerç, en la literatura, en les xarxes 
socials, etc. 

En cap cas seran subvencionables els programes, les activitats o l’adquisició de material 
per als quals s'hagen convocat plans a escala provincial o regional, sempre que estiguen 
oberts als peticionaris a què es refereix la base següent, llevat que, efectuada l'oportuna 
sol·licitud dins del termini i en la forma escaient, la seua inclusió en aquests haja sigut 
denegada. 

2.2. Àmbits exclosos de l'Ordenança 

No estan compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei les aportacions dineràries entre 
diferents administracions públiques per a finançar globalment l'activitat de l'administració 
per a la qual estiguen destinades, ni les que tenen lloc entre els diferents agents d'una 
administració els pressupostos de la qual s'integren en els Pressupostos Generals de 
l'Administració a la qual pertanguen, tant si es destinen a finançar globalment la seua 
activitat com a la realització d'actuacions concretes a desenvolupar en el marc de les 
funcions que tinga atribuïdes, sempre que no resulten d'una convocatòria pública. 

Tampoc estaran compreses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei les aportacions 
dineràries en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, per part de les 
entitats que integren l'Administració local a favor de les associacions a què es refereix 



 

la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local. 

Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei: 

a) Els premis que s'atorguen sense la prèvia sol·licitud del beneficiari. 

Les subvencions previstes en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General. 

Les subvencions regulades en la Llei Orgànica 3/1987, de 2 de juliol, de Finançament 
dels Partits Polítics. 

Les subvencions als grups parlamentaris de les cambres de les Corts Generals, en els 
termes previstos en els reglaments del Congrés dels Diputats i del Senat, així com les 
subvencions als grups parlamentaris de les assemblees autonòmiques i als grups 
polítics de les corporacions locals, segons establisca la seua pròpia normativa. 

ARTICLE 3. Beneficiaris 

Tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la persona que haja de realitzar 
l'activitat que en va fonamentar l’atorgament o que es trobe en la situació que en legitima 
la concessió. 

Quan el beneficiari siga una persona jurídica i sempre que així es preveja en les bases 
reguladores, els membres associats del beneficiari que es comprometen a efectuar la 
totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i 
per compte del primer tindran igualment la consideració de beneficiaris. 

Quan es preveja expressament en les bases reguladores, podran accedir a la condició 
de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, 
les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat 
que, encara que manquen de personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, 
activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la 
subvenció. 

Quan es tracte d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades 
sense personalitat, s’hauran de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en 
la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de 
l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'ells, que tindran 
igualment la consideració de beneficiaris. 

En qualsevol cas, s’haurà de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, 
amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen 
a l'agrupació. 

No podrà dissoldre's l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció 
previst en els articles 39 i 65 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 



 

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els Clubs, Associacions i entitats sense 
ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia el domicili social de la qual estiga o no 
radicat en aquesta localitat sempre que puguen dur a terme els projectes, activitats o 
comportament o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció en el 
municipi de Burjassot o en benefici d'aquest. 

Les bases reguladores de subvencions es publicaran, per conducte de la BDNS (Base 
de Dades Nacional de Subvencions) i en el BOP, una vegada que s'haja presentat el 
text de la convocatòria davant d’aquesta i la informació requerida per a la publicació, 
així com forma i termini en què han de presentar-se les sol·licituds de conformitat amb 
l’art. 17.3 b) de la LGS. 

ARTICLE 4. Entitats col·laboradores 

Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l'òrgan 
concedent als efectes relacionats amb la subvenció, entregue i distribuïsca els fons 
públics als beneficiaris, quan així s'establisca en les bases reguladores, o col·labore en 
la gestió de la subvenció sense que es produïsca el previ lliurament i distribució dels 
fons rebuts. Aquests fons en cap cas es consideraran integrants del seu patrimoni. 

Igualment tindran aquesta condició els que havent sigut denominats beneficiaris 
conformement a la normativa comunitària tinguen encomanades, exclusivament, les 
funcions enumerades en el paràgraf anterior. 

Podran ser considerades entitats col·laboradores els organismes i altres ens públics, les 
societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions 
públiques, els organismes o ens de dret públic i les associacions a què es refereix la 
disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, així com les altres persones jurídiques públiques o privades que 
reunisquen les condicions de solvència i eficàcia que s'hi establisquen. 

Les entitats col·laboradores hauran d'acreditar les condicions de solvència i eficàcia en 
els següents àmbits: 

• Relació dels principals serveis proporcionats i activitats col·laboratives en el marc de 
l'objecte de la convocatòria específica en els últims cinc anys, així com una descripció 
detallada d'aquests. 

Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 
l'òrgan competent. 

• Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades en l'entitat, 
especialment aquelles referides a la gestió econòmica de les activitats col·laboratives. 

• Descripció, si és el cas de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per 
a garantir la qualitat i la transparència. 



 

• Les titulacions acadèmiques i professionals del personal responsable de l'execució de 
l'acció col·laborativa. 

En la convocatòria de cada subvenció es determinaran els criteris mínims de solvència 
que han d'acreditar les entitats que opten a ser entitats col·laboradores. 

ARTICLE 5. Condicions que han de complir els beneficiaris i entitats col·laboradores 

Requisits per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora: 

Podran obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats 
que es troben en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les quals 
concórreguen les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la 
convocatòria. 

No podran obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions 
regulades en aquesta llei les persones o entitats en qui concórrega alguna de les 
circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció s'exceptue per la 
seua normativa reguladora: 

a) Haver sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, 
suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o 
delictes urbanístics. 

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari; haver sigut declarades insolvents 
en qualsevol procediment; trobar-se declarades en concurs, llevat que en aquest haja 
adquirit l'eficàcia un conveni; estar subjectes a intervenció judicial, o haver sigut 
inhabilitades conformement a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que haja 
conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 

c) Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarades culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració. 

d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells 
que ostenten la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits 
de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració 
General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels 
càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en els termes establits en aquesta o en la normativa autonòmica que regule 
aquestes matèries. 

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine 
reglamentàriament. 



 

f) Tindre la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. 

g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions 
en els termes que es determinen. 

h) Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 
d'obtindre subvencions. 

i) No podran accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en l'article 
3.c quan concórrega alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus 
membres. 

j) Les prohibicions d'obtindre subvencions afectaran també aquelles empreses de les 
quals, per raó de les persones que les regeixen o d'altres circumstàncies, puga presumir-
se que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres 
empreses en les quals hagueren concorregut aquelles. 

En cap cas podran obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les 
subvencions regulades en aquesta ordenança les associacions incurses en les causes 
de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 
22 de març, reguladora del dret d'associació. 

Tampoc podran obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les 
associacions respecte de les quals s'haja suspés el procediment administratiu 
d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa 
l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, fins que no recaiga resolució judicial ferma en 
virtut de la qual puga practicar-se la inscripció en el corresponent registre. 

En qualsevol cas, no es podran destinar diners públics a la col·laboració, organització o 
patrocini de festes, esdeveniments, espectacles o actes públics en els quals es done 
algun d'aquests supòsits: 

a) Que l'entitat organitzadora reba diners d'empreses o entitats que utilitzen el cos de la 
dona com a reclam publicitari. 

b) Que siga la mateixa entitat organitzadora qui utilitze el cos de la dona de manera 
sexista com a reclam publicitari. 

c) Que hi participen directament o indirectament locals d'alternança. 

d) Que s'hi anuncien empreses l'activitat econòmica principal de les quals siga la venda 
del cos de les dones per al plaer. 

ARTICLE 6. Despeses subvencionables 

De conformitat amb el que assenyala l'art. 31 de la LGS, es consideren despeses 
subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguen a la naturalesa de 



 

l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es facen en el termini 
establit per les diferents bases reguladores de les subvencions. 

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

Excepte disposició expressa en contra en les bases reguladores de les subvencions, es 
considerarà despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a 
la finalització del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la 
subvenció. 

Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011) per al contracte menor, 
el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb 
caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el 
mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que 
la despesa s'haja fet amb anterioritat a la subvenció. 

L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, o, si 
escau, en la sol·licitud de subvenció, s’ha d’efectuar conformement a criteris d'eficiència 
i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no 
recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. 

En el supòsit d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, se 
seguiran les regles següents: 

a) Les bases reguladores fixaran el període durant el qual el beneficiari haurà de destinar 
els béns a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció, que no podrà 
ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys 
per a la resta de béns. 

En el cas de béns inscriptibles en un registre públic, haurà de fer-se constar en 
l'escriptura aquesta circumstància, així com l'import de la subvenció concedida, havent 
de ser objecte aquests assumptes d'inscripció en el registre públic corresponent. 

b) L'incompliment de l'obligació de destí referida en el paràgraf anterior, que es produirà 
en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, serà causa de reintegrament, en els 
termes establits en el capítol II del títol II d'aquesta llei i el bé quedarà afecte al pagament 
del reintegrament qualsevol que siga el seu posseïdor, llevat que resulte ser un tercer 
protegit per la fe pública registral o es justifique l'adquisició dels béns amb bona fe i just 
títol o en establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscriptibles. 

No es considerarà incomplida l'obligació de destí referida en l'anterior apartat 4 quan: 

a) Tractant-se de béns no inscriptibles en un registre públic, siguen substituïts per uns 
altres que servisquen en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual es va concedir 



 

la subvenció i aquest ús es mantinga fins a completar el període establit, sempre que la 
substitució haja sigut autoritzada per l'administració concedent. 

b) Tractant-se de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi de destí, alienació o 
gravamen siga autoritzat per l'administració concedent. En aquest supòsit, l'adquirent 
assumirà l'obligació de destí dels béns pel període restant i, en cas d'incompliment 
d'aquesta, del reintegrament de la subvenció. 

