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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I. Una part important de l'activitat financera del sector públic es canalitza a través de
subvencions, amb l'objecte de donar resposta, amb mesures de suport financer, a demandes socials i
econòmiques de persones i entitats públiques o privades. Així, l'Ajuntament de València destina
importants recursos a l'acció de foment d'activitats de caràcter assistencial com a manifestació de
l'Estat de benestar, de determinades activitats privades d'interés públic o com a forma d'enfortir la
participació ciutadana, una exigència de l'Estat social i democràtic de dret. Esta acció de foment que
es canalitza a través de la concessió de subvencions públiques, té uns àmbits d'actuació molt
diversos.
L'aprovació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i del seu Reglament aprovat per Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, va suposar un pas més en la determinació d'un marc normatiu
general d'una de les modalitats més importants del gasto públic com són les subvencions, a la qual
cosa cal afegir les modificacions realitzades per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que han suposat un
major aprofundiment en aspectes com la publicitat i la transparència en les subvencions que
atorguen les entitats locals.
L'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, disposa que 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 distintes modalitats de subvencions.
II. Fins a la data present, l'Ajuntament de València ha comptat, d'una banda, amb ordenances
específiques que regulen la concessió de determinats tipus de subvencions, i d'una altra, amb un
règim comú per a la concessió de la resta de subvencions que s'establix, per a cada exercici, en les
bases d'execució del Pressupost General.
Tanmateix, la gran diversitat d'actuacions que s'integren dins de l'activitat subvencional de
l'Ajuntament i la seua rellevància social i econòmica –augmentada en estos temps de crisi– fan
inajornable l'aprovació d'una ordenança general que continga la regulació clara i uniforme dels
principals aspectes procedimentals i substantius sobre els quals es projecta l'acció municipal en este
àmbit, de manera que es dote de la necessària seguretat jurídica a tots els agents que intervenen en
la concessió, justificació i control de les subvencions municipals. I això, a més, com una exigència
d'objectivitat i de transparència en la gestió dels recursos públics i del principi constitucional
d'eficàcia en l'assignació dels recursos esmentats.
Esta iniciativa normativa atén, per tant, a una doble finalitat, ja que al compliment de l'abans
esmentat mandat legal, s'unix la necessitat d’unificar en una ordenança general el marc regulador de
la concessió de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, com
referent d'aplicació directa en els diversos àmbits de gestió de subvencions.
III. En esta Ordenança General se singularitza, dins del marc legal més amunt esmentat, el
concepte de la subvenció municipal i el seu règim jurídic específic, de manera que s’hi detalla, a
manera d'exemple, que les activitats subvencionades s'hauran de desenvolupar amb caràcter general
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en el municipi de València (article 7.2) –excepció feta, lògicament, de les subvencions per a
l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament– i que, quan la petició la faça una entitat
ciutadana, segons el concepte que oferix l'article 53 del Reglament Municipal de Transparència i
Participació Ciutadana, haurà d'estar inscrita en el corresponent registre municipal.
A. Per a les subvencions concedides en règim de concurrència competitiva esta Ordenança
General és d'una notable virtualitat pràctica, atés que els seus preceptes conformen les disposicions
generals que s'hauran de concretar en cada convocatòria. Així, podem destacar que l'article 18.5
enumera un gran nombre de criteris a emprar per a atorgar les subvencions, que, per la seua
amplitud i diversitat, poden donar cobertura a qualsevol línia de subvenció, i serà en la resolució on
s’aprove la convocatòria on s'hauran de seleccionar quins s’aplicaran, alhora que es fixen els
barems de ponderació de cada un dels criteris triats.
També podem ressenyar, pel seu interés, algunes previsions entre les quals cal destacar:
- L'article 10.1 permet que les convocatòries puguen exceptuar que qui faça la petició estiga al
corrent del pagament de tributs municipals o d'altres requisits.
- A més, s'hi aclarixen les diverses formes de presentació de la documentació, així com la fase
d'instrucció i la resolució d'estos procediments (articles 19 i 20), alhora que s’hi regula el dret
de la persona o entitat beneficiària a sol·licitar la modificació de la resolució (articles 11.1 i 14)
- Finalment, s'autoritza, amb caràcter general, la compatibilitat de subvencions i es detallen els
distints supòsits en l'article 13.
B. S'hi aclarix el règim de les subvencions nominatives distingint-ne tres tipus (article 22.2). En
primer lloc, les aportacions dineràries que hagen de realitzar-se a organismes i ens vinculats, els
pressupostos dels quals no s'integren en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, tant si
es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la realització d'actuacions concretes. Pel
contrari (article 3.4.c), s'exclouen de l'Ordenança General de Subvencions, per determinació
expressa de la Llei General de Subvencions, les aportacions dineràries que hagen de realitzar-se a
organismes i ens públics els pressupostos dels quals sí que s'han d'integrar en el Pressupost General
de l'Ajuntament de València.
Juntament amb estes aportacions, també es regulen com a nominatives “les subvencions
plurianuals, quan l'import a subvencionar en l'anualitat corresponent es dote en el pressupost inicial
amb este caràcter”. Per als supòsits diferents dels anteriors, que s'incloguen en el pressupost com a
nominatives, es determina que haurà de seguir-se el procediment de concessió establit en l'article
23, en el qual haurà de justificar-se degudament per l'òrgan gestor la impossibilitat d'aplicació del
principi de concurrència.
D’altra banda, s’hi regula, amb les degudes garanties, el procediment per a la concessió directa
sense convocatòria pública (article 25).
C. Per la seua banda, els articles 28 i següents detallen les modalitats de justificació
admissibles:
a) Compte justificatiu, que pot ser simplificat o amb aportació de justificants del gasto realitzat.
b) Acreditació del gasto per mòduls.
c) Presentació d'estats comptables
Al mateix temps, s'hi especifiquen els requisits del compte a presentar i dels documents
justificatius a aportar en cada una de les modalitats.
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S’hi detalla el procediment de comprovació de la justificació per part del servici gestor (article
35) que podrà donar lloc a l'aprovació del compte, o, alternativament, a la declaració de la pèrdua
total o parcial del dret al cobrament de les subvencions. En este sentit, s'hi aclarixen els diversos
supòsits que poden produir eixa pèrdua del dret al cobrament, i s’hi fixen (article 36.2) els criteris
de graduació d'incompliments.
Cal destacar, com a novetat de tècnica normativa, la regulació per separat de la pèrdua del
damunt dit dret al cobrament –d’una banda– i de l'exigència del reintegrament –de l’altra–, amb
aclariment dels casos (article 36.3 en relació amb el 39) en què la declaració de la pèrdua del dret al
cobrament comportarà l'exigència del reintegrament de tot el que s’ha percebut.
En síntesi, l'ordenació sistemàtica dels supòsits i dels procediments de justificació, de
comprovació i d'aprovació –o no– del compte justificatiu potencia en gran mesura la seguretat
jurídica de les persones o entitats beneficiàries i de la mateixa Administració.
IV. Esta ordenança s'estructura en huit capítols, que comprenen quaranta-tres articles, dos
disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició
final.
El capítol I arreplega les disposicions generals, on es desenvolupa els aspectes referits a
l'objecte, concepte, àmbit d'aplicació, beneficiaris/àries o entitats col·laboradores, entre altres
aspectes generals.
El capítol II es referix als procediments de concessió, el qual es dividix en dos seccions,
dedicada la primera a concessió en règim de concurrència competitiva i la segona al règim de
concessió directa.
El capítol III es dedica a la gestió de les subvencions públiques, que conté dos articles en els
quals es regula la subcontractació de les activitats subvencionades per les persones o entitats
beneficiàries i els gastos subvencionables
El capítol IV, denominat Procediment de justificació de les subvencions municipals i de
comprovació per l'òrgan concedent, conté nou articles en què es desenvolupen la justificació de les
subvencions municipals i la corresponent comprovació en els seus diversos aspectes.
El capítol V establix el procediment de gestió pressupostària, que es desglossa en el
procediment d'execució del gasto i el procediment de pagament.
El capítol VI, amb el títol del reintegrament de subvencions, desenvolupa les causes del
reintegrament de les quantitats percebudes, la naturalesa del reintegrament i l’exigència d'interessos
de demora, així com el procediment de reintegrament.
El capítol VII conté un únic article referent al control financer de les subvencions municipals.
El capítol VIII, que articula les infraccions i sancions administratives en matèria de
subvencions, es limita a efectuar una remissió general amb les disposicions establides en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Les dos disposicions addicionals regulen la singularitat que tenen les subvencions per a
l'execució de programes i projectes de cooperació per al desenvolupament i els premis educatius,
culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa subjectes a publicitat i concurrència.
Finalitza la norma amb les disposicions transitòria, derogatòria i final, de manera que en esta
última s’establix la seua entrada en vigor l'endemà de la publicació de la seua aprovació definitiva
en el Butlletí Oficial de la Província de València.
En el procés d'elaboració del projecte s'ha donat participació als diversos servicis i unitats
administratives que exercixen l'activitat subvencional de l'Ajuntament de València en qualsevol dels
seus àmbits, entre els quals cal destacar les aportacions realitzades pel Jurat Tributari, la IGAV, les
secretaries i l'Assessoria Jurídica Municipal.

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I DELS SEUS ORGANISMES PÚBLICS
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit general d'aplicació
1. Esta ordenança té com a objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions que
atorguen l’Ajuntament de València i els seus organismes públics en els termes establits en l'article
3.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara endavant LGS), i es
dicta a l'empara del que establix l'article 17.2 de la esmentada llei.
2. Les subvencions que atorguen l'Ajuntament de València i els seus organismes públics podran
tindre com a objecte el foment de qualsevol activitat d'utilitat pública o interés social o la promoció
de qualsevol finalitat pública complementària de l'activitat municipal, sempre que contribuïsquen a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
3. Així mateix, de conformitat amb l'article 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament, podran atorgar-se subvencions per a l'execució de programes
i projectes de cooperació per al desenvolupament i la present ordenança serà d'aplicació en els
termes que s'establixen en la disposició addicional primera.
4. En les convocatòries públiques de subvencions municipals o, quan siga procedent la concessió
directa, en les corresponents resolucions o convenis, es delimitarà amb precisió l'objecte,
condicions i finalitat que, si és el cas, es perseguisca.
Article 2. Concepte de subvenció municipal
1. Es considera com a subvenció municipal tota disposició dinerària que realitze l'Ajuntament de
València o les seues entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o
dependents, a favor de persones públiques o privades, sempre que complisquen els requisits
següents:
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a)
Que l'entrega es realitze sense contraprestació directa de les persones o entitats
beneficiàries.
b)
Que l'entrega estiga subjecta al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un
projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per
desenvolupar, o la concurrència d'una situació i la part beneficiària haurà de complir les
obligacions materials i formals que s'hagen establides.
c)
Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga com a objecte el foment
d'una activitat d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública d'interés
local.
2. No tenen caràcter de subvencions municipals els supòsits relacionats en l'article 2.4 de la LGS.
Article 3. Àmbits d'aplicació subjectiu i material
1. A més de les subvencions atorgades directament a càrrec del pressupost municipal, hauran
d'ajustar-se a esta ordenança les subvencions concedides pels organismes i la resta d'entitats de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de l'Ajuntament de València, en la
mesura que les dites subvencions siguen conseqüència de l'exercici de potestats administratives.
2. Els principis de gestió de l'article 5.1 d'esta ordenança i els d'informació de l'article 20 de la LGS
s'aplicaran a la resta de les entregues dineràries sense contraprestació que realitzen els ens del
paràgraf anterior quan es regisquen pel dret privat.