Les bases reguladores de les subvencions establiran, si escau, les regles especials que 
es consideren oportunes en matèria d'amortització dels béns inventariables. No obstant 
això, el caràcter subvencionable de la despesa d'amortització estarà subjecte a les 
següents condicions: 

a) Que les subvencions no hagen contribuït a la compra dels béns. 

b) Que l'amortització es calcule de conformitat amb les normes de comptabilitat 
generalment acceptades. 

c) Que el cost es referisca exclusivament al període subvencionable. 

Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses 
notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat 
i les d'administració específiques són subvencionables si estan directament 
relacionades amb l'activitat subvencionada i són indispensables per a l'adequada 
preparació o execució d'aquesta, i sempre que així es preveja en les bases reguladores. 
Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària podran ser 
subvencionades quan així ho preveja la normativa reguladora de la subvenció. 

En cap cas seran despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona 
efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos 
indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos 
personals sobre la renda. 

El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que 
corresponga raonablement d'acord amb principis i normes de comptabilitat generalment 
admeses i, en tot cas, en la mesura en què tals costos corresponguen al període en què 
efectivament es realitza l'activitat. 

ARTICLE 7. Procediment de concessió de subvencions 



 

Les subvencions podran concedir-se de manera directa o mitjançant procediment en 
règim de concurrència competitiva. 

El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de 
concurrència competitiva. Tindrà la consideració de concurrència competitiva el 
procediment a través del qual les subvencions es concedeixen mitjançant la comparació 
de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes, d'acord amb 
els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, 
dins del crèdit disponible, aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels 
criteris esmentats. 

En virtut de l'article 55 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, les bases 
reguladores de la subvenció poden exceptuar del requisit de fixar un ordre de prelació 
entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits per al cas que el 
crèdit consignat en la convocatòria siga suficient, atenent el nombre de sol·licituds una 
vegada finalitzat el termini de presentació. 

Tota concessió de subvenció ha d'estar condicionada a la presentació d'un projecte en 
el qual s'especifiquen els objectius, les persones que es poden beneficiar de les 
activitats, a qui van dirigides i com repercuteixen les activitats en la millora de la qualitat 
de vida de la ciutadania de Burjassot. 

ARTICLE 8. Concessió directa de subvencions 

Prèvia aprovació per part del Ple de la Corporació i havent-se informat al Consell de 
Transparència, podran concedir-se de manera directa les següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de l'entitat, en els termes 
recollits en els convenis i en aquesta ordenança. 

El pressupost municipal contindrà el nom del beneficiari, l'objecte de la subvenció i la 
seua quantia. 

En les bases d'execució del pressupost s'indicaran les subvencions d'aquest tipus, que 
es formalitzaran mitjançant conveni en el qual es determinarà la forma de pagament i la 
justificació de la subvenció. 

La subscripció de convenis haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, facilitar la 
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització d'activitats 
d'utilitat pública i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

La gestió, justificació i resta d'actuacions relacionades amb les despeses derivades dels 
convenis que incloguen compromisos financers per a l'Administració Pública o qualsevol 
dels seus organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents que ho 
subscriguen, així com amb els fons compromesos en virtut d'aquests convenis, 
s'ajustaran al que disposa la legislació pressupostària. 



 

Els convenis que incloguen compromisos financers hauran de ser financerament 
sostenibles, devent els qui els subscriguen tindre capacitat per a finançar els assumits 
durant la vigència del conveni. 

Els convenis hauran d'incloure, almenys, les següents matèries: 

• Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb què actua cadascuna 
de les parts. 

• La competència en la qual es fonamenta l'actuació de l'Administració Pública, dels 
organismes públics i les entitats de dret públic vinculats o dependents d'ella o de les 
universitats públiques. 

• Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada subjecte per al seu compliment, 
indicant, si escau, la titularitat dels resultats obtinguts. 

• Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si n'hi 
haguera, indicant la seua distribució temporal per anualitats i la seua imputació concreta 
al pressupost corresponent d'acord amb el que preveu la legislació pressupostària. 

• Conseqüències aplicables en cas d'incompliment de les obligacions i compromisos 
assumits per cadascuna de les parts i, si escau, els criteris per a determinar la possible 
indemnització per l'incompliment. 

• Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels 
compromisos adquirits pels signants. Aquest mecanisme resoldrà els problemes 
d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte dels convenis. 

• El règim de modificació del conveni. Mancant regulació expressa, la modificació del 
contingut del conveni requerirà acord unànime dels signants. 

• Forma de justificació per part dels beneficiaris del compliment de les condicions per a 
l'atorgament de les subvencions i requisits per a la verificació d'aquesta. 

• Termini i forma de la presentació de la justificació de les subvencions aportada pels 
beneficiaris i, en cas de col·laboració en la distribució dels fons públics, d'acreditació per 
part de l'entitat col·laboradora del lliurament dels fons als beneficiaris. 

• Determinació dels llibres i registres comptables específics que ha de portar l'entitat 
col·laboradora per a facilitar l'adequada justificació de la subvenció i la comprovació del 
compliment de les condicions establides. 

• Obligació de reintegrament dels fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i 
obligacions establides per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, en els supòsits 
regulats en l'article 37 d'aquesta llei. 

• Obligació de l'entitat col·laboradora de sotmetre's a les actuacions de comprovació i 
control previstes en el paràgraf d) de l'apartat 1 de l'article 15 d'aquesta llei. 



 

• Compensació econòmica que, si s’escau, es fixe a favor de l'entitat col·laboradora. 

• Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents: Els convenis 
hauran de tindre una duració determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, 
llevat que normativament se’n preveja un termini superior. En qualsevol moment abans 
de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els signants del conveni podran 
acordar-ne unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o 
l’extinció. 

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

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

El pressupost municipal contindrà la consignació anual que es destinarà a la concessió 
de totes les subvencions de concessió directa i en tot cas s'ajustaran al que estableix la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Allò no regulat en l’article precedent s'ajustarà al que disposen els articles 47 a 53 de la 
LRJSP. 

ARTICLE 9. Bases reguladores de la concessió de subvencions 

Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'hauran d'aprovar 
en el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de 
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de 
subvencions. 

La norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions concretarà, com a 
mínim, els següents extrems: 

• Definició de l'objecte de la subvenció. 

• Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció i, si 
escau, els membres de les entitats contemplades en l'apartat 2 i segon paràgraf de 
l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta llei; diari oficial en el qual es publicarà l'extracte de la 
convocatòria, per conducte de la BDNS, una vegada que s'haja presentat davant 
d’aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seua publicació, i 
forma i termini en què han de presentar-se les sol·licituds. 

• Condicions de solvència i eficàcia que hagen de reunir les persones jurídiques a les 
quals es refereix l'apartat 2 de l'article 12 d'aquesta llei. 

• Procediment de concessió de la subvenció. 

• Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació d'aquests. 



 

• Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seua determinació. 

• Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de 
concessió de la subvenció i el termini en què serà notificada la resolució. 

• Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics per a garantir 
l'adequada justificació de la subvenció. 

• Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l'entitat col·laboradora, si 
escau, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de 
l'aplicació dels fons percebuts. 

• Mesures de garantia que, si escau, es considere necessari constituir a favor de l'òrgan 
concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació. 

• Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim 
de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 

• Circumstàncies que, a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en 
compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la modificació de la 
resolució. 

• Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, 
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

• Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb 
motiu de la concessió de les subvencions. 

Aquests criteris resultaran d'aplicació per a determinar la quantitat que finalment haja de 
percebre el beneficiari o, quan s’escaiga, l'import a reintegrar, i hauran de respondre al 
principi de proporcionalitat. 

ARTICLE 10. Finançament de les activitats subvencionades 

1. La normativa reguladora de la subvenció podrà exigir un import de finançament propi 
per a cobrir l'activitat subvencionada. L'aportació de fons propis al projecte o acció 
subvencionada haurà de ser acreditada en els termes previstos en l'article 30 de la LGS. 

2. La normativa reguladora de la subvenció determinarà el règim de compatibilitat o 
incompatibilitat per a la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, 
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del que 
disposa l'apartat següent. 

3. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o 
en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost 
de l'activitat subvencionada. 



 

4. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció 
i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos en les 
normes reguladores podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en 
els termes establits en la normativa reguladora de la subvenció. 

5. Els rendiments financers que es generen pels fons lliurats als beneficiaris 
incrementaran l'import de la subvenció concedida i s'aplicaran igualment a l'activitat 
subvencionada, llevat que, per raons degudament motivades, es dispose el contrari en 
les bases reguladores de la subvenció. 

Aquest apartat no serà aplicable en els supòsits en què el beneficiari siga una 
administració pública. 

ARTICLE 11. Concessió en règim de concurrència competitiva 

A) Iniciació d'ofici: 

La iniciació d'ofici es durà a terme sempre mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan 
competent, que desenvoluparà el procediment per a la concessió de les subvencions 
convocades d’acord amb el que s'estableix en aquest capítol i amb els principis de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. La convocatòria haurà de publicar-se en la BDNS i un extracte d'aquesta, en 
el Boletín Oficial del Estado. La convocatòria tindrà necessàriament el contingut 
següent: 

– Indicació de la disposició que establisca, si escau, les bases reguladores i del diari 
oficial en què està publicada, llevat que atenent-ne l’especificitat aquestes s'incloguen 
en la mateixa convocatòria. 

– Crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció i quantia total màxima de les 
subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, en defecte d'aquesta, quantia 
estimada de les subvencions. 

– Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. 

– Expressió que la concessió s'efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva. 

– Per a sol·licitar la subvenció serà necessari que l'entitat duga a terme activitats per a 
fomentar-ne el desenvolupament, al municipi de Burjassot, acreditant-ho de manera 
fefaent. Se n'exceptuen aquelles organitzacions que executen projectes de cooperació 
internacional. 

– Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment, que 
en tot cas seran: per a la instrucció del procediment, el delegat/ada de l'àrea 
corresponent; per a la resolució d’aquest, la Junta de Govern Local. 

– Termini de presentació de sol·licituds, a les quals seran aplicables les previsions de 
l'article 23.3 de la Llei General de Subvencions. 



 

– Termini de resolució i notificació. 

– Documents i informacions que han d'acompanyar a la petició. 

– Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, òrgan davant 
del qual ha d'interposar-se recurs. 

– Criteris de valoració de les sol·licituds proposats pel tècnic de l'àrea corresponent i 
informat el Comité de Transparència, procurant la inclusió de criteris de discriminació 
positiva en l'ús del valencià i la promoció de la igualtat. Quan es prenga en consideració 
més d'un criteri, haurà de precisar-s’hi la ponderació relativa atribuïda a cadascun d'ells. 
En cas que el procediment de valoració s'articule en diverses fases, s'hi indicarà 
igualment en quines d'elles s'aniran aplicant els diferents criteris, així com el llindar 
mínim de puntuació exigit al sol·licitant per a continuar en el procés de valoració. Quan, 
per raons degudament justificades, no siga possible precisar la ponderació atribuïble a 
cadascun dels criteris triats, es considerarà que tots ells tenen el mateix pes relatiu per 
a la valoració de les sol·licituds. 

– Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que preveu la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

B) Presentació de sol·licituds: 

La sol·licitud, dirigida al Sr. alcalde president de l'Ajuntament, es presentarà en el 
Registre d'Entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es fixe en la convocatòria i en 
tot cas: 

– Declaració responsable de les persones o entitats de no estar incurses en les 
prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, 
assenyalades en l'article 5 d'aquesta ordenança. 

– Declaració responsable sobre altres subvencions obtingudes per les persones o 
entitats sol·licitants, per al mateix fi objecte de la subvenció concedida. 

Projecte en el qual s'especifiquen els objectius, les persones que es poden beneficiar 
de les activitats, a qui van dirigides i com repercuteixen les activitats en la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania de Burjassot. 

En el cas que els documents exigits ja estigueren en poder de l'Ajuntament, el sol·licitant, 
sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del 
procediment al qual corresponguen, podrà fer ús del dret a no presentar-los, fent-hi 
constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o emesos. 

Podran presentar-se les sol·licituds de manera telemàtica en els termes previstos en la 
legislació vigent. 



 

Sempre que les bases reguladores específiques així ho indiquen, podrà admetre's la 
substitució de la presentació de determinats documents per una declaració responsable 
del sol·licitant. En aquest supòsit, amb anterioritat a la proposta de resolució de 
concessió de la subvenció, s'haurà de requerir la presentació de la documentació que 
acredite la realitat de les dades contingudes en la declaració dictada, en un termini que 
no ha de ser superior a quinze dies. 

Si no es reuneixen tots els requisits establits en la convocatòria, l'òrgan competent 
requerirà a l'interessat que ho esmene en el termini màxim i improrrogable de deu dies, 
indicant-li que si no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució 
que ha de ser dictada en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015. 

C) Instrucció del procediment: 

L'òrgan instructor estarà conformat pel regidor/ora delegat/ada i el regidor/ora cap de 
l'àrea corresponent a la matèria de la convocatòria, que haurà de ser indicat en les bases 
reguladores específiques. 

Les activitats d'instrucció comprendran les següents activitats: 

– Petició de tots els informes que es consideren necessaris per a resoldre o que siguen 
exigits per les normes que regulen la subvenció. 

– Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conformement amb els criteris, 
formes i prioritats de valoració establits en la norma reguladora de la subvenció o si 
escau en la convocatòria. 

Aquesta podrà preveure una fase de preavaluació, en la qual es verifica el compliment 
de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la subvenció. 

Una vegada avaluades les sol·licituds, es remetrà l'expedient a l'òrgan col·legiat que, en 
compliment de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, emetrà informe sobre 
les sol·licituds i una proposta de resolució de la concessió motivant en el compliment 
dels criteris de selecció establits en les bases reguladores específiques aprovades per 
a la convocatòria de les subvencions. 

Aquesta proposta de concessió es remetrà a l'òrgan concedent a través de l'òrgan 
instructor. 

L'òrgan col·legiat estarà compost per: 

a) L'alcalde o regidor en qui delegue. 

b) El president del Comité de Transparència. 

c) El secretari/ària general, o funcionari/ària de carrera en qui delegue. 

d) Entre 1 i 3 tècnics de l'àrea de la matèria de la subvenció designats en les bases 
reguladores específiques de la convocatòria. 



 

Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen 
tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels 
interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de 
definitiva. 

A la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà la 
proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se als 
interessats en la forma que s'establisca en la convocatòria, amb un termini de deu dies 
per a presentar-hi al·legacions. 

La proposta de resolució provisional no crea cap dret a favor del beneficiari proposat 
davant de l'Administració mentre no es dicte resolució definitiva; no obstant això, 
l'eficàcia de l'acte queda condicionada a la justificació. 

La proposta de resolució definitiva haurà de contindre: 

– La relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció. 

– La quantia de la subvenció. 

– Especificació de l'avaluació i dels criteris seguits per a efectuar-la. 

La proposta de resolució definitiva podrà notificar-se als interessats que hagen sigut 
proposats com a beneficiaris en la fase d'instrucció, perquè en el termini de 10 dies en 
comuniquen l’acceptació. 

D) Resolució: 

No es podrà adoptar cap resolució fins que no s'acredite l'existència de consignació 
pressupostària suficient en l'expedient. 

Es comprovarà a més: 

a) La competència de l'òrgan administratiu concedent. 

b) La tramitació del procediment de concessió d'acord amb les normes. 

c) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic. 

d) L'aprovació de la despesa per l'òrgan competent. 

La verificació, per l'Administració concedent, que el beneficiari ha executat el projecte 
objecte de la subvenció, i que les despeses fetes i documentades són correctes. 

Aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb el que preveuen la legislació 
vigent i la present ordenança, la Junta de Govern Local resoldrà el procediment 
motivadament i, en tot cas, han de quedar acreditats els fonaments de la resolució que 
s'adopte i els compromisos assumits pels beneficiaris. 



 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 
els sis mesos. El venciment d'aquest termini màxim sense haver-se notificat la resolució 
legitima els interessats a entendre per desestimada per silenci administratiu la sol·licitud 
de concessió de la subvenció. 

La resolució del procediment es notificarà als interessats d'acord amb el que es preveu 
en la legislació vigent. 

Si per algun dels beneficiaris es renunciara a la subvenció, l'òrgan concedent acordarà, 
sense necessitat d'una nova convocatòria, la concessió de la subvenció al sol·licitant o 
sol·licitants següents a aquell en ordre de la seua puntuació, sempre que amb la 
renúncia per part d'algun dels beneficiaris s'haja alliberat crèdit suficient per a atendre 
almenys una de les sol·licituds. Aquesta opció es comunicarà als interessats perquè 
accedisquen a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una 
vegada acceptada la proposta, l'òrgan administratiu dictarà l'acte de concessió i el 
notificarà en els termes establits en la Llei General de Subvencions i en el Reglament 
de Desenvolupament. 

ARTICLE 12. Publicitat i Pla Anual de Comprovació 

1. Els òrgans administratius de l'Ajuntament de Burjassot concedents publicaran, en el 
Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en el Portal de Transparència de la Seu Electrònica, 
les subvencions concedides, per termini d'un mes, amb expressió de la convocatòria, el 
programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat o finalitats de la subvenció. A més, es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província un extracte de la resolució per la qual s'ordena la publicació, indicant els llocs 
on es troba exposat el seu contingut íntegre. 

2. No serà necessària la publicació en el Butlletí Oficial en els següents supòsits: 

a) Quan les subvencions públiques tinguen assignació nominativa en els pressupostos 
d'aquest Ajuntament o dels seus organismes autònoms. 

b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor de beneficiari concret, resulten imposats en 
virtut de norma de rang legal. 

c) Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, 
siguen de quantia inferior a 3.000,00 euros. 

d) Quan la publicació de les dades del beneficiari per raó de l'objecte de la subvenció 
puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de 
les persones físiques en virtut del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, 
i haja sigut previst en la normativa reguladora. En aquest cas serà justificat en la 
convocatòria o en l'expedient de tramitació corresponent. 

3. L'Ajuntament de Burjassot haurà de remetre a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió 



 

recaigudes en els termes establits en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

4. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes en 
els termes i condicions establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació Pública i Bon Govern. En cas que es faça ús de la previsió 
continguda en l'article 5.4 de la citada llei, la Base de Dades Nacional de Subvencions 
servirà de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat. 

5. L'Ajuntament de Burjassot, durant el primer mes de l'exercici, elaborarà una Pla de 
Comprovació de l'Activitat de totes les subvencions concedides en l'exercici 
immediatament anterior, indicant-hi el grau d'execució de les activitats desenvolupades 
i el grau de compliment dels objectius respecte al Pla Estratègic de Subvencions i/o els 
objectius determinats en les respectives convocatòries. 

6. Els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del 
finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol classe que 
siguen objecte de subvenció, en els termes de la convocatòria. 

7. Es donarà compte de les subvencions concedides i dels procediments de publicitat 
aplicats en el Comité de Transparència constituït en el si de l'Ajuntament, si n'hi haguera, 
sempre que no puguen vulnerar la salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar 
de les persones físiques, i amb els límits establits en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de 
maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia 
Imatge. 

8. Dins dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni els compromisos 
econòmics assumits del qual superen els 600.000 euros, aquests hauran de remetre's 
electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat 
autònoma, segons corresponga, així com les modificacions que es produïren d'aquests 
convenis. 

ARTICLE 13. Obligacions dels beneficiaris 

Les obligacions dels beneficiaris són les següents: 

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 

b) Justificar davant de l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si escau, el 
compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment 
de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. 

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent o 
l'entitat col·laboradora, si escau, així com qualsevol altra mena de comprovació i control 
financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com 
comunitaris, aportant tota la informació que li siga requerida en l'exercici de les 
actuacions anteriors. 



 

d) Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. 

e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al corrent 
en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en tot 
cas, es podrà acreditar a l'Ajuntament a obtindre aquestes dades. 