3. També s'aplicarà esta ordenança, excepte en aquells aspectes en què per l'especial naturalesa de
l'objecte no hi siga aplicable, a l'entrega de béns, drets o servicis l'adquisició dels quals es realitze
amb la finalitat exclusiva d'entregar-los a una tercera persona o entitat i complisquen els requisits
previstos en l'apartat 1 de l'article anterior.
4. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'esta ordenança:
a) Els premis que s'atorguen sense la sol·licitud prèvia de la persona o entitat beneficiària, que
es regiran pel que establisca la normativa de la seua convocatòria.
b) Les dotacions econòmiques anuals establides en els pressupostos municipals destinades als
grups polítics de la corporació, d'acord amb el que establixen els corresponents acords del Ple i
en la legislació de règim local.
c) Les aportacions dineràries a altres administracions, així com les que hagen de realitzar-se a
organismes i ens públics els pressupostos dels quals s'integren en el Pressupost General de
l'Ajuntament de València, tant si es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la
realització d'actuacions concretes, les quals es faran efectives d'acord amb el que en les bases
d'execució del pressupost municipal.
d) Les aportacions dineràries que en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries,
realitze l'Ajuntament de València o els seus organismes i altres ens públics amb personalitat
jurídica pròpia dependents o vinculats a favor de les associacions a què es referix la disposició
addicional quinta de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local
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e) Les que s'instrumenten amb fons de la Unió Europea, de l'estat o de les comunitats
autònomes, que es regiran per les normes pròpies aplicables en cada cas.
f) Les transferències que tinguen el seu origen en contractes administratius, que es regiran pel
que establixen estos.
g) Subvencions en què la corporació actue com a entitat col·laboradora d'una altra
administració, i en este cas s'aplicaran les bases reguladores de l'entitat concessionària i el
conveni que se subscriga a este efecte.
h) Les ajudes econòmiques d'emergència social que es regiran per la seua normativa específica.
Article 4. Règim jurídic
1. Les subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics es regiran per les
prescripcions contingudes en esta ordenança, en la LGS i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (d’ara endavant Reglament de la LGS), per les
ordenances o bases específiques que es puguen dictar, per les bases d'execució del pressupost
municipal corresponents, i per les restants normes que hi siguen d'aplicació.
2. Les subvencions finançades a càrrec de fons de la Unió Europea es regiran per les normes
comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desenvolupament o transposició
d'aquelles. Els procediments de concessió i control de les subvencions regulades en esta ordenança
tindran caràcter supletori respecte de les normes d'aplicació directa a les subvencions finançades a
càrrec de fons de la Unió Europea.
3. Les matèries subvencionables que en el futur compten amb una ordenança específica pròpia, es
regiran per esta i la present ordenança serà d'aplicació supletòria a les ordenances específiques.
Article 5. Principis generals
1. Amb caràcter general, la gestió de les subvencions estarà presidida pels principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels
objectius fixats i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
2. Els procediments de concessió de subvencions i premis regulats en esta ordenança hauran
d'adaptar-se als criteris generals de simplificació i reducció de càrregues administratives continguts
en la normativa vigent i a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de
desembre del 2006, relativa als servicis en el mercat interior.
Article 6. Plans estratègics de subvencions
1. L'Ajuntament de València i els seus organismes públics, amb caràcter previ a l'establiment de
subvencions, hauran de concretar en plans estratègics de subvencions els objectius i efectes que es
pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i
les seues fonts de finançament, de manera que s’hauran de supeditar, en tot cas, al compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostària.
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2. El pla estratègic municipal de subvencions serà aprovat per la Junta de Govern Local i en els seus
organismes públics municipals pels seus respectius òrgans col·legiats. Tindran una vigència de tres
anys, llevat que, motivadament, siga convenient establir un termini diferent.
3. Anualment es realitzarà l'actualització dels plans d'acord amb la informació rellevant disponible i
no podran ser aprovades línies de subvencions no previstes en el Pla vigent en cada exercici, llevat
que es justifique degudament en el procediment la necessitat ineludible de fer front a una activitat
de foment d'utilitat pública o d'interés social. A este efecte, l'òrgan competent per a aprovar el pla
estratègic haurà de pronunciar-se expressament sobre la modificació d’este.
4. La intervenció general de l'Ajuntament de València (d’ara endavant IGAV) realitzarà el control
financer de l'aplicació dels plans estratègics d'acord amb les previsions del seu programa anual
d'actuació.
Article 7. Requisits per a l'atorgament de les subvencions
1. Seran requisits previs per a l'atorgament de subvencions, els següents:
a) La competència de l'òrgan administratiu concedent.
b) L'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per a atendre les obligacions de
contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.
c) La tramitació del procediment de concessió d'acord amb les normes que hi siguen
d'aplicació.
d) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic, en els termes
previstos en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (d’ara endavant
TRLRHL) aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e)L'aprovació del gasto per l'òrgan competent per a això.
2. A més dels requisits anteriors, serà requisit imprescindible que la finalitat, objectiu, execució del
projecte, la realització de l'activitat, l'adopció del comportament singular, ja realitzats o per
desenvolupar, o la concurrència de la situació a subvencionar, haurà de radicar, amb caràcter
general, en l'àmbit territorial del municipi de València. Per al cas excepcional que la circumstància
subvencionada excedisca de l'àmbit del terme municipal de València, haurà de beneficiar l'interés
municipal de forma directa o indirecta, condició esta última que haurà de quedar prou justificada en
l’expedient, mitjançant informe motivat, amb caràcter previ a la seua concessió.
3. En aquells casos de subvencions afectades pels articles 107 a 109 del tractat de funcionament de
la Unió Europea, se seguirà el règim d'actuació previst en els articles 9.1 de la LGS i 16 reglament
de la LGS.
Article 8. Òrgans competents per a la concessió de subvencions
1. En l'Ajuntament de València la competència per a concedir subvencions correspon a l'Alcaldia,
sense perjuí de que puga delegar la dita atribució en els termes previstos en la legislació de règim
local.
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2. En l'àmbit dels organismes i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia
vinculats o dependents de l'Ajuntament de València, la competència correspondrà als òrgans que la
tinguen atribuïda pels seus respectius estatuts.
Article 9. Beneficiaris/àries
1. Seran beneficiàries de subvencions les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar
l'activitat que en va fonamentar l’atorgament o que es troben en la situació que en legitima la
concessió.
2. Quan la beneficiària siga una persona jurídica, i sempre que així es preveja en la convocatòria o,
en els supòsits de concessió directa, en el conveni o resolució, les persones associades de la
beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la
concessió de la subvenció en nom i per compte de la primera, tindran igualment la consideració de
beneficiàries, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 10.3 d'esta ordenança.
3. Així mateix, podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions la convocatòria,
conveni o resolució de les quals expressament ho preveja, 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 no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes,
activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció, en els
termes que es detallen en l'article 10 d'esta ordenança.
Article 10. Requisits per a obtindre la condició de beneficiari/ària i forma d'acreditar-los
1. Podran obtindre la condició de beneficiari/ària les persones o entitats que es troben en la situació
que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que concórreguen les circumstàncies previstes
en esta ordenança i en cada una de les convocatòries, convenis o resolucions de concessió, i no es
troben afectades per cap de les causes de prohibició previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de
la LGS, l'apreciació i abast de les quals es realitzarà d'acord amb allò que disposen els apartats 4, 5 i
6 de l'article 13 de la LGS i articles 27 i 28 del Reglament de la LGS.
Tanmateix, per la naturalesa de la subvenció i a l'empara de la previsió continguda en el primer
paràgraf de l'apartat 2 de l'esmentat article 13, queden exceptuades de les prohibicions que contenen
les lletres b) i e) les persones o entitats següents:
a) Les ajudes a particulars la concessió de les quals siga delimitada o justificada pel seu baix
nivell de renda, o que tinga caràcter compensatori del baix nivell de renda de qui les percep.
b) Les atorgades per raons d'urgència per a reparar els danys derivats de catàstrofes o accidents
provocats per la naturalesa i altres de reconeguda urgència.
Les convocatòries d'estes subvencions i ajudes podran exceptuar, de forma motivada,
l'aplicació d'altres supòsits legals de prohibició.
2. Quan la subvenció la sol·licite una persona jurídica, es requerirà que la realització de l'activitat
subvencionada tinga cabuda dins de l'objecte o fins socials d’esta. A més, quan la petició la faça una
entitat ciutadana, segons el concepte que oferix l'article 53 del Reglament Municipal de
Transparència i Participació Ciutadana, haurà d'estar inscrita en el corresponent registre municipal.
3. Als efectes indicats a l'article 9.2 d'eixa ordenança, es consideraran associades de la persona o
entitat beneficiària (d’ara en avant beneficiària) les persones físiques o jurídiques que s'integren en
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federacions o entitats associatives sol·licitants de subvencions que estiguen dotades de personalitat
jurídica. Perquè les mencionades entitats i les persones que l’integren tinguen la condició de
beneficiàries, hauran de comprometre's a formalitzar un conveni o acord, una vegada concedida la
subvenció, en el qual consten les activitats subvencionades que s'obliguen a executar per compte
d’esta i expressen la seua acceptació d'assumir la condició de beneficiària, amb les seues
corresponents obligacions en els termes expressats en la sol·licitud.
4. Quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la
LGS en la confederació, federació o entitat associativa sol·licitant de la subvenció, no podrà
concedir-se la subvenció sol·licitada ni a esta ni a cap de les seues persones o entitats associades,
amb independència que no hi concórrega cap impediment en alguna d’estes últimes. Tanmateix,
quan hi concórrega alguna de les circumstàncies indicades en alguna de las personas o entitats
associades de la beneficiària, únicament podran accedir a la subvenció la confederació, federació o
entitat associativa sol·licitant de la subvenció, i aquelles de les seues persones o entitats associades
en les quals no concórrega l'impediment.
5. Quan les persones o entitats associades de la beneficiària i esta mateixa pretenguen actuar
mancomunadament en la realització del projecte o activitat, la valoració de les condicions per a
accedir a la subvenció es determinarà acumulant les de cada un d'estes, però els requisits per a
accedir a la condició de beneficiària seran exigibles de cada una de les dites persones.
6. Respecte de les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades que, tot i no
tindre personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments que
motiven la concessió de la subvenció a què es referix l'article 9.3 d'esta ordenança, constituirà
requisit necessari perquè adquirisquen la condició de beneficiària que no incórrega en cap de les
prohibicions que s'establixen en l'article 13.2 de la LGS, l'agrupació ni cap de les persones o entitats
integrants.
En estos supòsits, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució
de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada component de l'agrupació, així com
l'import de subvenció a aplicar per cada un/a d'ells/elles, que tindran igualment la consideració de
beneficiaris/àries. Haurà de nomenar-se una persona representant o apoderada única de l'agrupació,
amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a
l'agrupació, que no podrà dissoldre's fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en
els articles 39 i 65 de la LGS.
Quan les persones o entitats integrants de l'agrupació pretenguen actuar mancomunadament en la
realització del projecte o activitat, les condicions per a accedir a la subvenció i la valoració es
determinaran acumulant les de cada una d'estes.