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial, aplicable al 
beneficiari en cada cas. 

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els 
documents electrònics, perquè puguen ser-ne objecte de les actuacions de comprovació 
i control. 

h) Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, 
activitats, inversions o actuacions de qualsevol classe que siguen objecte de subvenció. 

i) Si s'estiguera en curs d'alguna de les causes de reintegrament, s'haurà de procedir al 
reintegrament de la quantia rebuda. 

ARTICLE 14. Quantia 

Les bases reguladores específiques podran determinar que les subvencions atorgades 
no superen un percentatge del cost de l'actuació subvencionada. 

La concessió de subvencions per l'Ajuntament serà compatible amb qualsevol altra 
mena de subvenció o ajuda. En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada. 

ARTICLE 15. Justificació i cobrament 

Per a percebre la subvenció serà necessari presentar a l'Ajuntament la següent 
documentació: 

– Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l'alcalde de sol·licitud del pagament de la 
subvenció, indicant el número de compte al qual s'haja d'efectuar la transferència. 

– Memòria de l'activitat realitzada on almenys haurà de constar identificació del 
responsable, nombre de participants, activitats realitzades, activitats fora de la localitat 
on participa, resultat de la valoració global i proposta de treball per al futur. 

– Factures originals de les factures justificatives de la despesa que complisca amb els 
requisits que assenyala el RD 1619/2012 que regula el Reglament de Facturació. 

– Justificants del pagament de les factures aportades. 

– Declaració acreditativa que s'ha complit la finalitat per a la qual es va concedir la 
subvenció. 



 

– Certificats acreditatius que el beneficiari es troba al corrent en el compliment de les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

La documentació justificativa haurà de presentar-se en el termini d'un mes des de la 
finalització de l'activitat subvencionada, llevat que en la convocatòria s'establisca un altre 
específic. 

L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, excepte precepte en contra contingut 
en les bases reguladores, una ampliació del termini establit per a la presentació de la 
justificació, que no excedisca de la meitat d’aquest i sempre que amb això no es 
perjudiquen els drets d’un tercer. 

ARTICLE 16. El reintegrament 

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de 
demora des del moment del pagament de la subvenció fins al dia en què s'acorde la 
procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei General 
de Subvencions, en els següents casos: 

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a fer-ho o ocultant 
aquelles que ho hagueren impedit. 

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del 
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció. 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes 
establits en l'article 30 de la Llei 38/2003, i si escau, en les normes reguladores de la 
subvenció. 

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 
4 de l'article 18 de la citada Llei 38/2003. 

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l'incompliment de 
les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan se’n derive 
la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de 
l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 

f) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats 
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests amb 
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecten o es referisquen a la manera 
en què s'han d'aconseguir els objectius, dur a terme l'activitat, executar el projecte o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. 



 

g) Incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats 
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests amb 
motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan se’n derive la 
impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de 
l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 

h) L'adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió 
Europea, d'una decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament. 

i) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció. 

ARTICLE 17. Pagaments anticipats i abonaments a compte 

Les bases reguladores específiques podran contemplar pagaments a compte i 
pagaments anticipats, establint les garanties que hauran de presentar, en aquests 
casos, els beneficiaris. 

ARTICLE 18. Participació ciutadana 

Durant el primer mes de l'any, cada àrea municipal emetrà un informe sobre el 
procediment i la gestió de les subvencions de la seua competència l'any immediatament 
anterior. En l'esmentat informe s'haurà de detallar informació sobre les subvencions 
concedides amb expressió de la convocatòria, finalitat o finalitats de la subvenció, 
justificació de criteris de selecció aplicats, programa pressupostari, informe justificatiu 
de concessió, beneficiaris, quantitat concedida, estat d'execució-memòria i justificació. 

Quan les dades dels beneficiaris, per raó de l'objecte de la subvenció, puguen ser 
contràries al respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les 
persones físiques en virtut del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, 
l'informe inclourà dades agregades. 

De tots els informes, de forma agregada, se’n donarà compte en el Consell de 
Participació Ciutadana, convocat a aquest efecte dins de la primera quinzena del mes 
de febrer, ateses les consultes i preguntes que hi sorgisquen, sempre que no puguen 
vulnerar la salvaguarda de l'honor i la intimitat personal i familiar de les persones 
físiques. 

El Consell de Participació Ciutadana podrà proposar, previ debat i aprovació, propostes 
de modificació i millora dels programes de subvencions, perquè puguen ser preses en 
consideració en les convocatòries de l'any en curs. 

CONCEPTE D'INFRACCIÓ 



 

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i 
omissions tipificades en aquesta llei i seran sancionables fins i tot a títol de simple 
negligència. 

ARTICLE 19. Responsables de les Infraccions 

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions els 
qui per acció o omissió incórreguen en els supòsits tipificats com a infraccions en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en particular: 

– Els beneficiaris de subvencions, així com els membres de les persones o entitats 
contemplades en l'apartat 2 i segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en relació amb les activitats 
subvencionades que s'hagueren compromés a dur a terme. 

– Les entitats col·laboradores. 

– El representant legal dels beneficiaris de subvencions que manquen de capacitat 
d'obrar. 

– Les persones o entitats relacionades amb l'objecte de la subvenció o la seua 
justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar tanta documentació com siga 
requerida en compliment del que disposa l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

ARTICLE 20. Infraccions lleus 

Constitueixen infraccions lleus els incompliments de les obligacions recollides en les 
bases reguladores de subvencions i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, quan no constituïsquen infraccions greus o molt greus i no operen com a 
element de graduació de la sanció. En particular, constitueixen infraccions lleus les 
següents conductes: 

a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l'aplicació donada als fons 
percebuts. 

b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets. 

c) L'incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de manera 
expressa en la resta de paràgrafs d'aquest article, siguen assumides a conseqüència de 
la concessió de la subvenció, en els termes establits reglamentàriament. 

d) L'incompliment d'obligacions d'índole comptable o registral, en particular: 

– La inexactitud o omissió d'una o diverses operacions en la comptabilitat i registres 
legalment exigits. 



 

– L'incompliment de l'obligació de portar o conservar la comptabilitat, els registres 
legalment establits, els programes i arxius informàtics que els servisquen de suport i els 
sistemes de codificació utilitzats. 

– La gestió de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i exercici 
econòmic, no permeten conéixer la vertadera situació de l'entitat. 

– La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la seua 
naturalesa, que dificulte la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades. 

e) L'incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents 
equivalents. 

f) L'incompliment per part de les entitats col·laboradores de les obligacions establides 
en la Llei 38/2003. 

g) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer. 

S'entén que existeixen aquestes circumstàncies quan el responsable de les infraccions 
administratives en matèria de subvencions, a qui s’haja notificat degudament a aquest 
efecte, haja actuat amb tendència a dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels 
funcionaris municipals en l'exercici de les funcions de control financer. 

Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les següents 
conductes: 

– No aportar o no facilitar l'examen de documents, informes, antecedents, llibres, 
registres, fitxers, justificants, assentaments de comptabilitat, programes i arxius 
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada objecte de 
comprovació. 

– No atendre algun requeriment. 

– La incompareixença, excepte causa justificada, al lloc i en el moment assenyalat. 

– Negar o impedir indegudament l'entrada o permanència en locals de negoci i altres 
establiments o llocs en què existisquen indicis probatoris per a la correcta justificació 
dels fons rebuts pel beneficiari o l'entitat col·laboradora, o de la realitat i regularitat de 
l'activitat subvencionada. 

– Les coaccions al personal controlador que faça el control financer. 

h) L'incompliment de l'obligació de col·laboració per part de les persones o entitats que 
tenen aquesta obligació, quan se’n derive la impossibilitat de contrastar la informació 
facilitada pel beneficiari o l'entitat col·laboradora. 

i) Les altres conductes tipificades com a infraccions lleus en la normativa de la Unió 
Europea en matèria de subvencions. 

ARTICLE 21. Infraccions greus 



 

Constitueixen infraccions greus les següents conductes. 

a) L'incompliment de l'obligació de comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat 
col·laboradora l'obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a 
la mateixa finalitat, a la qual es refereix el paràgraf d) de l'apartat 1 de l'article 14 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

b) L'incompliment de les condicions establides alterant substancialment els fins per als 
quals la subvenció va ser concedida. 

c) La falta de justificació de l'ocupació donada als fons rebuts una vegada transcorregut 
el termini establit per a la seua presentació. 

d) L'obtenció de la condició d'entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits en les 
bases reguladores de la subvenció o ocultant els que l'hagueren impedida. 

e) L'incompliment per part de l'entitat col·laboradora de l'obligació de verificar, si escau, 
el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a l'atorgament 
de les subvencions, quan se’n derive l'obligació de reintegrament. 

f) La falta de subministrament d'informació per part de les administracions, organismes 
i altres entitats obligats a subministrar informació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 

g) Les altres conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la Unió 
Europea en matèria de subvencions. 

ARTICLE 22. Infraccions molt greus 

Constitueixen infraccions molt greus les següents conductes: 

a) L'obtenció d'una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seua 
concessió o ocultant les que l'hagueren impedida o limitada. 

b) La no aplicació, totalment o en part, de les quantitats rebudes als fins per als quals la 
subvenció va ser concedida. 

c) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de control, previstes en 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

d) La falta de lliurament, per part de les entitats col·laboradores, quan així s'establisca, 
als beneficiaris dels fons rebuts, d'acord amb els criteris previstos en les bases 
reguladores de la subvenció. 

e) Les altres conductes tipificades com a infraccions molt greus en la normativa de la 
Unió Europea en matèria de subvencions. 

ARTICLE 23. Sancions 



 

El procediment administratiu sancionador serà el regulat per la legislació vigent, amb les 
especialitats existents en la Llei General de Subvencions i en el seu Reglament de 
Desenvolupament, garantint el tràmit d'audiència, segons el que disposa l'article 82 de 
la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

D'acord amb el que disposa l'article 65 de la Llei 38/2003, les sancions prescriuran en 
el termini de quatre anys a comptar des de l'endemà d’aquell en què haguera adquirit 
fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció. 