7. En relació amb les comunitats de béns o qualsevol tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat,
com ara comunitats de persones propietàries, comunitats hereditàries, associacions de comptes en
participació, i, en general, les entitats de base patrimonial que, tot i no tindre personalitat jurídica,
compten amb una administració comuna estable, sempre que els permeta dur a terme els projectes,
activitats o comportaments, o que es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció,
els requisits per a accedir a la condició de beneficiari/ària no seran exigibles de cada una de les
persones comuneres o partícips, que no tindran la condició de beneficiaris/àries, sense perjuí de les
responsabilitats que, en funció de les seues quotes de participació, puguen afectar-los amb vista al
reintegrament, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 40.2 de la LGS o, en
cas de sanció pecuniària, de conformitat amb l'article 69.1 de la mateixa llei.
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8. En cap cas podrà accedir a la condició de beneficiari/ària qui tinga pendents de justificació
subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics, una vegada que
el termini establit per a presentar-les haja finalitzat, amb independència que el requeriment a què es
referix l'article 70.3 del Reglament de la LGS s'haja realitzat o no. L'apreciació d'esta prohibició es
realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentrestant perdure l'absència de justificació.
9. A més del que preveuen els apartats anteriors, les persones físiques o jurídiques hauran de
complir els requisits que específicament s'indiquen en cada convocatòria i hauran d'aportar la
documentació acreditativa d’estos, juntament amb la sol·licitud de subvenció. En cap cas podrà
accedir a la condició de beneficiari/ària qui conste inhabilitat/da per a accedir a la condició de
beneficiari/ària o entitat col·laboradora en la Base de Dades Nacionals de Subvencions durant el
període d'inhabilitació.
10. L'acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser beneficiari/ària que s'establixen en
l'article 13.2 de la LGS, es realitzarà mitjançant declaració responsable davant de notari/ària o
funcionari/ària públic.
11. El compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i amb la Seguretat Social
s'acreditarà mitjançant la presentació per la persona o entitat sol·licitant davant de l'òrgan concedent
de la subvenció de les certificacions acreditatives que es regulen en l'article 22 del Reglament de la
LGS, expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
No obstant això, s'acreditarà eixe compliment mitjançant la declaració responsable quan la persona
o entitat beneficiària no estiga subjecta a la presentació de les declaracions o documents als quals
fan referència les dites obligacions, en els casos següents:
a) Aquelles subvencions en què la quantia a atorgar a cada beneficiari/ària no supere en la
convocatòria l'import de 3.000 euros.
b) Les subvencions atorgades a les administracions públiques així com als organismes, entitats
públiques i fundacions del sector públic dependents d'aquelles.
c) Quan hi concórrega qualsevol altra de les circumstàncies previstes en l'article 24 del
reglament de la LGS.
12. No serà necessari adjuntar a les sol·licituds les certificacions d’acreditació d'estar al corrent
d'obligacions tributàries amb la hisenda estatal i amb la Seguretat Social ni declaració responsable
en els casos següents:
a) En els supòsits de presentació telemàtica de sol·licituds, i en este cas els corresponents
certificats seran demanats directament per la unitat instructora, a l'empara de l'article 23.3 de la
LGS.
b) En el cas de sol·licituds amb firma manuscrita, quan la persona sol·licitant no denegue
expressament el consentiment perquè l'òrgan concedent obtinga de forma directa l'acreditació
del compliment de les expressades obligacions a través de certificats telemàtics.
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13. Es considerarà que una persona o entitat sol·licitant està al corrent d'obligacions tributàries amb
la corporació quan haja presentat les declaracions i autoliquidacions corresponents als tributs locals
i no mantinga deutes o sancions tributàries en període executiu amb esta, llevat que es troben
ajornades, fraccionades o l'execució de les quals estiga suspesa. En els casos en què siga necessari
acreditar l’esmentada situació, l'òrgan instructor demanarà directament informe a la Tresoreria
Municipal.
14. Quan la convocatòria així ho preveja, la presentació de la sol·licitud de subvenció per mitjans
no telemàtics comportarà l'autorització de la persona o entitat sol·licitant perquè l'òrgan concedent
puga obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. Tanmateix, la persona o
entitat sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i aleshores haurà d'aportar les
corresponents certificacions.
15. Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua
expedició o emissió. En cas de caducar abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la
subvenció, la persona o entitat interessada o beneficiària haurà de presentar, a requeriment del
servici gestor, una certificació o declaració actualitzada
16. Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i d'obligacions per reintegrament de subvencions, hauran d'acreditar-se no
solament en el moment de la concessió, sinó també en el moment del reconeixement de l'obligació.
Article 11. Drets i obligacions de les persones o entitats beneficiàries
1. Les persones o entitats beneficiàries tenen dret al cobrament de la quantitat concedida en els
termes i condicions que s'hagen establit en la respectiva convocatòria, conveni o resolució de
concessió.
Així mateix, estan facultades, llevat que la convocatòria ho prohibisca, per a sol·licitar de l'òrgan
concedent, abans que concloga el termini per a la realització de l'activitat subvencionada, la
modificació de la resolució de concessió pel que fa a l'ampliació dels terminis fixats, la reducció de
l'import concedit o l'alteració de les accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan
tinguen com a causa circumstàncies imprevistes o siguen necessàries per a la bona finalitat de
l'actuació, sempre que no s'altere l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyen drets de tercers.
2. Amb independència de les obligacions específiques que arrepleguen les convocatòries, els
convenis o resolucions de concessió, seran obligacions generals de les beneficiàries de les
subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics, les següents:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions en el termini que s'establisca.
b) Justificar davant de l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si és el cas, el compliment
dels requisits i condicions necessaris, així com la realització de l'activitat i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció i l'aplicació a la seua finalitat dels
fons rebuts. I, així mateix, presentar dins el termini establit la modalitat justificativa en la forma
que es preveu en esta ordenança.

14

c) Quan es tracte de subvencions destinades a l'adquisició, construcció, rehabilitació i millora
de béns inventariables, la beneficiària haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la
qual es va concedir la subvenció, durant un període de cinc anys, en cas de béns inscriptibles en
un registre públic, o de dos anys per a la resta de béns.
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. Esta comunicació haurà
d'efectuar-se només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.
Quan se sol·licite una subvenció per a un projecte o activitat i s'haja concedit una altra anterior
incompatible per a la mateixa finalitat, es farà constar esta circumstància en la segona
sol·licitud.
En este supòsit la resolució de concessió, si és el cas, haurà de condicionar els seus efectes a la
presentació per part de la beneficiària de la renúncia a què es referix l'apartat següent en relació
amb les subvencions prèviament obtingudes, així com, si és el cas, al reintegrament dels fons
públics que haurà percebut.
Una vegada obtinguda la nova subvenció, si és el cas, la beneficiària ho comunicarà a l'entitat
atorgadora de la primera, la qual podrà modificar el seu acord de concessió, en els termes
establits en la normativa reguladora. L'acord de modificació podrà declarar la pèrdua total o
parcial del dret a la subvenció concedida, i el consegüent reintegrament, si és el cas, en els
termes establits en els articles 36 i 39 d'esta ordenança. En el mateix sentit es procedirà quan
l'Administració municipal tinga coneixement que una persona o entitat beneficiària ha percebut
una altra o altres subvencions incompatibles amb l'atorgada sense haver-hi efectuat la
corresponent renúncia.
e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, que es troba al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal i de la
corporació i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos per l'article 10 d’esta
ordenança.
f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l'òrgan concedent o l'entitat
col·laboradora, si és el cas, així com qualssevol altres comprovacions i controls financers que
puguen realitzar els òrgans de control competents, de manera que ha d’aportar tota la
informació que li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial que siga aplicable a la
beneficiària en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen
exigits per la regulació de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les
facultats de comprovació i de control.
h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
i) Adoptar mesures de difusió del caràcter públic del finançament del programa, activitat,
inversió o actuació subvencionada, adequades a l'objecte subvencionat, tant en la seua forma
com en la seua duració, com la inclusió de la imatge institucional de l'Ajuntament de València
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o llegendes relatives al seu finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials
impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o mencions realitzades en mitjans de
comunicació, i amb anàloga rellevància a la utilitzada respecte d'altres fonts de finançament.
No serà exigible esta obligació quan es tracte d'ajudes de caràcter social a persones físiques.
Article 12. Entitats col·laboradores
1. Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l'Ajuntament de València
o dels seus organismes públics, entregue i distribuïsca els fons públics a les persones o entitats
beneficiàries, o col·labore en la gestió de la subvenció sense que es produïsca la prèvia entrega i
distribució dels fons rebuts. Estos fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu patrimoni.
2. No podran obtindre la condició d'entitat col·laboradora aquelles entitats que es troben incurses en
cap de les circumstàncies establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS, de manera que
han d'acreditar que no s’hi troben incurses, en la forma que s'establix en esta ordenança per a les
persones o entitats beneficiàries.
3. Les condicions de solvència i eficàcia per a poder ser considerada entitat col·laboradora seran les
que s'establisquen en el procediment de selecció d’estes. En el cas que les entitats col·laboradores
siguen persones subjectes a dret privat, se seleccionaran prèviament per mitjà d'un procediment
sotmés als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació i la col·laboració es
formalitzarà mitjançant un conveni.
4. Quan, en virtut de l'objecte de la col·laboració, siga d’aplicació plena la legislació de contractes
públics, la selecció de les entitats col·laboradores es realitzarà conforme als preceptes establits en
l’esmentada llei. En este supòsit, el contracte haurà d’incloure necessàriament el contingut mínim
previst en l'article 16 de la LGS, així com el que resulte preceptiu d'acord amb la normativa
reguladora dels contractes públics.
5. Per a obtindre l'acreditació d'entitat col·laboradora, quan no tinga la consideració d'administració
pública, serà necessària la constitució d'una garantia suficient per a cobrir els perjudicis que puguen
derivar-se de les actuacions que desenvolupe en la seua condició d'entitat col·laboradora, en els
termes disposats en els articles 44 del reglament de la LGS i 16 d'esta ordenança.
6. Es formalitzarà un conveni de col·laboració entre l'òrgan administratiu concedent i l'entitat
col·laboradora, en el qual es regularan les condicions i obligacions assumides per esta, amb un límit
temporal de vigència de quatre anys, sense perjuí que a través de pròrrogues puga estendre's fins a
un màxim de sis. El text del conveni de col·laboració haurà de comptar amb l'informe dels servicis
jurídics.
7. Quan l'Ajuntament de València actue com a entitat col·laboradora, l'Administració General de
l'Estat, la de la Generalitat Valenciana, o els organismes públics vinculats o dependents d’estes
subscriuran amb aquell els corresponents convenis en què es determinen els requisits per a la
distribució i entrega dels fons, els criteris de justificació i de rendició de comptes.
De la mateixa manera, i en els mateixos termes, es procedirà quan l'Administració General de
l'Estat, la de la Generalitat Valenciana, o els organismes públics vinculats o dependents d’estes
actuen com a entitats col·laboradores respecte de les subvencions concedides per l'Ajuntament de
València o els seus organismes públics.
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8. La regulació continguda en els apartats 8 i 11 de l'article 10 s'aplicarà a les entitats
col·laboradores.
Article 13. Finançament de les activitats subvencionades
1. Amb caràcter general, el pressupost del projecte o de l'activitat que s’ha de subvencionar
presentat per la persona o entitat sol·licitant, o les seues modificacions posteriors, servirà de
referència per a la determinació final de l'import de la subvenció, que es podrà calcular com un
percentatge del cost final del projecte o activitat. En este cas, l'eventual excés de finançament per
part de l'Ajuntament de València es calcularà prenent com a referència la proporció que supose la
dita aportació respecte del cost total, de conformitat amb la normativa reguladora de la subvenció i
les condicions de la convocatòria, conveni o resolució de concessió.
Tanmateix, en funció de la naturalesa i objectius o finalitats socials perseguides per la
subvenció, l'aportació pública podrà consistir en un import cert –sense referència a un percentatge o
fracció del cost total–, i en este cas es considerarà que és a càrrec de la persona o entitat beneficiària
la diferència de finançament necessària per a la total execució de l'activitat subvencionada, de
manera que haurà de ser reintegrat, si és el cas, el finançament públic per l'import en què este
excedisca del cost total de la dita activitat.
2. L'activitat subvencionada es finançarà amb recursos propis de la persona o entitat beneficiària en
l'import o proporció corresponent quan així s'establisca en la respectiva convocatòria, resolució de
concessió o conveni.
3. Amb caràcter general, i sense perjuí del que s'assenyale en la convocatòria, conveni o resolució
de concessió, les subvencions que es concedisquen d'acord amb esta ordenança seran compatibles
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals, sense perjuí que respecte d'això puga establir la normativa reguladora de les altres
subvencions concurrents. Els supòsits de cofinançament que puguen registrar-se se sotmeten als
requisits següents:
3.1. En cap cas l'import de la subvenció concedida podrà superar, en concurrència amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, el cost dels projectes o activitats subvencionades. Per a la
comprovació d'esta limitació, s'haurà de justificar la totalitat del gasto realitzat i el compte
justificatiu haurà de contindre una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagen
finançat l'activitat subvencionada, amb indicació dels imports i la seua procedència.
3.2. En cas de produir-se un excés de finançament respecte del cost del projecte o activitat, la
beneficiària haurà de reintegrar-lo, juntament amb els interessos de demora, de manera que ha
d’adjuntar les cartes de pagament a la corresponent justificació. El reintegrament de l'excés es farà a
favor de les entitats concedents en proporció a les subvencions concedides per cada una d'estes.
Tanmateix, quan siga l'Ajuntament de València el que advertisca l'excés de finançament, exigirà el
reintegrament per l'import total de l'excés, fins al límit de la subvenció atorgada per este.
3.3. La circumstància que les subvencions siguen incompatibles no impedirà la sol·licitud
d'ambdós, però sí el seu gaudi simultani, de manera que s’ha de procedir de conformitat amb el que
preveu la lletra d) de l'article 11.2 de la present ordenança.
4. En l'àmbit de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics no podran atorgar-se dos o
més subvencions destinades a finançar la mateixa actuació a càrrec del mateix exercici
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pressupostari ni una subvenció per a finançar globalment l'actuació d'una entitat i una altra per a una
actuació determinada de la mateixa entitat. En els supòsits en què una persona o entitat beneficiària
ja haguera obtingut una subvenció a càrrec de l'Ajuntament de València i sol·licite una altra durant
el mateix exercici, gestionada per esta o per distinta delegació, la IGAV, abans de procedir a la
fiscalització de la proposta de concessió, ho comunicarà als centres gestors afectats perquè en
valoren l’oportunitat i, en cas de mantindre la proposta en els termes ja formulats, hauran de
demanar la conformitat de la Junta de Govern Local, a proposta de l'alcalde.
Article 14. Modificació de la resolució de concessió
1. L'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos i en les condicions establides en l'article
13 donarà lloc a la modificació de la resolució o acord de concessió.
2. La resolució o acord de concessió es podrà modificar a sol·licitud de la persona o entitat
beneficiària –segons el que preveu l'article 11.1 d'esta ordenança–, quan circumstàncies
sobrevingudes i imprevisibles suposen una alteració de les condicions tingudes en compte per a la
concessió de la subvenció, sempre que estes no desvirtuen la naturalesa o objectius de la subvenció
concedida, que la modificació no danye drets de terceres persones o entitats i que la sol·licitud es
presente abans que concloga el termini per a la realització de l'activitat.
3. Una vegada adoptada la resolució de la concessió, podrà realitzar-se un reajustament en la
distribució dels gastos del projecte o activitat subvencionada, amb l'autorització prèvia de l'òrgan
concedent i sempre que l'autorització no perjudique els drets de terceres persones o entitats.
Article 15. Publicitat de l'activitat subvencional municipal
1. L'Ajuntament de València i els seus organismes públics remetran a la base de dades nacionals de
subvencions informació sobre l'activitat subvencional municipal en els termes establits en l'article
20 de la LGS.
2. Així mateix, les subvencions concedides per l'Ajuntament de València i els seus organismes
públics es publicaran en la pàgina web municipal de l'Ajuntament de València, amb indicació
detallada del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris/àries, sense perjuí de la seua publicació en
qualsevol altre mitjà que, si és el cas, assenyale la convocatòria, l'acord de concessió o el conveni.
A este respecte, quan la informació continga dades especialment protegides, la publicitat només es
durà a terme després de la dissociació d’estes.
3. La seu electrònica de l'Ajuntament inclourà informació relativa als procediments de concessió de
subvencions i premis que permeta tant el coneixement previ dels esmentats procediments com,
almenys, les fases principals del seu desenvolupament. En particular, s'hi nclourà en tot cas el
contingut següent:
a) Informació general sobre la subvenció, amb informació extractada de la seua ordenança o
norma reguladora, així com l'enllaç.
b) Els impresos de sol·licitud, així com, si és el cas, annexos que s'hagen d'utilitzar per les
persones interessades.
c) La resolució del procediment, excepte en els casos en què legalment estiga justificada
l'exclusió de la publicitat de les dades de l’adjudicatària.
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4. Les persones o entitats beneficiàries, sense perjuí del seu deure de difondre el caràcter públic del
finançament dels seus programes, activitats, inversions o actuacions –en els termes establits en
l'article 11.i) d'esta ordenança– hauran de donar publicitat a les subvencions i ajudes percebudes en
els termes i condicions establits en la legislació estatal i autonòmica de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. En el cas que les entitats sense ànim de lucre facen ús de la
previsió continguda en l'article 5.4 de Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la informació pública
i Bon Govern, la Base de Dades Nacionals de Subvencions servirà de mitjà electrònic per al
compliment de les obligacions de publicitat.
Article 16. Règim general de garanties
1. El règim general de garanties aplicable a les subvencions atorgades per l'Ajuntament de València
i els seus organismes públics serà l'establit en els articles 42 a 54 del Reglament de la LGS i en la
present ordenança.
2. Serà obligatòria la constitució de garantia:
a) En els procediments de selecció d'entitats col·laboradores.
b) Quan es considere necessària per a assegurar el compliment dels compromisos assumits per
les persones o entitats beneficiàries o les entitats col·laboradores, i així estiga previst en la
convocatòria, l'acord de concessió o el conveni.
c) Quan es preveja la possibilitat de realitzar pagaments a compte o de bestreta. No obstant
això, queden exonerades de l'obligació de constituir garantia les entitats i beneficiaris/àries
inclosos/es en algun dels supòsits establits en l'article 42.2 del Reglament de la LGS, llevat que
la convocatòria, l'acord de concessió o el conveni establisquen una altra cosa.
3. Sense perjuí del que establix la lletra c) de l'apartat anterior, en supòsits de concurrència
competitiva, la convocatòria podrà, de forma motivada, exonerar de l'obligació de prestar garantia
quan la naturalesa de les actuacions subvencionades o les especials característiques de la persona o
entitat beneficiària així ho justifiquen, sempre que es mantinga suficientment assegurat el
compliment de les obligacions que els han sigut imposades.
4. En els supòsits de pagaments de bestreta o, si és el cas, de pagaments a compte, les garanties es
constituiran per l'import d’estos incrementats en el percentatge que establisca la convocatòria, acord
de concessió o conveni, que no podrà superar un 20 per 100, de manera que ha de cobrir l'import del
pagament de la bestreta o, si és el cas del pagament a compte, més l'import estimat dels interessos
de demora que puguen generar-se.
5. Quan les subvencions tinguen com a objecte el finançament total o parcial de béns immobles, les
convocatòries podran exigir garanties per tal que estos s'apliquen a la seua destinació durant el
temps previst en la resolució de concessió. Les esmentades garanties podran adoptar, a més de les
modalitats previstes per a les garanties de pagaments a compte o de bestreta, les formes d'hipoteca o
penyora, sense perjuí de la preceptiva inscripció en els registres corresponents de l'obligació de
destinar els béns finançats a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció. La
constitució d'estes garanties serà obligatòria quan la beneficiària siga una entitat privada.
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CAPÍTOL II
PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
Article 17. Procediments de concessió
1. El procediment ordinari de concessió serà el de concurrència competitiva. En este procediment
s'ha de procedir a la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre
estes, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en la convocatòria, de manera que es
concedisquen, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, a aquelles que hagen
obtingut major valoració.
Tanmateix, no serà necessari fixar un orde de prelació en el cas que el crèdit consignat en la
convocatòria siga suficient per a atendre, una vegada finalitzat el termini de presentació, totes les
sol·licituds que complisquen els requisits establits.
2. Podran concedir-se de forma directa les subvencions següents:
a) Les previstes nominativament en el Pressupost General de l'Ajuntament de València i els
dels seus organismes públics, en els termes arreplegats en els convenis o acords de concessió.
b) Aquelles, l'atorgament o quantia de les quals siga imposada per una norma de rang legal, que
seguiran el procediment de concessió que els siga 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.
3. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la qual es determine en la convocatòria,
ni superar els límits anuals d'imputació pressupostària previstos. Aquelles sol·licituds que no
s'atenguen per insuficiència pressupostària seran desestimades, sense perjuí de detallar-se el seu
barem en el text de la resolució als efectes del que s'ha previngut en l'article 20.2 d'esta ordenança.
SECCIÓ 1a. CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 18. Iniciació del procediment
1. El procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva s'iniciarà
sempre d'ofici mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan competent determinat en esta
ordenança, amb un informe previ de la IGAV, que desenvoluparà el procediment per a la concessió
de les subvencions convocades de conformitat amb esta ordenança, el capítol II del títol I de la LGS
i del seu Reglament de desenvolupament i els principis de la legislació bàsica reguladora del
procediment administratiu comú.
2. Les convocatòries de subvencions hauran de publicar-se amb l'antelació suficient perquè la
persona o entitat beneficiària puga disposar del temps necessari per al desenvolupament eficient de
l'activitat i subsegüent justificació, de manera que es podrà iniciar la tramitació de l'expedient, si és
necessari, en l'exercici pressupostari anterior, de conformitat amb el que preveu l'article 56 del
Reglament de la LGS.
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3. El procediment de concessió de la subvenció en règim de concurrència competitiva podrà fer-se
mitjançant una convocatòria i procediment selectiu únics o mitjançant una convocatòria oberta amb
diversos procediments selectius al llarg de l'any, d'acord amb el que preveu l'article 59 del
Reglament de la LGS, segons s'especifique en la corresponent convocatòria. En les convocatòries
on se seguisca el règim de tramitació anticipada o de subvencions plurianuals, s'aplicaran les
disposicions previstes en els articles 56 i 57 del Reglament de la LGS.