Sancions per infraccions lleus: 

a) Cada infracció lleu serà sancionada amb multa de 75 a 900 €, exceptuant el que 
disposa l'apartat següent. 

b) Seran sancionades, en cada cas, amb multa de 150 a 6.000 €, les següents 
infraccions: 

– La inexactitud o omissió d'una o diverses operacions en la comptabilitat i registres 
legalment exigits. 

– L'incompliment de l'obligació de la gestió de comptabilitat o dels registres legalment 
establits. 

– La gestió de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no permeta 
conéixer la vertadera situació de l'entitat. 

– La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la seua 
naturalesa, que dificulte la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades. 

– La falta d'aportació de proves i documents requerits pels òrgans de control o la 
negativa a l’exhibició d’aquests. 

– L'incompliment, per part de les entitats col·laboradores, d'obligacions establides en 
l'article 15 d'aquesta Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

– L'incompliment per part de les persones o entitats subjectes, a l'obligació de 
col·laboració i de facilitar la documentació a què es refereix l'article 46 d'aquesta Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quan se’n derive la impossibilitat 
de contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l'entitat col·laboradora. 

Sancions per infraccions greus: 

Les infraccions greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional del tant al 
doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el cas 
d'entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats. 

Quan l'import del perjudici econòmic corresponent a la infracció greu represente més del 
50 per cent de la subvenció concedida o de les quantitats rebudes per les entitats 
col·laboradores, i excedisca els 30.000 euros, concorrent alguna de les circumstàncies 



 

previstes en els paràgrafs b) i c) de l'apartat 1 de l'article 60 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, els infractors podran ser sancionats, a més, amb: 

a) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'obtindre subvencions, 
ajudes públiques i avals de l'Administració o altres ens públics. 

b) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, per a subscriure contractes amb 
l'Administració o altres ens públics. 

c) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'actuar com a entitat 
col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

Quan les administracions, organismes o entitats contemplats en l'apartat 20.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions no complisquen amb l'obligació 
de subministrament d'informació, s'imposarà una multa, prèvia prevenció, de 3.000 
euros, que podrà reiterar-se mensualment fins que es complisca amb l'obligació. 

Sancions per infraccions molt greus: 

Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional del 
doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, o, en el 
cas d'entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats. 

No obstant això, no se sancionaran les infraccions recollides en els paràgrafs b) i d) de 
l'article 58 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions quan els 
infractors hagen reintegrat les quantitats i els corresponents interessos de demora sense 
previ requeriment. 

Quan l'import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greu excedisca els 
30.000 euros, concorrent alguna de les circumstàncies previstes en els paràgrafs b) i c) 
de l'apartat 1 de l'article 60 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, els infractors podran ser sancionats, a més, amb: 

a) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d'obtindre subvencions, 
ajudes públiques i avals de l'Administració o altres ens públics. 

b) Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per a subscriure contractes amb 
l'Administració o altres ens públics. 

c) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d'actuar com a entitat 
col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

L'òrgan competent per a imposar aquestes sancions podrà acordar la seua publicitat en 
la Base de Dades Nacional de Subvencions. 

ARTICLE 24. Control financer 



 

D'acord amb l'assenyalat en la DA 14 de la LGS, la competència per a exercir el control 
financer de les subvencions concedides per l'Ajuntament correspondrà a l'òrgan o 
funcionari que té atribuït el control financer de la gestió econòmica d'aquesta entitat, 
segons el que preveu el TRLRHL; per tant, hi és competent la Intervenció Municipal. 

Les bases d'execució del pressupost podran regular aquells aspectes relatius a la 
fiscalització de subvencions no contemplats expressament en aquesta ordenança. 

El control financer de subvencions tindrà com a objecte verificar: 

a) L'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari. 

b) El compliment per part de beneficiaris i entitats col·laboradores de les seues 
obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció. 

c) L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats 
col·laboradores. 

d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada 
per beneficiaris i entitats col·laboradores, han sigut finançades amb la subvenció. 

e) L'adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades en els termes 
establits en l'apartat 3 de l'article 19 de la LGS. 

f) L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'Administració pels 
beneficiaris i entitats col·laboradores i que pogueren afectar el finançament de les 
activitats subvencionades, l'adequada i correcta obtenció, utilització, gaudi o justificació 
de la subvenció, així com la realitat i regularitat de les operacions finançades amb 
aquesta. 

La competència per a l'exercici del control financer de subvencions correspondrà a la 
Intervenció General Municipal, sense perjudici de les funcions atribuïdes als òrgans de 
control extern. 

El control financer de subvencions podrà consistir en: 

– L'examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que 
els done suport, de beneficiaris i entitats col·laboradores. 

– L'examen d'operacions individualitzades i concretes relacionades o que pogueren 
afectar les subvencions concedides. 

– La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'una sèrie d'actes relacionats o que 
pogueren afectar les subvencions concedides. 

– La comprovació material de les inversions finançades. 

– Les actuacions concretes de control que hagen de realitzar-se conformement amb el 
que establisca la normativa reguladora de la subvenció en cada cas i, si escau, la 
resolució de concessió. 



 

– Qualsevol altra comprovació que resulte necessària en atenció a les característiques 
especials de les activitats subvencionades. 

El control financer podrà estendre's a les persones físiques o jurídiques a les quals es 
troben associats els beneficiaris, així com a qualsevol altra persona susceptible de 
presentar un interés en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, 
en l'execució dels projectes o en l'adopció dels comportaments. 

ARTICLE 25. Pla Estratègic de Subvencions 

D'acord amb el que assenyala l'article 8.1 de la LGS, l'Ajuntament de Burjassot haurà 
de concretar en un Pla Estratègic de Subvencions, els objectius i efectes que es 
pretenen amb l’aplicació d’aquest, el termini necessari per a la consecució, els costos 
previsibles i les fonts de finançament. Aquest s’ha de supeditar en tot cas al compliment 
dels objectius d'estabilitat pressupostària. 

Així mateix haurà d'establir-se un règim de seguiment i avaluació continuada aplicable 
a les diferents línies de subvenció. 

ARTICLE 26. Entrada en vigor 

La present ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província de València i entrarà en vigor una vegada haja transcorregut el termini establit 
en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Amb l'entrada en vigor de la present ordenança queda derogada l'Ordenança General 
Reguladora de la Concessió de Subvencions en Matèria de Cultura i Joventut, 
actualment en vigor, per considerar-se inclosa dins de la present ordenança municipal. 

  



 

ANNEX I 

BASES ESPECÍFIQUES PER A LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ 

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES: 

Els criteris a seguir per a la valoració dels projectes presentats per les entitats 
sol·licitants i la puntuació màxima per cadascun d'ells són els següents. La puntuació 
màxima a aconseguir és de 100 punts. 

1. Projectes que contribuïsquen a la lluita contra el fracàs escolar: màxim 30 punts. 

- Lluita contra l'abandonament i l'absentisme escolar: màxim 10 punts. 

- Programes d'innovació pedagògica: màxim 10 punts. 

- Metodologies d'inclusió socioeducativa tendents a la lluita contra l'exclusió social de 
l'alumnat: 10 punts. 

- Programes d'actuació integrals que executen de forma coordinada els tres àmbits 
anteriors: fins a 30 punts. 

2. Projectes que fomenten i/o possibiliten la conciliació de la vida laboral i familiar: màxim 
15 punts. 

- Determinació d'horaris especials facilitadors de la conciliació: màxim 10 punts. 

- Foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, la corresponsabilitat i la 
coeducació: màxim 5 punts. 

- Programes d'actuació integrals que executen de forma coordinada els dos àmbits 
anteriors: fins a 15 punts. 

3. Projectes que fomenten la convivència escolar i la cultura de la pau: màxim 15 punts. 

- Promoció de la convivència pacífica, la tolerància i la pau: màxim 10 punts. 

- Foment de la mediació escolar i la resolució de conflictes: màxim 5 punts. 

- Programes d'actuació integrals que executen de forma coordinada els dos àmbits 
anteriors: fins a 15 punts. 

4. Projectes que propicien la participació activa dels alumnes i les famílies d’aquests en 
l'elaboració, execució i desenvolupament del mateix projecte: màxim 15 punts. 

- Participació del mateix alumnat en el disseny del projecte: 5 punts. 

- Participació de les famílies en la determinació i/o desenvolupament del projecte: màxim 
5 punts. 

- Impacte i obertura del projecte sobre la comunitat educativa: màxim 5 punts. 



 

5. Projectes que fomenten l'ús del valencià: màxim 15 punts. 

- Projectes que continguen mesures específiques de foment de l'ús del valencià: màxim 
10 punts. 

- Projectes redactats en valencià: màxim 5 punts. 

6. Projectes que presenten una elevada coherència interna entre les activitats a realitzar 
i els pressupostos corresponents: màxim 10 punts. 

- Coherència interna pedagògica i socioeducativa de la proposta: màxim 5 punts. 

- Coherència entre la proposta i els pressupostos per a l’execució d’aquests: màxim 5 
punts. 

  



 

ANNEX II 

BASES ESPECÍFIQUES PER A SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'ESPORTS 

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES: 

Els criteris a seguir per a la valoració dels projectes presentats per les entitats 
sol·licitants i la puntuació màxima per cadascun d'ells són els següents: 

1. Esport base: 

S'entén per esport base o escoles esportives tota activitat destinada a desenvolupar 
projectes d'iniciació esportiva i fomentar la pràctica esportiva, en col·laboració amb 
l'Ajuntament, màxim 100 punts. 

Més de 80 alumnes a l'escola: 100 punts. 

Fins a 80 alumnes a l'escola: 80 punts. 

Fins a 60 alumnes a l'escola: 60 punts. 

Fins a 40 alumnes a l'escola: 40 punts. 

Fins a 20 alumnes a l'escola: 20 punts. 

Fins a 10 alumnes a l'escola: 10 punts. 

2. Organització d'activitats, tornejos, esdeveniments, etc.: 

Despeses derivades de la participació habitual en competicions oficials, material 
esportiu utilitzat en el desenvolupament dels projectes, despeses d'arbitratge i dietes de 
competicions o esdeveniments esportius organitzades pel club, màxim 10 punts. 

a) Fins a 500 euros: 1 punt. 

b) Fins a 1.000 euros: 2 punts. 

c) Fins a 2.000 euros: 4 punts. 

d) Fins a 3.000 euros: 6 punts. 

e) Fins a 4.000 euros: 8 punts. 

f) Més de 4.000 euros: 10 punts. 

3. Despeses federatives: 

S'entenen per despeses federatives les següents: pagament de les fitxes, pagament de 
la mútua o segur (revisió mèdica), pagament de quota a la federació, pagament a 
federació per inscripció als campionats oficials, pagaments d'arbitratges, etc., 1 punt per 
cada 500 euros de despesa, màxim 40 punts (20.000 euros). 



 

4. Per participar o col·laborar en activitats realitzades per l'Ajuntament: 

Es valorarà la participació en les activitats, esdeveniments o reunions organitzades per 
l'Ajuntament durant l'exercici 2016-2017. Es distribueix de la següent manera: 

a) Menys participació del 25%: 2 punts. 

b) Participació entre el 25% i el 50%: 4 punts. 

c) Participació entre el 50% i el 75%: 6 punts. 

d) Participació entre el 75% i el 100%: 10 punts. 

5. Nivell de competició esportiva: 

Es tindrà en compte el nivell alt de qualsevol dels equips o esportistes. Es justificarà 
amb calendaris de competició, actes de resultats o, si no n’hi ha, certificat de la federació 
territorial corresponent, en el qual es puga distingir la categoria i àmbit de la competició 
esportiva. 

a) Internacional: 16 punts. 

b) Nacional: 8 punts. 

c) Autonòmica: 4 punts. 

d) Província: 2 punts. 

6. Antiguitat del club o entitat: 

a) Fins a 5 anys: 2 punts. 

b) De 5 a 10 anys: 4 punts. 

c) D'11 a 15 anys: 6 punts. 

d) De 16 a 20 anys: 8 punts. 

e) Més de 20 anys: 10 punts. 

7. Nombre d'esportistes que componen el club o entitat: 

Es valorarà el nombre d'esportistes que integren el club en la data de presentació de la 
sol·licitud de la subvenció, independentment de les categories i atesa la següent 
valoració: 

a) Per esportistes federats inscrits en competició oficial (llistat certificat per la federació 
territorial corresponent de nombre d'esportistes federats i inscrits en competicions 
oficials): 1 punt per cada esportista. 



 

b) Per esportistes inscrits en competicions en edat escolar, jocs escolars, campionats 
escolars federatius i no oficials (s'haurà de presentar escrit signat per secretari del club 
o entitat esportiva que el justifique): 6 punts per cada esportista. 

c) Per esportistes no inclosos en les opcions anteriors (s'haurà de presentar escrit signat 
per secretari del club o entitat esportiva que el justifique): 1 punt per cada esportista, fins 
a un màxim de 5 punts. 

d) Pel foment de l'esport femení i inclusió de la dona en l'àmbit esportiu (llistat certificat 
del secretari del club del nombre de dones esportistes del club o entitat esportiva): 

- Fins a 10 esportistes: 2 punts. 

- De 10 a 20 esportistes: 5 punts. 

- Més de 20 esportistes: 10 punts. 

  



 

ANNEX III 

BASES ESPECÍFIQUES PER A LES SUBVENCIONS D'ESPORTISTES D'ELIT 

CRITERIS DE VALORACIÓ: 

Els criteris per a la valoració de les sol·licituds presentades i la puntuació per cadascun 
d'aquests són els següents: 

Classificació esportiva: 

1. Esports olímpics individuals i equip: 2 punts. 

2. Esports no olímpics: 1 punt. 

3. Esports autòctons 

Pilota Valenciana: 1 punt. 

4. Participació en: 

1. JJOO: 4 punts. 

2. Competicions internacionals oficials: 3 punts. 

3. Competicions internacionals no oficials: 2 punts. 

4. Competicions nacionals oficials: 3 punts. 

5. Competicions nacionals no oficials: 2 punts. 

6. Competicions autonòmiques i provincials: 2 punts. 

7. Competicions autonòmiques i provincials no oficials: 1 punt. 

8. Esport autòcton: 2 punts. 

*Certificat per la federació corresponent en el cas de competició oficial i certificat per 
secretari del club en el cas de competició no oficial. 

En el cas de participar en diverses competicions únicament es valorarà aquella de major 
puntuació, no se sumaran els diferents punts. 

5. Selecció: 

Selecció nacional: 2 punts. 

Selecció Valenciana: 1 punt. 

*Certificat per la federació corresponent. 



 

Si l'esportista pertany a la selecció Espanyola o Valenciana, considerat també formar 
part del programa de tecnificació Nacional o autonòmica. 

6. Pòdium campionat oficial federat: 

1. Olímpic: 6 punts. 

2. Mundial: 5 punts. 

3. D'Europa: 4 punts. 

4. Nacional: 3 punts. 

5. Autonòmic: 2 punts. 

6. Provincial: 1 punt. 

7. Esport autòcton: 3 punts. 

*Certificat per la federació corresponent. 

En el cas en què un/a esportista obtinga diversos pòdiums o títols en el mateix campionat 
NOMÉS EN COMPTARÀ un. Si l’esportista obté diversos títols en diferents nivells de 
campionats (olímpic, mundial, europeu, nacional, autonòmic i/o provincial) se sumaran 
entre ells. 

7. Rècords (únicament esports individuals): 

1. Internacional: 4 punts. 

2. Nacional: 3 punts. 

3. Autonòmic: 2 punts. 

4. Provincial: 1 punt. 

*Certificat per la federació corresponent. 

8. Esportista d'elit: 

1. Formar part del llistat d'esportista d'elit de la C. Valenciana nivell A, 3 punts; nivell B, 
2 punts; promoció, 1 punt. Només es tindrà en compte el nivell aconseguit en la llista 
publicada en el DOGV amb data més recent a la publicació d'aquesta convocatòria. 

9. Historial Esportiu: 

En aquest apartat es valorarà l'historial de l'esportista en l'últim cicle olímpic: fins a 2 
punts (segons el rendiment esportiu i esforç realitzat en l'últim cicle olímpic). 

La valoració mínima per a obtindre ajuda s'estableix en 3 punts. Per tant, les puntuacions 
atorgades als qui obtinguen menor puntuació no es calcularan a l'efecte del càlcul de 



 

les ajudes. Les ajudes s'adjudicaran als sol·licitants que hagen obtingut una puntuació 
major. 

El valor del punt s'obté dividint el 100% del pressupost d'aquesta convocatòria entre el 
total de punts obtinguts per totes les sol·licituds de la mateixa que hagen obtingut 
almenys 1 punt. 

  



 

BASES IV 

PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DESTINADES A LA REALITZACIÓ 
D'ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I ANIMACIÓ COMERCIAL 

 Puntuació 

Adequació dels objectius de la present 
convocatòria. L'adequació de les accions 
susceptibles de suport als objectius i les 
finalitats previstes valorant, entre altres 
aspectes: 
1. La diversitat d'actuacions a realitzar. 
2. L'equilibri entre les accions proposades 
i el seu pressupost en relació amb els 
mitjans personals, materials i tècnics dels 
quals disposa l'entitat. 
3. Realitzar les actuacions proposades en 
col·laboració amb altres entitats.  
4. L'ús del valencià en les accions 
promocionals que puguen realitzar. 
 

 
 
 
 
 
Fins a 2,5 punts 
Fins a 2,5 punts 
 
 
 
Fins a 2,5 punts 
 
Fins a 2,5 punts 

Benefici de l'actuació per a altres 
col·lectius empresarials o socials. 
 

0-5 punts 
 

Cooperació en el projecte de dues o més 
associacions. 
 

0-5 punts 
 

Possibilitat de completar o aprofitar 
aquesta actuació amb altres àrees de 
l'Ajuntament. 
 

0-3 punts 
 

Nombre d'empreses que donen suport al 
projecte i/ o participen en el projecte. 
 

De 10 a 15: 1 punt 
De 15 a 20: 2 punts 
De 25 a 25: 3 punts 
De 25 a 30: 4 punts 
De 35 a 40: 5 punts 
De 45 a 50: 8 punts 
Més de 50: 9 punts 
 

Relació entre el cost de l'actuació 
susceptible de suport i el nombre 
d'associats. 
 

0-5 punts 
 

Trajectòria i experiència del sol·licitant en 
actuacions d'animació i promoció 
comercial. 
 

0-5 punts 

Novetat i originalitat del projecte presentat. 
 

0-5 punts 
 

Difusió, qualitat i eficàcia de les activitats 
de publicitat i màrqueting plantejades. 

0-5 punts 
 



 

 
 



 

ANNEX V 

BASES ESPECÍFIQUES PER A LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FESTES 

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 

Els criteris a seguir per a la valoració dels projectes presentats per les entitats 
sol·licitants i la puntuació màxima per cadascun d'ells són els següents. La puntuació 
màxima a aconseguir són els 100 punts. 

1. Antiguitat de l'entitat: fins a 10 punts. 

● Fins a 1 any: 1 punt. 
● Fins a 5 anys: 2 punts. 
● Fins a 10 anys: 3 punts. 
● Fins a 20 anys: 4 punts. 
● Més de 20 anys d'antiguitat: 5 punts. 
● Igual o més de 50 anys d'antiguitat: 10 punts. 

S'aportarà certificat de la secretaria de l'associació acreditatiu de l'antiguitat d'aquesta. 