4. La convocatòria tindrà necessàriament el contingut següent:
a) Indicació de l'acord plenari pel qual s'aprova la present Ordenança General de Subvencions
de l'Ajuntament i del diari oficial en què està publicada, llevat que, en atenció a la seua
especificitat, regisquen altres bases reguladores o que estes s'aproven juntament amb la mateixa
convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris a què s'imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions
convocades dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha, quantia estimada de les subvencions.
c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d) Expressió que la concessió s'efectua en règim de concurrència competitiva.
e) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.
f) Indicació de la possibilitat que la persona sol·licitant de la subvenció opte per autoritzar
l'òrgan gestor perquè puga demanar el certificat o document acreditatiu d'estar al corrent de les
seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
g) Establir, si és el cas, la consideració com a beneficiàries de les persones i entitats a què es
referixen els apartats 3 al 7 de l'article 10 d'esta ordenança i les excepcions, atenent a la
naturalesa de la subvenció, d'alguna de les prohibicions de l'article 13.2 de la LGS, segons el
que s'ha establit en l'esmentat article 10.
h) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
i) Composició de la comissió de valoració.
j) Termini i lloc de presentació de sol·licituds. El termini serà de 20 dies naturals a partir del
següent al de la publicació de la convocatòria, llevat que en esta se’n fixe un de superior.
k) Documents i informacions que s’han d'acompanyar a la sol·licitud.
l) Terminis de resolució i de notificació, així com els mitjans de publicació.
m) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció d'entre els detallats en l'apartat 5 i, si és el
cas, ponderació d’estos.
n) Si és el cas, indicació que el crèdit destinat a les subvencions es prorratejarà entre tots le
persones o entitats beneficiàries de la subvenció.
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o) Si és el cas, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb el que disposa
l'article 27 de la LGS.
p) Indicació que la resolució posa fi a la via administrativa i del recurs o recursos que s’hi
poden interposar.
q) Indicació, si és el cas, que la resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de
totes les sol·licituds que, complint amb les condicions per a adquirir la condició de
beneficiari/ària, no hagen sigut estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat
en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d'estes.
r) Si és el cas, possibilitat de subcontractació en diferents termes als previstos amb caràcter
general en esta ordenança.
s) Si és el cas, tant per cent del pressupost del projecte que ha de finançar la persona o entitat
beneficiària, per finançament propi o mitjançant altres subvencions.
t) La possibilitat d'efectuar pagaments de bestreta i abonaments a compte. En el cas que la
convocatòria no continga esta previsió el pagament de la subvenció es realitzarà amb
justificació prèvia de la persona o entitat beneficiària de la realització de l'activitat o projecte.
u) Si és el cas, règim de garanties que han de constituir le persones o entitats beneficiàries, o les
entitats col·laboradores.
v) Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció.
w) Forma i termini de justificació.
x) Possibilitat d'introduir modificacions en el projecte com a conseqüència de circumstàncies
no previstes.
z) Si és el cas, la condició que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de
l'activitat subvencionada es faça constar el finançament públic de l'Ajuntament.
5. Podran servir de criteris generals per a l'atorgament de subvencions per l'Ajuntament de València
i els seus organismes públics, entre altres, els següents:
a) Capacitat econòmica de la persona o entitat sol·licitant.
b) Viabilitat del projecte.
c) Coherència entre la justificació de l'acció, els objectius traçats i les activitats proposades.
d) Creativitat, grau d'elaboració, innovació, originalitat, o interés de l'activitat o projecte.
e) Incorporació de l'enfocament de gènere al projecte
f) Grau de permanència dels efectes derivats de l'activitat o projecte.
g) Grau de coordinació i col·laboració amb altres entitats.
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h) Experiència en projectes semblants.
i) Nombre de components que constituïxen l'entitat i impacte social de les activitats en
referència al nombre de participants que s’hi hagen inscrit.
j) Capacitat tècnica, organitzativa i de gestió de la persona o entitat sol·licitant.
k) Adequació del projecte a les condicions socials, culturals o altres de l'àmbit on es vaja a
desenvolupar.
l) Qualitat tècnica.
m) Qualitat artística.
n) Capacitat d'autofinançament de la persona o entitat sol·licitant i disponibilitat d'altres fons de
finançament.
o) Sistema de seguiment i avaluació del projecte o de les activitats programades.
p) Contribució a la sensibilització de l'opinió pública.
q) Grau d'accessibilitat a les activitats per part de la ciutadania de València.
r) Percentatge de participació del voluntariat en el desenvolupament del projecte o activitat.
s) Afavoriment dels aspectes formatius o educatius que puguen comportar una millora de la
qualitat de vida de la població destinatària.
t) Participació activa de la població destinatària de l'acció subvencionada.
6. La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, que remetrà
l'extracte d’esta al Butlletí Oficial de la Província de València, i en la pàgina web municipal. Es
podrà realitzar una publicació addicional en la forma i pels mitjans que s'establisquen per l'òrgan
competent per a realitzar la convocatòria.
7. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud en el model normalitzat que a este
efecte es determine en la convocatòria. El termini per a presentar les sol·licituds es fixarà en les
corresponents convocatòries i no podrà ser inferior a 20 dies naturals.
8. Les convocatòries de subvencions exigiran la presentació, juntament amb la sol·licitud, dels
documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en les
persones o entitats beneficiàries i els mèrits o circumstàncies que s’han de valorar en el procediment
de concessió, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder d'esta administració o els seus
organismes públics, i en este cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual
s'indique la data i l'òrgan o dependència, on van ser presentats o, si és el cas, emesos, o on es troben,
sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què
corresponguen.
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A pesar del que s’ha disposat més amunt, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el
document per part d'esta administració o els seus organismes públics, es podrà requerir la persona o
entitat sol·licitant per tal que el presente, o si no n’hi ha, l'acreditació per altres mitjans dels
requisits a què es referix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.
9. La convocatòria de les subvencions podrà admetre la substitució de la presentació de determinats
documents per una declaració responsable de la persona o de la persona representant de l’entitat
sol·licitant. En este cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció
s'haurà de requerir la presentació, en un termini no superior a 15 dies, de la documentació que
acredite la realitat de les dades contingudes en l'esmentada declaració.
Article 19. Instrucció del procediment
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions en l'àmbit de l'Ajuntament de
València és competència d’un funcionari/ària del servici administratiu encarregat de la tramitació
del procediment, la designació del/de la qual s'efectuarà en la convocatòria. En l'àmbit dels
organismes públics, serà qui designe l'òrgan competent per a resoldre.
2. La persona que instruïsca el procediment realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals
s’ha de formular la proposta de resolució,
3- Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament:
• Avaluació de les sol·licituds, efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració
establits en la convocatòria. Esta podrà preveure una fase de preavaluació en la qual es verificarà el
compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari/ària de la
subvenció.
• Informe del servici instructor en què conste que de la informació que es troba en el seu poder es
desprén que les persones o entitats beneficiàries complixen tots els requisits necessaris per a
accedir-hi.
•

Informe de la IGAV.

4. Una vegada avaluades i informades les sol·licituds, el servici instructor elaborarà la proposta de
concessió de les subvencions, que serà elevada a dictamen d'una comissió la composició de la qual
es detallarà en la convocatòria.
5. La comissió, a la vista de la proposta presentada, emetrà un dictamen que, per conducte del
servici instructor, se sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent per a resoldre-la.
6. En aquells supòsits en què figuren en el procediment i siguen tinguts en compte, fets, al·legacions
o proves no adduïdes per les persones interessades, els serà notificada la proposta de concessió i els
serà atorgat un termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions.
El servici gestor informarà sobre les damunt dites al·legacions i es tornarà a elevar la proposta a
dictamen de la Comissió, que la sotmetrà a l'òrgan competent per a aprovar-la.
7. Les convocatòries podran preveure que, en el cas que la suma dels imports sol·licitats pels qui
complisquen els requisits per a accedir a les ajudes siga superior a l'import objecte de la
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convocatòria, l’esmentat import es prorratege entre les persones beneficiàries en proporció als
pressupostos ajustats dels projectes conforme a l'apartat anterior o als programes acceptats, sempre
que no s'alteren les condicions, objecte i finalitat de la subvenció. Tanmateix, si la quantitat
individualitzada que ha de percebre la persona beneficiària o projecte és insuficient per a l'eficàcia
de les ajudes no es procedirà a aplicar el prorrateig.
Article 20. Resolució del procediment
1. Una vegada rebuda la proposta de resolució, juntament amb la resta de l'expedient, l'òrgan
competent resoldrà el procediment, prèvia fiscalització de la IGAV.
2. La resolució es motivarà de conformitat amb el que disposa esta ordenança i en la convocatòria
per la qual es regix i, en tot cas, hauran de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la
resolució que s'adopte. A este respecte, hi haurà de fer constar de manera expressa: la persona
sol·licitant o la relació de sol·licitants a qui es concedix la subvenció, i la seua quantia, i si és el cas,
la resta de sol·licitants les peticions dels/de les quals hagen resultat desestimades, amb especificació
de la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar tant la concessió com la
denegació. En este supòsit, si renuncia a la subvenció alguna de les persones beneficiàries, l'òrgan
concedent acordarà, sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la
persona sol·licitant o sol·licitants següents a aquell d’acord amb la seua puntuació, sempre que amb
la renúncia per part d'algunes de les persones beneficiàries s'haja alliberat crèdit suficient per a
atendre almenys una de les sol·licituds denegades. L'òrgan concedent de la subvenció comunicarà
esta opció a les persones interessats, amb la finalitat que, en el cas que hi accedisquen, l'òrgan
administratiu dicte nou acte de concessió.
3. En les subvencions que tinguen com a objecte finançar la realització d'una activitat, les
resolucions de concessió hauran d’especificar els terminis en què hauran de desenvolupar-se tenint
en compte, si és el cas, el programa de treballs o proposta formulada per la persona o entitat
beneficiària i els límits derivats de la temporalitat dels crèdits pressupostaris.
4. La resolució haurà d'expressar els recursos que siguen procedents, òrgan administratiu o judicial
davant del qual hauran de presentar-se i termini per a interposar-les, sense perjuí que les persones
interessades puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen oportú.
5. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir sis mesos, excepte en el cas de
convocatòria oberta i en este cas el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en
cada un dels procediments serà el que s'especifique en la convocatòria. El termini es computarà a
partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que esta pospose els seus efectes a
una data posterior.
6. La resolució serà notificada a les persones sol·licitants i es considerarà acceptada per les persones
beneficiàries si, transcorreguts deu dies des de la seua recepció, la persona interessada no exercix
un acte en contra.
7. A més, la resolució serà publicada en la BDNS i s'utilitzaran altres mitjans que asseguren la
publicitat de les persones beneficiàries, com ara la seu electrònica i la pàgina web municipal.
No serà necessària la publicació de les dades de la persona beneficiària quan, en 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 establix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de
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Protecció civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, i haja sigut
previst en la seua normativa reguladora.
8. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima a les persones
interessades per a considerar desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.
SECCIÓ 2a. RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 21. Concessió directa
1. S'aplicarà a les subvencions que es concedisquen directament el que preveu la LGS i en el seu
Reglament així com en esta ordenança.
2. El procediment per a la concessió d'estes subvencions s'iniciarà d'ofici o a instància de la persona
'interessada.
3. S'aplicaran a les sol·licituds de les persones interessades el que s'ha disposat per l'article 18 d'esta
ordenança, amb les adaptacions necessàries pel caràcter directe de la concessió.
Subsecció primera. Règim i procediment de concessió directa de subvencions nominatives
Article 22. Concepte i classes
1. Són subvencions previstes nominativament en el Pressupost General de l'Ajuntament de
València, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari/ària apareixen
determinades expressament en el corresponent annex on es relacionen les subvencions nominatives
que han sigut dotades en l'estat de gastos del pressupost.
2. En particular, tindran la consideració de subvencions nominatives:
a) Les aportacions dineràries que hagen de realitzar-se a organismes i ens vinculats els
pressupostos dels quals no s'integren en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, tant si
es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la realització d'actuacions concretes.