2. Nombre de socis que componen l'entitat: fins a 10 punts. 

● Fins a 10 persones: 4 punts. 
● Fins a 15 persones: 6 punts. 
● Fins a 20 persones: 8 punts. 
● Més de 20 persones: 10 punts. 

S'aportarà certificat de la secretaria de l'associació acreditatiu del nombre de socis que 
la componen. 

3. Interés i qualitat del projecte presentat: fins a 50 punts. 

● Innovació del projecte: es valorarà el grau d'originalitat del projecte presentat: 
fins a 5 punts. 

● Activitats d'interés social: fins a 10 punts. 
● Activitats festives de participació ciutadana: es valorarà l'amplitud del públic a qui 

van dirigides les activitats, que siguen inclusives i accessibles a la ciutadania 
general, més enllà de les persones associades: fins a 10 punts. 

● Qualitat en la descripció del projecte: es valorarà la concreció i precisió en la 
descripció de les activitats, indicant-se els mitjans tècnics, personals i materials 
necessaris per al seu desenvolupament, així com el pressupost al qual ha 
ascendit el mateix: fins a 25 punts. 

4. Col·laboració en actes organitzats per l'Ajuntament: fins a 20 punts. 

● Una col·laboració durant l'any: 10 punts. 
● Dues o més col·laboracions durant l'any: 20 punts. 



 

5. Per activitats consolidades en la trajectòria de l'entitat sol·licitant: es valorarà la 
trajectòria i l'arrelament de l'activitat festiva: 10 punts. 

ANNEX VI: ANNEXOS EN MATÈRIA DE CULTURA I JOVENTUT 

A) BASES ESPECÍFIQUES PER A LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA 
I JOVENTUT 

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES EN MATÈRIA DE CULTURA: 

Els projectes o activitats que es presenten es valoraran fins a un màxim de 20 punts 
d'acord amb els següents criteris: 

1. Continuïtat de l'activitat cultural al llarg de l'any, d'acord amb l'objecte de la 
convocatòria, màxim 5 punts: 

a. Entre 1 i 5 mesos a l'any …... 1 punt. 

b. Entre 5 i 9 mesos a l'any …... 3 punts. 

c. Més de 9 mesos a l'any …..… 5 punts. 

2. Programació d'activitats especialitzades en alguna de les àrees artístiques de l'objecte 
de la convocatòria, màxim 6 punts: 

a. Arts escèniques (teatre, dansa) …………….. 1 punt. 

b. Arts plàstiques ……………………………..…. 1 punt. 

c. Música ……………………………………...….. 1 punt. 

d. Foment de les tradicions ………...…...…....... 1 punt. 

e. Projectes literaris ……………………………... 1 punt. 

f. Formació artística …………………………..…. 1 punt. 

3. Programació d'activitats culturals que contribuïsquen a la projecció territorial del 
municipi, afavorint la divulgació de les expressions culturals i artístiques, d'acord amb 
l'objecte de la convocatòria, màxim 3 punts: 

a. Àmbit internacional ……………..… 1 punt. 

b. Àmbit nacional ………………….…. 1 punt. 

c. Comunitat Valenciana ………...….. 1 punt. 

4. Programació consolidada en el temps, segons el nombre d'edicions que s'ha 
desenvolupat l'activitat, màxim 5 punts: 

a. Quatre edicions o més ………………………………….…. 5 punts. 



 

b. Tercera edició del projecte ……………..…………………. 3 punts. 

c. Segona edició del projecte .……………...………………... 2 punts. 

d. Primera edició del projecte ………………………………... 1 punt. 

5. Per la innovació dels continguts del projecte respecte a projectes d'anys anteriors, 1 
punt. 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES EN MATÈRIA DE JOVENTUT: 

Les activitats dels projectes presentats es valoraran fins a un màxim de 38 punts, d'acord 
amb els criteris següents: 

1. Continuïtat de la programació al llarg de l'any, d'acord amb l'objecte de la 
convocatòria, màxim 5 punts: 

a. Entre 1 i 5 mesos a l'any ………. 1 punt. 

b. Entre 5 i 9 mesos a l'any ………. 3 punts. 

c. Més de 9 mesos a l'any ………… 5 punts. 

2. Aquelles entitats la personalitat jurídica de les quals siga associació juvenil, 
conformement al que estableixen la Llei Orgànica 1/ 1996, de 15 de gener, de 
Protecció Jurídica del Menor, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del dret d'associació i el RD 397/1988 sobre Associacions Juvenils, 5 punts. 

3. Programació d'activitats que contribuïsquen a la projecció territorial del 
municipi i afavorisquen la divulgació de les expressions culturals i artístiques, 
d'acord amb l'objecte de la convocatòria, màxim 3 punts: 

a. Àmbit internacional ……………… 1 punt 

b. Àmbit nacional ………………....... 1 punt 

c. Comunitat Valenciana …………... 1 punt 

4. Abast del projecte en diferents col·lectius, màxim de 5 punts: 

- Infància ………………………………….……..… 1 punt. 

- Tercera edat……………………………………… 1 punt. 

- Adults………………………………….……..…… 1 punt. 

- Col·lectius en risc d'exclusió……..………......... 1 punt. 

- Joventut………………………………………...… 1 punt.  



 

5. Consolidació del projecte d'acord amb l'objecte de la convocatòria. Segons el 
nombre d'edicions que s'ha desenvolupat l'activitat relacionada amb l'objecte al 
qual va dirigida la subvenció, màxim 5 punts: 

- Realització ininterrompuda en els últims tres anys ………….. 5 punts. 

- Realització interrompuda en els últims 5 anys ……………..... 4 punts. 

- Segona edició del projecte .…………………………………..... 3 punts. 

- Primera edició del projecte …………………………………….. 1 punt. 

6. Aquells projectes que contribuïsquen a l'enfortiment del teixit associatiu juvenil, 
10 punts: 

- Organització d'esdeveniments amb altres entitats locals ……. 5 punts. 

- Participació en almenys, un esdeveniment municipal ……….. 4 punts. 

- Trobades i/o col·laboracions amb entitats no locals …............ 1 punt. 

7. Per la innovació dels continguts del projecte respecte a projectes d'anys 
anteriors, 5 punts. 

 

B) BASES ESPECÍFIQUES PER A LES SUBVENCIONS DE BONS DE TRANSPORT 
PER A ESTUDIANTS 

CRITERIS DE VALORACIÓ: 

Els criteris per a la valoració de les sol·licituds presentades per aquells ciutadans que 
complisquen la condició de beneficiaris i la puntuació per cadascun d'ells són els 
següents: 

Per a la valoració de les sol·licituds, es puntuarà la renda per capita de la unitat familiar 
que es determinarà dividint la renda de la unitat familiar entre el nombre de membres 
computables d'aquesta unitat familiar. Es puntuarà entre 1 i 10 punts en funció de la 
renda per capita calculada i obtindrà 1 punt la major renda per càpita i 10, la menor; la 
resta s’hi valorarà de manera proporcional. 

S'entén per renda de la unitat familiar la suma de les rendes de l'exercici precedent dels 
membres computables que integren la unitat familiar, els quals, sempre que convisquen 
en el domicili familiar, són el pare i/o la mare, l’alumne/a sol·licitant i els germans i/o 
germanes menors de 26 anys o majors d'aquesta edat quan es tracte de persones amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no perceben cap 
mena d'ingressos. 

No obstant això, tal com estableix l'article 55.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 



 

juliol, s'exceptuarà del requisit de fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds 
presentades que reunisquen els requisits establits per al cas que el crèdit consignat en 
la convocatòria siga suficient, atenent el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el 
termini de presentació. 

C) BASES ESPECÍFIQUES PER A PREMIS VAE 

CRITERIS DE VALORACIÓ: 

Per a una ponderació objectiva dels treballs, se seleccionarà un jurat que atendrà els 
següents criteris, màxim 10 punts: 

- Interés i coherència:      fins a 3 punts. 

- Creativitat i originalitat:      fins a 3 punts. 

- Claredat expositiva i estructura del text:    fins a 3 punts. 

- Correcte ús de la sintaxi i normes ortogràfiques:   fins a 1 punt. 

D) BASES ESPECÍFIQUES PER A PREMIS DE JOVENTUT 

CRITERIS DE VALORACIÓ: 

Per a una ponderació objectiva dels treballs, se seleccionarà un jurat que atendrà els 
següents criteris, màxim 10 punts: 

- Interés i coherència:      fins a 3 punts. 

- Creativitat i originalitat:      fins a 3 punts. 

- Adequació del contingut:      fins a 3 punts. 

- Impacte de la proposta:      fins a 1 punt.  



 

ANNEX VII 

BASES ESPECÍFIQUES PER A LES AJUDES A LA FORMACIÓ EN 
ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE XIQUETS I XIQUETES QUE PARTICIPEN EN 
COMPETICIONS 

Criteris de valoració de les sol·licituds 

Els criteris de valoració dels projectes presentats pels esportistes seran els següents: 

1. Caràcter olímpic o no de la modalitat i especialitat esportiva: 

- Esports olímpics: 10 punts. 

- Esports no olímpics: 5 punts. 

Certificat pel secretari de l'entitat amb signatura i segellat pel club. 

2. Nivell competitiu de caràcter territorial: 

- Nacional: 10 punts. 

- Autonòmic: 5 punts. 

- Provincial: 2 punts. 

Certificat pel secretari de l'entitat amb signatura i segellat pe3. Categoria per edat: 

3 Categoria per edat: 

- D'11 a 12 anys: 10 punts. 

- De 9 a 10 anys: 8 punts. 

- De 6 a 8 anys: 6 punts. 

Adjuntar DNI o document similar que acredite l'edat del/la sol·licitant. 

4. Resultat obtingut per l’esportista: 

4.1. Competicions oficials organitzades per la federació corresponent: 

Nivell absolut: 

- Pòdium o rànquing nacional nivell absolut: 

Pòdium (1a-3a): 10 punts. 

4t a 8é classificat/ada: 8 punts. 

- Pòdium o rànquing autonòmic nivell absolut: 

Pòdium (1a-3a): 8 punts. 



 

4t a 6é classificat/a: 6 punts. 

- Pòdium o rànquing provincial nivell absolut: 

Pòdium (1a-3a): 6 punts. 

4t classificat/a: 4 punts. 

Nivell base o promoció: 

- Pòdium o rànquing nacional nivell promoció/base: 

Pòdium (1a-3a): 8 punts. 

4t a 8é classificat/a: 6 punts. 

- Pòdium o rànquing autonòmic nivell promoció/base: 

Pòdium (1a-3a): 6 punts. 

4t a 6é classificat/ada: 4 punts. 

- Pòdium o rànquing provincial nivell promoció/ base: 

Pòdium (1a-3a): 4 punts. 

4t classificat/ada: 2 punts. 

Certificat per la federació corresponent amb signatura del secretari i segell. 

S'atorgarà el màxim valor de punts obtinguts, no se sumen entre si els diferents títols. 

4.2. Competicions o tornejos no oficials. 

- Pòdium o rànquing nacional: 

Pòdium (1a-3a): 6 punts. 

4t a 8é classificat/ada: 4 punts. 

- Pòdium o rànquing autonòmic: 

Pòdium (1a-3a): 4 punts. 

4t a 6é classificat/ada: 2 punts. 

- Pòdium o rànquing provincial: 

Pòdium (1a-3a): 2 punts. 

4t classificat/ada: 1 punt. 

Certificat pel secretari de l'entitat amb signatura i segellat pel club. 



 

S'atorgarà el màxim valor de punts obtinguts, no se sumen entre si. 

● Els apartats 4.1 i 4.2 sí que es poden sumar la màxima valoració atorgada. 

5. Esportista individual o esports en equip o suma d'esforços: 

- Esports individuals: 10 punts. 

- Esports en equip: 8 punts. 

Certificat pel secretari de l'entitat amb signatura i segell del club esportiu. 

6. Col·laboració en la vida esportiva i festiva del municipi de Burjassot en la participació 
i/o realització de competicions, esdeveniments, actes, etc., siga individualment o 
col·lectivament. 

- 3 o més esdeveniments: 10 punts. 

- 1 o 2 esdeveniments: 5 punts. 

Certificat pel secretari de l'entitat amb signatura i segell del club esportiu. 

7. Renda unitat familiar 

La renda per unitat familiar es puntuarà dividint la renda anual de la unitat família entre 
tots els membres. Es pren la dada de salari mínim anual, que està actualment establit 
en 13.300 € i una unitat familiar composta de dos adults en actiu i dos fills i la puntuació 
queda de la següent manera: 

Renda per unitat familiar PUNTS 
De 0 € a 2000 € 
 

10 
 

De 2.001 € a 5.000 € 
 

8 
 

De 5.001 € a 7000 € 
 

6 
 

De 7.001 € a 10.000 € 
 

4 
 

+ de 10.001 € 
 

2 
 

 

Presentar casella corresponent de declaració de la renda i unitat familiar. 

TOTAL MÀXIM PUNTUACIÓ: 70 PUNTS 

Cal puntuar en un mínim de 4 criteris per a poder optar a l’ajuda. 

El valor del punt s'obté dividint el 100% del pressupost d'aquesta convocatòria entre el 
total de punts obtinguts per totes les sol·licituds de la mateixa que hagen obtingut 
almenys 1 punt.  



 

ANNEX VIII 

BASES ESPECÍFIQUES D'AJUDES DESTINADES A ESTUDIS I FORMACIÓ PER A 
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (MÚSICA I DANSA) DE XIQUETS I XIQUETES ENTRE 
6 I 14 ANYS 

Criteris de valoració de les sol·licituds 

Les sol·licituds que complisquen els requisits establits en aquestes bases es valoraran 
i seleccionaran tenint en compte els següents criteris objectius de valoració, amb una 
puntuació màxima de 70 punts: 

1. Qualificació global del curs anterior obtingut per l’estudiant: 

GRAU PROFESSIONAL PUNTS 
Matrícula d'honor o excel·lent 
 

10 
 

Notable 
 

8 

Bé 6 
Aprovat 4 

S'ha de presentar documentació acreditativa de la qualificació obtinguda. 

GRAU ELEMENTAL PUNTS 
Matrícula d'honor o excel·lent 
 

8 
 

Notable 
 

6 

Bé 4 
Aprovat 2 

S'ha de presentar documentació acreditativa de la qualificació obtinguda. 

 

2. Edat de l'alumne/a: 

EDAT DE L’ALUMNE/A PUNTS 
D’11 a 14 anys 
 

10 
 

De 9 a 11 anys 
 

8 

De 6 a 9 anys 6 
Ha d'anar acompanyat de document que ho acredite. 

 

3. Grau en què s'està matriculat: 

GRAU EN QUÈ S’ESTÀ MATRICULAT PUNTS 
Professional 
 

10 
 



 

Elemental 8 

S'ha de presentar documentació que ho acredite. 

4. Nombre d'assignatures aprovades el curs anterior: 

PERCENTATGE D’ASSIGNATURES 
APROVADES 

PUNTS 

Del 100% al 90% de les assignatures 
 

10 
 

Del 89% al 80% de les assignatures 
 

8 

Del 79% al 70% de les assignatures 6 

Del 69% al 60% de les assignatures 4 

S'ha de presentar documentació acreditativa de les assignatures cursades i la 
qualificació. 

 

5. Col·laboració en la vida cultural del municipi amb la realització de concerts, 
espectacles de dansa, festivals, etc., siga individualment o col·lectivament. 

ESCOLA DE DANSA O MÚSICA DE 
BURJASSOT 

PUNTS 

3 o més esdeveniments culturals a 
Burjassot 
 

10 
 

1 o 2 esdeveniments culturals a Burjassot 
 

5 

S'ha de presentar documentació acreditativa de la participació en aquests 
esdeveniments. 

 

6. Premis obtinguts o mèrits extres: 

PREMIS OBTINGUTS O MÈRITS 
EXTRES 

PUNTS 

Haver obtingut un premi l’any 2019/2020 10 
 

Haver participat sense obtenció de premi 
durant l'any 2019/2020 

8 

S'ha de presentar documentació acreditativa del títol o premi obtingut en aquests 
esdeveniments. 

 

7. Renda unitat familiar 



 

La renda per unitat familiar es puntuarà dividint la renda anual de la unitat familiar entre 
tots els membres. Es pren la dada de salari mínim anual, que està actualment establit 
en 13.300 € anuals i una unitat familiar composta de dos adults en actiu i dos fills, i la 
puntuació queda de la següent manera: 

RENDA PER UNITAT FAMILIAR PUNTS 
De 0 € a 2000 € 10 

 
De 2.001 € a 5.000 € 8 

De 5.001 € a 7000 € 6 

De 7.001 € a 10.000 € 4 

+ de 10.001 € 2 

Presentar casella corresponent de declaració de la renda i unitat familiar. 

Cal puntuar en un mínim de 4 criteris per a poder optar a l'ajuda. 

El valor del punt s'obté dividint el 100% del pressupost d'aquesta convocatòria entre el 
total de punts obtinguts per totes les sol·licituds d’aquesta que hagen obtingut almenys 
1 punt.  



 

ANNEX IX 

BASES ESPECÍFIQUES PER A SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 

Criteris de valoració de les sol·licituds 

Les sol·licituds seran avaluades en funció dels mèrits següents sobre un màxim de 100 
punts: 

– L’ús normatiu del valencià estàndard en el material imprés o aplicat a les noves 
tecnologies (fins a 50 punts). 

– El volum de presència d’ús normatiu del valencià estàndard, escrit o oral enregistrat 
(fins a 30 punts). 

– La diversitat i originalitat del material en el qual es faça l’ús normatiu del valencià 
estàndard, escrit o oral enregistrat (fins a 20 punts). 

La sol·licitud guardonada amb el primer premi haurà de sobrepassar els 90 punts; la del 
segon premi, els 75 punts; i la del tercer premi, els 60 punts. En cas de no arribar cap 
sol·licitud al mínim de puntuació establit, es declararà deserta la subvenció o les 
subvencions corresponents. 

  



 

- Aprovació provisional: 

• Ple de 20/12/2016 (BOP núm. 2 de 03/01/2017) 

• Ple de 28/03/2017 (BOP núm. 70 10/04/2017) 

- Aprovació definitiva: Ple de 27/06/2017 

- Publicació text íntegre: BOP núm. 132 d’11/07/2017 

MODIFICACIONS 

I) 

● Aprovació provisional: Inclusió Annex V: Bases específiques per a les 
subvencions en matèria de festes →  Ple de 30/10/2018 (BOP núm. 228 de 
27/11/2018) 

● Aprovació definitiva: Ple de 30/07/2019 
● Publicació text íntegre: BOP núm. 172 de 06/09/2019 

II) 

● Aprovació provisional: Inclusió Annex VI en matèria de cultura i joventut → Ple 
de 31/03/2020 (BOP núm. 70 de 14/04/2020) 

● Publicació text íntegre: BOP núm. 142 de 27/07/2020 

III) 

● Aprovació provisional: Inclusió 
○ Annex VII: Bases específiques per a les ajudes a la formació en 

ensenyaments esportius de xiquets i xiquetes que participen en 
competicions 

○ Annex VIII: Bases específiques d'ajudes a l'estudi i formació per a 
ensenyaments artístics (música i dansa) de xiquets i xiquetes entre 6 i 14 
anys 

○ Modificació del text de l'Annex III: Bases específiques per a les 
subvencions a esportistes d'elit 

■ Ple de 28/07/2020 (BOP núm. 155 de 13/08/2020) 
● Publicació text íntegre: BOP núm. 195 de 08/10/2020 

IV) 

● Aprovació provisional: Inclusió Annex IX: Bases específiques per a subvencions 
en matèria de promoció del valencià →  Ple 27/10/2020 (BOP núm. 218 de 
12/11/2020) 

● Publicació text modificació: BOP núm. 5 d’11/01/2021 