Esta modalitat es regularà pels respectius acords de concessió o convenis amb les entitats
perceptores, on s'establiran les condicions i compromisos específics aplicables, per les disposicions
d'esta ordenança que els siguen aplicables i pel que preveuen les bases d'execució del pressupost
municipal.
b) En el cas de les subvencions plurianuals, quan l'import que s’ha de subvencionar en l'anualitat
corresponent es dote en el pressupost inicial amb este caràcter. Estes subvencions es gestionaran en
els termes arreplegats en els convenis o acords de concessió aprovats en el seu dia.
c) En la resta de supòsits, s'haurà de seguir el procediment de concessió que s'establix en l'article
següent, en el qual s’haurà de justificar degudament per l'òrgan gestor la impossibilitat d'aplicació
del principi de concurrència. Estes subvencions es regiran per la resolució de concessió o pel
conveni a través del qual es canalitzen, el contingut del qual serà l'establit en l'article 18-4 d'esta
ordenança, modulat en funció de la naturalesa i de l'objecte de cada subvenció.
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Article 23. Procediment de concessió
1. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici per la persona responsable del crèdit pressupostari a
què s'imputa la subvenció, o a instància de la persona interessada, i serà imprescindible l'existència
de consignació pressupostària específica en el Pressupost General municipal a favor de la persona
pública o privada a què va destinada la subvenció.
2. El servici gestor realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals haja de dictar-se la
proposta de resolució i sol·licitarà tots els informes que estime necessaris per a resoldre o que
siguen exigits per les normes que regulen la subvenció.
Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament la inclusió en el procediment del
document comptable de retenció del crèdit per l'import màxim consignat en el pressupost,
l'elaboració del text del conveni regulador de la subvenció, que haurà de comptar amb l'informe dels
servicis jurídics i l'informe de l’/la instructor/a en què conste que, de les dades que es troben en el
seu poder, resulta que la persona beneficiària complix els requisits per a accedir a la subvenció.
3. Una vegada completada la instrucció i amb un informe previ de la IGAV, se sotmetrà la proposta
de concessió a l'òrgan competent per a aprovar-lo
4. La resolució s’ha de motivar i notificar de conformitat amb el que disposa esta ordenança i en la
normativa vigent.
5. L'acceptació de la subvenció es formalitzarà a través de la firma per les parts del conveni i
adquirirà eficàcia a partir d'eixe moment l'acte de concessió de la subvenció.
6. Quan en virtut de les circumstàncies especials de l'objecte de la subvenció es considere
prescindible la figura del conveni, se seguirà el procediment establit i s’obviaran els tràmits relatius
a este.
Subsecció segona. Règim i procediment de concessió directa de la resta de subvencions
Article 24. Subvencions l'atorgament o la quantia de les quals siga imposada per una norma
de rang legal
Aquelles subvencions de concessió directa l'atorgament o la quantia de les quals siga imposada per
una norma de rang legal, es regiran per la esmentada norma i per les altres d'específica aplicació a
l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, de manera que tindrà caràcter supletori el
que preveu la LGS, el Reglament de la LGS i esta ordenança, excepte en el que afecta els principis
de publicitat i concurrència.
Article 25. Subvencions concedides per raons de dificultat de convocatòria pública
1. Amb caràcter excepcional, es podran concedir directament subvencions en què s'acrediten raons
d'interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificulten la
convocatòria pública.
2. La Junta de Govern Local aprovarà amb caràcter previ, a proposta de l'àrea corresponent per raó
de la matèria i amb un informe previ de l'Assessoria Jurídica Municipal i de la IGAV, el règim
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jurídic específic aplicable a la concessió de la subvenció, per mitjà del corresponent acord, que
tindrà el caràcter de bases reguladores de les subvencions que establisca, i que s'ajustarà a les
previsions de la LGS, del Reglament de la LGS i d'esta ordenança, en allò que siga compatible amb
la seua naturalesa i excepte en allò que afecte els principis de publicitat i concurrència.
L'expedient inclourà una memòria de la persona responsable de l'àrea corresponent,
justificativa del caràcter singular de les subvencions i de les raons que acrediten l'interés públic,
social, econòmic o humanitari i d'aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria
pública.
3. La resolució o el conveni perquè es concedisquen estes subvencions contindrà, com a mínim, el
següent:
a) Definició de l'objecte de la subvenció.
b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris/àries.
d) Modalitats de la subvenció.
e) Crèdit pressupostari a què s'imputa el gasto i quantia de la subvenció individualitzada, si és el
cas, per a cada beneficiari/ària si n’hi ha més d’un.
f) La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions per a la mateixa finalitat, procedents
d'altres administracions públiques o ens públics o privats.
g) Els terminis i formes de pagament de la subvenció.
h) La possibilitat d'efectuar pagaments de bestreta i abonaments a compte, així com el règim de
garanties que, si és el cas, hauran d'aportar les persones beneficiàries.
i) El termini i forma de justificació per les persones beneficiàries del compliment de la finalitat per
a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

CAPÍTOL III
GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES
Article 26. Subcontractació de les activitats subvencionades per les persones beneficiàries
1. S'admetrà la subcontractació, llevat que la convocatòria de la subvenció, conveni o resolució ho
prohibisca expressament. La quantia màxima o el percentatge màxim de l'activitat subvencionada
que la persona beneficiària puga subcontractar amb terceres persones o entitats, serà fixada en la
corresponent convocatòria, resolució o conveni. Si en estos casos no es diguera res, el percentatge
màxim de subcontractació no podrà excedir el 50 per cent de l'import de l'activitat subvencionada,
amb la suma dels preus de tots els subcontractes.
2. Quan l'activitat subcontractada amb terceres persones o entitats excedisca del 20 per cent de
l'import de la subvenció i siga superior a 60.000 euros, s'exigirà que el contracte estiga subscrit per
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escrit i que açò ho autoritze expressament i prèviament l'òrgan concedent de la subvenció, per a la
qual cosa la persona beneficiària sol·licitarà esta autorització per escrit a l'esmentat òrgan amb
caràcter previ a la subscripció del contracte i este no podrà subscriure’s fins que esta siga atorgada.
Si en el termini d'un mes no s'haurà dictat una resolució respecte d'això, les persones interessades
podran considerar desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu. Les activitats que es
realitzen amb tercers superant els límits anteriors i que no compten amb l’autorització preceptiva no
es consideraran gastos subvencionables.
3. Les persones contractistes quedaran obligades només davant de la persona o entitat beneficiària,
que assumirà la total responsabilitat de l'execució de l'activitat subvencionada davant de
l'Administració, encara que estaran subjectes al deure de col·laboració, tant per a permetre
l'adequada verificació del compliment del dits límits, com per a la comprovació del cost i del valor
de mercat de l'objecte de les subcontractacions.
4. En cap cas la persona beneficiària no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb les persones o entitats que detalla l'article 29.7 de la LGS i l'article 68.2 del
Reglament.
Article 27. Gastos subvencionables
1. Els gastos subvencionables es determinaran en la corresponent convocatòria, resolució o conveni,
de conformitat amb el que establix este article, en l'article 31 LGS i en l'article 83 del Reglament de
la LGS.
2. Es consideren gastos subvencionables aquells que, dins del marc legal vigent i de les previsions
d'esta ordenança, responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, es
realitzen dins del termini previst en la convocatòria, conveni o resolució de concessió, el seu cost
d'adquisició no siga superior al valor de mercat i, excepte disposició expressa en contra en la
convocatòria, conveni o resolució, siguen efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del
termini de justificació.
Amb caràcter general, si el període subvencionat correspon a un exercici pressupostari,
s'admetran únicament aquells gastos que es meriten dins de l'any de concessió de la subvenció o
d'aprovació del conveni.
3. Quan l'import del gasto subvencionable supere les quanties establides en la legislació de
contractes públics per al contracte menor, la persona beneficiària haurà de sol·licitar, com a mínim,
tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que per les seues característiques especials no hi haja en
el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que el gasto
s'haja realitzat amb anterioritat a la subvenció, punts que hauran de justificar-se de manera fefaent.
Les ofertes presentades hauran d'aportar-se en la justificació, o, si és el cas, en la sol·licitud de
subvenció. S'hauran de justificar expressament en una memòria els criteris emprats per a la selecció
de l'oferta quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
En el cas de no aportar com a mínim tres ofertes de diversos proveïdors o que l'elecció haja
recaigut, sense adequada justificació, en una que no siga la més avantatjosa econòmicament, l'òrgan
concedent podrà demanar una taxació pericial del bé o servici i serà a compte de la persona
beneficiària els gastos que s'ocasionen. En este cas, la subvenció es calcularà prenent com a
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referència el menor dels dos valors: el declarat per la persona beneficiària o el resultant de la
taxació.
4. En el supòsit d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, se seguiran
les regles establides en els apartats 4 i 5 de l'article 31 de la LGS.
5. Podran ser subvencionables els gastos que origine el compliment de les garanties de qualsevol
naturalesa que hagen sigut exigides, d'acord amb esta ordenança, quan així ho preveja la
convocatòria, conveni o resolució de concessió.
6. En cap cas es consideraran gastos subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Els gastos de procediments judicials.
d) Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.
Concretament, pel que fa a l'impost sobre el valor afegit únicament seran gastos
subvencionables aquelles quantitats abonades per la persona beneficiària que representen un
cost real, és a dir, que haja estat efectivament abonat per la persona beneficiària, i que no siga
deduïble, ja que de poder ser-ho, este impost seria recuperable per la persona beneficiària, que
hauria de justificar el seu caràcter no recuperable.
e) Els impostos personals sobre la renda.
7. Tindran el caràcter de subvencionables, si és el cas, els costos indirectes de l'activitat
subvencionada en el percentatge màxim que es determine en la convocatòria, conveni o resolució de
concessió, després de fer els estudis econòmics que siguen procedents. En cap cas este percentatge
podrà ser superior al 8 per cent de la subvenció concedida. Els costos indirectes no requeriran de
justificació addicional.
8. Com a regla general no s'admetran com a gastos subvencionables els gastos d'amortització dels
béns inventariables propietat de la persona beneficiària que s'utilitzen en l'exercici de l'activitat.
Excepcionalment, i amb subjecció als requisits que establix l'article 31.6 de la LGS, es podran
admetre sempre que la convocatòria, conveni o resolució així ho expresse i especifique les regles
especials en esta matèria.

CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS I DE
COMPROVACIÓ PER L'ÒRGAN CONCEDENT
Article 28. Justificació de les subvencions municipals
1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius
previstos en l'acte de concessió de la subvenció es realitzarà en els termes previstos en l'article 30 de
la LGS, el seu Reglament i esta ordenança.
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2. La justificació es realitzarà davant de l'òrgan concedent. La modalitat de justificació de
subvencions serà especificada en la convocatòria de la subvenció, en el text del conveni, o en la
resolució de concessió directa i haurà de revestir una de les formes següents:
a) Compte justificatiu del gasto realitzat.
b) Acreditació del gasto per mòduls.
c) Presentació d'estats comptables.
3. La justificació de les subvencions que s'atorguen d'acord amb esta ordenança, es realitzarà
mitjançant la modalitat “compte justificatiu amb aportació de justificants de gasto” o, si és el cas,
“compte simplificat”, en defecte de previsió d'una altra modalitat.
4. Les subvencions que es concedisquen en atenció a la concurrència d'una determinada situació en
qui les perceba no requeriran una altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible
en dret de l’esmentada situació prèviament a la concessió, sense perjuí dels controls que pogueren
establir-se per a verificar-ne l’existència. Per tant, la justificació no serà una càrrega o obligació
derivada de la concessió de la subvenció, sinó que serà un requisit per a la concessió.
Article 29. Compte justificatiu amb aportació de justificants de gasto
1. El compte justificatiu contindrà, amb caràcter general, la documentació següent:
1.1 Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts
després de l'aplicació dels indicadors prèviament establits en la corresponent convocatòria, conveni
o acord de concessió, quan així siga procedent.
En la memòria haurà de constar expressament que s’ha complit la finalitat per a la qual es va atorgar
la subvenció i, si és el cas, una avaluació dels resultats obtinguts respecte als previstos.
1.2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) Una relació classificada de gastos i inversions, amb identificació del creditor i del document,
el seu import i les dates d'emissió i de pagament. A més, quan la subvenció s'atorgue d'acord
amb un pressupost estimat, la relació de gastos i inversions es classificarà addicionalment per
les partides del projecte o activitat subvencionada i s'indicaran les desviacions produïdes.
La dita relació haurà de totalitzar-se amb la finalitat de poder determinar quin ha sigut el
percentatge del cost final del projecte o activitat efectivament executada que ha finançat
l'Ajuntament de València o els seus organismes públics amb la subvenció concedida.
Per a cada un dels gastos i inversions relacionats s'indicarà quina ha sigut la font de
finançament (subvenció concedida per l'Ajuntament o els seus organismes públics, subvencions
concedides per altres entitats públiques, finançament aportat per la persona beneficiària,
rendiments financers dels fons i altres ingressos). Quan s'hagen utilitzat més d'una font de
finançament s'indicarà el percentatge en què haja participat cada una d'estes.
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b) Les factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil legal o amb eficàcia administrativa, incorporats en la relació a què es fa referència en
la lletra a) anterior, als quals s'adjuntarà la documentació acreditativa dels pagaments realitzats.
Els esmentats documents originals es presentaran ordenats correlativament segons el
número d'orde assignat en la relació numerada, i hauran de segellar-se per a facilitar el control
de la concurrència d'altres subvencions que haja pogut obtindre la persona beneficiària. A este
efecte, en el segell s'indicaran, com a mínim, les dades següents:
1r. El número d'expedient administratiu municipal.
2n. La denominació del projecte subvencionat.
3r. Exercici econòmic de la concessió de la subvenció.
4t. Òrgan i acte administratiu de concessió de la subvenció.
5t. Percentatge de finançament imputable a la subvenció o quantia exacta de la
subvenció.
Quan les persones beneficiàries no puguen deixar algun document original en poder de
l'Ajuntament de València, es presentarà l'original i una còpia del dit document, que serà
compulsada pel servici gestor corresponent. Els documents originals hauran de romandre
depositats en l'entitat beneficiària durant un període de menys de quatre anys.
c) Quan es realitzen pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació, la persona
beneficiària haurà de presentar la documentació acreditativa dels rendiments financers que es
generen pels fons alliberats. En el cas que no s'hagueren generat rendiments financers s'aportarà
declaració responsable respecte d'això.
d) Quan els impostos indirectes no susceptibles de recuperació o compensació formen part de la
justificació, la persona beneficiària haurà de presentar declaració responsable que permeta
determinar quins impostos d’aquells que apareixen en els justificants poden considerar-se
gastos subvencionables.
e) En el cas d'adquisició de béns immobles, s'exigirà certificat de taxador independent
degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en relació amb el cost i el preu
de mercat.
f) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.
g) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la LGS, haurà d’haver sol·licitat la
persona beneficiària.
h) Si és el cas, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats,
així com dels interessos que se’n deriven.
2. No obstant això, a l’empara de les disposicions establides en l'article 72.3 del Reglament de la
LGS, en les subvencions que tinguen com a finalitat exclusiva finançar l'adquisició de béns o
servicis concrets, que s’acrediten mitjançant una única factura, la documentació necessària per a
presentar tan sols serà una memòria d'actuació i la factura justificativa del gasto realitzat,
conformada per la persona beneficiària i acompanyada de l'acreditació del pagament, sense perjuí
de la comprovació material que podrà practicar l'Administració en el termini de quatre anys. En el
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cas que la beneficiària fora una empresa o entitat subjecta a portar comptabilitat, en la factura
hauran de constar les dades del corresponent apunt comptable.
3. Les factures que es presenten en els comptes justificatius hauran de complir els requisits
següents:
a) Ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, o en la
normativa que el substituïsca.
b) Estar datades en l'exercici econòmic per al qual s'haja concedit la subvenció. Només
s'acceptaran factures amb data diferent de les inicialment previstes per a l'execució del projecte, en
aquells casos en què prèviament s'haja autoritzat per l'òrgan competent una modificació d’este que
afecte el seu termini d'execució.
c) Quan una entitat emissora de factures estiga exempta de l'IVA haurà d'adjuntar-se certificat
expedit per un òrgan competent que acredite de manera fefaent l'exempció de què es tracte.
Article 30. Compte justificatiu simplificat
1. Per a les subvencions concedides per un import inferior a 60.000 euros, es podrà optar pel compte
justificatiu simplificat en la respectiva convocatòria, conveni o resolució de concessió directa, amb
el contingut que s'indica en el punt 2 d'este article,
2. El compte justificatiu contindrà la informació següent:
a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació classificada dels gastos i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, i de les dates d'emissió i de pagament, que es justificarà en els
termes indicats en l'article anterior. En el cas que la subvenció s'atorgue d'acord amb un
pressupost estimat, s'indicaran les desviacions produïdes.
c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seua procedència.
d) Carta de pagament del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels
interessos derivats d’estos.
3. L'òrgan concedent comprovarà una mostra de justificants de gasto que permeta obtindre
evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. La respectiva convocatòria, acord de
concessió o conveni determinarà el volum d'elements a comprovar respectant els límits que a
continuació s'indiquen:
a) Es comprovaran tots els justificants que superen individualment el 25 per 100 de l'import de
la subvenció concedida.
b) De la resta dels justificants es comprovarà una mostra d'elements que, com a mínim, supose
el següent percentatge respecte del nombre d'elements de la població total:
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- Si el nombre de justificants és inferior o igual a deu: 100 per 100.
- Si el nombre de justificants és superior a deu i inferior o igual a vint: 70 per 100.
- Si el nombre de justificants és superior a vint i inferior o igual a cinquanta: 40 per 100.
- Si el nombre de justificants és superior a cinquanta i inferior o igual a cent: 30 per 100.
- Si el nombre de justificants és superior a 100: 20 per 100.
4. Per a garantir l'aleatorietat en la selecció de la mostra se seguirà el següent procediment de
selecció:
a) Es determinarà el nombre d'elements que conformen la població, excloent-hi aquells que per
raó del seu import seran objecte de comprovació.
b) Es numeraran els justificants conforme a l'orde de la relació classificada de gastos aportada
per la persona beneficiària en el compte justificatiu.
c) Es determinarà el volum de justificants que conformaran la mostra que s’ha de seleccionar,
de conformitat amb el que establix la respectiva convocatòria, acord de concessió o conveni.
d) S'obtindrà el quocient resultant de dividir el nombre d'elements que conformen la població
total entre el nombre d'elements de la mostra i s’arredonirà els decimals al nombre enter més
pròxim.
e) Se seleccionarà aleatòriament el primer element de la mostra segons el quocient calculat.
f) La resta d'elements mostrals es determinaran aplicant una progressió aritmètica de raó igual
al quocient calculat.
Article 31. Justificació mitjançant estats comptables
1. La justificació mitjançant estats comptables serà aplicable en els supòsits previstos en l'article 80
del Reglament de la LGS i, en particular, respecte de les subvencions que tinguen com a objecte
cobrir dèficits d'explotació o pressupostaris d'entitats sense ànim de lucre participades per
l'Ajuntament, i el pressupost dels quals no estiga integrat en el pressupost general de l'Ajuntament
de València.
2. En els supòsits en què siga procedent, els esmentats estats seran els que haja d'elaborar la persona
sol·licitant, d'acord amb el règim de comptabilitat a què estiga subjecta, de manera que haurà de
contindre l'especificació necessària per a determinar la quantia de la subvenció. Als estats
comptables haurà d'adjuntar-se la documentació següent:
- Testimoni del registre comptable de l'ingrés de la subvenció mitjançant acreditació expedida per la
persona responsable de la comptabilitat de l'entitat receptora.
- Acreditació que els comptes anuals han sigut tramesos al registre públic en què estan inscrits, en
cas de tractar-se d'associacions, o, en el cas de les fundacions, a l'entitat que exercix el protectorat.
- L'informe d'auditoria que corresponga conforme al sistema previst en la regulació a què estiga
sotmesa l'entitat beneficiària.
Article 32. Justificació mitjançant mòduls
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1. S'efectuarà la justificació mitjançant el sistema de mòduls en les subvencions la regulació de les
quals així ho preveja, quan siguen mesurables en unitats físiques les activitats finançades o els
recursos necessaris per a la seua realització. En les convocatòries haurà de precisar-se la classe
d'unitat física utilitzada així com el valor unitari assignat a cada mòdul.
2. Les persones beneficiàries que estiguen acollides al sistema de justificació mitjançant mòduls no
tindran obligació de presentar llibres, registres i documents de transcendència comptable o
mercantil, a excepció dels que pogueren afectar els ingressos imputables al programa o activitat
subvencionada.
Article 33. Peculiaritats de la justificació per part d'entitats col·laboradores
La justificació que hagen de realitzar les entitats col·laboradores comprendrà tant l'acreditació de
l'entrega a les persones beneficiàries dels fons corresponents, com la presentació davant de l'òrgan
concedent de les justificacions aportades per les persones beneficiàries i s'estendrà no solament a
l'aplicació dels fons, sinó també al compliment de les condicions establides en el conveni subscrit
entre l'Ajuntament i l'entitat col·laboradora, de manera que els serà d’aplicació les modalitats de
justificació establides en els articles anteriors.
L'entitat col·laboradora estarà obligada, igualment, a sotmetre's a les actuacions de comprovació
que respecte de la gestió dels fons municipals puga acordar l'òrgan concedent, així com qualssevol
altres de comprovació i control financer, de manera que ha d’aportar tota informació li siga
requerida en l'exercici de les actuacions esmentades.
Article 34. Termini de presentació de la justificació de les subvencions
1. La convocatòria de la subvenció i, si és el cas, el conveni o resolució de concessió directa, hauran
d’especificar el termini de rendició de la justificació de les subvencions. En el cas que ni la
convocatòria, ni el conveni, ni la resolució expressen el termini per a la justificació de la subvenció,
este serà, amb caràcter general, d'un mes des de la finalització del termini per a la realització de
l'activitat.
2. Quan circumstàncies sobrevingudes, suficientment justificades, impedisquen presentar la
justificació dins el damunt dit termini, l'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, amb la
sol·lictud prèvia de la persona beneficiària, una ampliació del termini de justificació que no
excedisca de la meitat d’este i sempre que amb això no es perjudiquen drets de tercers. Tant la
sol·licitud com la resolució d'ampliació hauran d'adoptar-se abans que finalitze el termini de
justificació.
3. Transcorregut el termini establit de justificació sense haver-la presentat davant l'òrgan competent,
este requerirà la persona beneficiària perquè en el termini improrrogable de quinze dies la presente.
El transcurs d'este termini sense que s'haja presentat la justificació, comporta l'exigència de
reintegrament i la resta de responsabilitats establides en la LGS, sense que la presentació de la
justificació en este termini addicional eximisca la persona beneficiària de les sancions que
corresponguen.
Article 35. Comprovació i aprovació de la justificació de les subvencions
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1. Una vegada la persona beneficiària haja presentat la justificació, el servici gestor de la subvenció
procedirà a comprovar que la documentació presentada complix els requisits establits en esta
ordenança i en la respectiva convocatòria de la subvenció, conveni o resolució de concessió directa.
A este efecte, efectuarà les comprovacions formals i, si és el cas, materials que es consideren
necessàries, que podran incloure la comprovació dels valors de mercat dels gastos subvencionats
regulada en l'article 33 de la LGS. Quan es tracte de transferències de capital, s'aportarà a
l'expedient, si és el cas, l’acta de comprovació material de l’execució.
2. Realitzada la comprovació, la direcció del servici emetrà el corresponent informe amb una
proposta d'acord. Si l'informe és de conformitat, s’hi farà constar que es considera que s'ha justificat
adequadament la subvenció, així com que s'ha acreditat la realització de l'activitat i el compliment
de la finalitat que va determinar la concessió o gaudi d’esta.
3. Es traslladarà l'expedient complet a la IGAV als efectes de l'emissió del corresponent informe
sobre la justificació formal de la subvenció en l'exercici de la funció interventora.
4. Emés l'informe, se sotmetrà a l'aprovació de la justificació per l'òrgan que va concedir la
subvenció, que haurà de comunicar-ho a la IGAV.
5. Quan la persona beneficiària de la subvenció manifeste en la justificació que s'han produït
alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió d’esta, que no modifiquen
essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció i que haurien pogut donar lloc a la
modificació de la resolució i s’haja omés el tràmit d'autorització administrativa prèvia, l'òrgan
concedent de la subvenció, sempre que així es preveja en la convocatòria, podrà acceptar la
justificació presentada. Per a això, s'haurà de comptar amb els informes favorables del servici gestor
i de la IGAV –en els termes de l'apartat tercer anterior–, i estarà en tot cas condicionada al fet que
eixa acceptació no lesione drets de terceres persones o entitats.
6. De conformitat amb el que establix el títol III de la LGS, la comprovació de subvencions per
l'òrgan concedent es considera sense perjuí de les actuacions de control financer que competixen a
la IGAV.
Article 36. Supòsits determinants de la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de les
subvencions
1. Una vegada efectuada la comprovació pel servici gestor, segons el que establix l'article anterior,
l'òrgan que va concedir la subvenció, amb audiència prèvia de la persona beneficiària o entitat
col·laboradora, i emés l’informe preceptiu de la IGAV, declararà la pèrdua del dret al cobrament de
la subvenció –i, si és el cas, el reintegrament de les quantitats pagades– si el referit informe constata
la concurrència d'algun dels supòsits d'incompliment següents:
a) L'obtenció de subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho
hagueren impedit.
b) L'incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, sense perjuí del que
establix l'apartat 2 d'este mateix article.
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d) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació o de control
financer, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de
documents quan d'això es 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 qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea
o d'organismes internacionals.
e) L'incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris/àries, així com els compromisos per estos assumits, sempre que
afecten o es referisquen a la manera en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
f) L'incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i a les beneficiàries, així com els compromisos per estos assumits amb motiu de
la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es 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 qualssevol administracions o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
g) L'incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de publicitat i difusió en la
documentació i propaganda que l'activitat es troba subvencionada per este Ajuntament, en els
casos en què s'haja imposat la dita condició.
2. A efectes de determinar la quantitat que finalment haja de percebre la persona o entitat
beneficiària o, si és el cas, l'import a reintegrar, s'establixen els següents criteris de graduació dels
possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de subvencions:
A. Quan la unitat gestora constate que el compliment per part de la persona beneficiària o, si és
el cas, entitat col·laboradora, s'aproxima al compliment total, i s'acredita per estos una actuació
inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, l'òrgan concedent reconeixerà el
dret al cobrament parcial de la subvenció i aplicarà la proporció en què es trobe l'activitat realitzada
respecte de la total.
B. Quan el compliment total de les condicions o del termini, siguen determinants per a la
consecució de la finalitat pública perseguida, serà causa de pèrdua total del dret –i del reintegrament
d'allò que s'ha percebut, si és el cas– l'incompliment de qualsevol de les condicions imposades amb
motiu de la concessió o el seu compliment extemporani.
C. En el supòsit de concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que superen el
cost de l'activitat subvencionada, es procedirà a declarar la pèrdua del dret a la subvenció en
l'import en què es quantifique l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.
3. La declaració de la pèrdua del dret al cobrament comportarà l'exigència del reintegrament d'allò
que s'ha percebut en els termes regulats en el capítol VI d'esta ordenança.

CAPÍTOL V
PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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Article 37. Procediment d'execució del gasto
1. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o la concessió directa d’esta, haurà
d'efectuar-se l'aprovació del gasto en els termes previstos en la legislació d'hisendes locals i les
bases d'execució del pressupost municipal.
2. Quan el règim de concessió de les subvencions siga el de concurrència competitiva, amb caràcter
previ a la convocatòria haurà d'aprovar el gasto l'òrgan competent, i per a això s’ha de tramitar el
corresponent document comptable d'autorització de gasto per l'import total de les subvencions que
es preveja concedir.
Si la convocatòria s'aprova en un exercici pressupostari anterior a aquell en què vaja a tindre lloc la
concessió de les subvencions, s’hi haurà de fer constar expressament que l’esmentada concessió
queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la
concessió.
La resolució de concessió a la persona beneficiària concreta i determinada, comportarà el
compromís o disposició del gasto a favor de la persona beneficiària per l'import de la subvenció que
es concedix, de manera que es generarà el document comptable corresponent.
3. En els supòsits en què la regulació de la subvenció contemple la possibilitat d'efectuar el
pagament anticipat, a compte o fraccionat, es procedirà, a més, al reconeixement i liquidació de
l'obligació per l'import que siga procedent.
4. Quan es tracte de la concessió directa de subvencions, s'aportarà a l'expedient el document
comptable d'autorització i disposició del gasto, en el qual figurarà la persona beneficiària i import
que s’ha de concedir. La mateixa resolució de concessió directa podrà portar el reconeixement i
liquidació de l'obligació en els supòsits a què al·ludix el punt anterior.
5. En relació amb les subvencions nominatives previstes en les lletres a) i b) de l'article 22.2 d'esta
ordenança, quan el Pressupost General entre en vigor es realitzaran les operacions comptables
d'autorització i de compromís del gasto amb imputació a l'aplicació del nou pressupost que
corresponga. Això no obstant, respecte de les descrites en la lletra c) del precepte, no es procedirà a
registrar l'autorització i el compromís del gasto fins que s'aprove el corresponent acte de concessió o
conveni.
6. El reconeixement i liquidació de l'obligació es tramitarà mitjançant document comptable de
reconeixement de l'obligació, al qual s’ha d’ajuntar la documentació següent, sense perjuí que s'haja
d'aportar, si és el cas, d'acord amb el que establix la seua convocatòria, conveni o resolució de
concessió directa:
a) Resolució de concessió o el conveni, si és el cas, degudament subscrit per l'òrgan competent.
b) Acreditació que la persona beneficiària es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries amb la hisenda estatal i municipal i davant de la Seguretat Social i no
siga deutora per resolució de procedència de reintegrament en els termes establits en l'article 11
d’esta ordenança.
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Quan haurà expirat el termini de validesa de sis mesos, caldrà aportar-hi una nova certificació o
declaració de la persona beneficiària. Així mateix, haurà s’hi haurà d’aportar una nova
certificació o declaració, quan hagen variat les circumstàncies certificades o declarades encara
que estes no hagen caducat. Se suposarà que les circumstàncies certificades o declarades al
moment de la concessió no han variat, llevat que de la documentació inclosa en l'expedient al
moment de la fiscalització puga deduir-se el contrari .
c) La documentació acreditativa de la constitució de la garantia, si és el cas.
d) Quan es tracte de subvencions de pagament posterior a la justificació, l'aprovació per l'òrgan
concedent de la justificació parcial o total d’esta, segons es contemple o no la possibilitat
d'efectuar pagaments fraccionats.
e) En el cas que la persona beneficiària haja percebut part de la subvenció concedida, informe
del servici gestor del fet que no ha sigut dictada una resolució declarativa de procedència de
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament d’esta i que no ha sigut
acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció de
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar a la persona beneficiària o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.
7. Es podrà utilitzar l'acumulació de fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació
quan la concessió i proposta de pagament siguen simultànies, com en les subvencions que es
concedixen en atenció a la concurrència d'una determinada situació de la persona beneficiària, que,
al ser acreditades amb anterioritat a la concessió, no requerixen ulterior justificació.
Article 38. Procediment de pagament
1. El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter general després de la presentació per part
de la persona beneficiària de la justificació i aprovació per l'òrgan competent.
2. La respectiva convocatòria, conveni o resolució de concessió podrà establir la realització del
pagament per mitjà del sistema d'abonaments a compte, quan la duració de l'execució de l'activitat
subvencionada així ho justifique. Estos abonaments a compte podran suposar la realització de
pagaments fraccionats que respondran al ritme previst d'execució de les activitats subvencionades i
que s’abonaran per una quantia equivalent a la justificació presentada.
Amb caràcter general, excepte previsió expressa en contrari, es realitzarà el pagament anticipat
en els supòsits de subvencions destinades a finançar projectes o programes d'acció social i
cooperació internacional que es concedisquen a entitats sense fins lucratius, o a federacions,
confederacions o agrupacions d’estes, així com subvencions a altres entitats beneficiàries sempre
que no disposen de recursos suficients, i així ho acrediten suficientment, per a finançar
transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada.
Tanmateix, no podran realitzar-se pagaments de bestreta quan concórreguen en la persona
beneficiària les circumstàncies que els impedixen de conformitat amb les previsions de l'article 34.4
de la LGS.
3. En cap cas podrà realitzar-se el pagament de la subvenció fins que la persona beneficiària no es
trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de
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l'Administració Tributària i l'Ajuntament i davant de la Seguretat Social, o siga deutor per resolució
de procedència de reintegrament, en els termes previstos en els articles 11 i 39 d'esta ordenança
4. En els casos en què la persona beneficiària d'una subvenció cedisca el dret de cobrament a un
tercer, el pagament a la persona cessionària quedarà sotmés al que establix este article.
5.- Els pagaments seran comunicats a la BDNS abans que finalitze el mes natural següent al de la
realització.

CAPÍTOL VI
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
Article 39. Causes del reintegrament de les quantitats percebudes
1. L'òrgan concedent de la subvenció acordarà la iniciació d'expedient per al reintegrament total o
parcial de les quantitats percebudes, i l'exigència de l’interés de demora corresponent, en els
supòsits següents:
A. En els supòsits de declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció, que
enumera l'article 36 d'esta ordenança, amb aplicació de les regles següents:
1a. Quan l'òrgan concedent declare la pèrdua total del dret al cobrament de la
subvenció, s'acordarà la instrucció del procediment per al reintegrament de la totalitat del que ha
percebut la persona beneficiària o entitat col·laboradora.
2a. Quan l'òrgan concedent declare la pèrdua parcial del dret al cobrament, segons el
que preveu l'apartat 2 de l'esmentat article 36, determinarà, a més, l'import que resulte a reintegrar
per la persona beneficiària o entitat col·laboradora, sempre que la subvenció ja percebuda siga
superior a la quantia del dret reconegut, alhora que s’acordarà la instrucció del procediment per al
reintegrament de la diferència a favor de l'Administració.
B. Quan la IGAV, en l'informe de control financer que emeta, pose de manifest la concurrència
d'algun dels supòsits detallats en l'article 36 d'esta ordenança. L'informe haurà de pronunciar-se
sobre si procedix el reintegrament total d’allò pagat o, si no és així, sobre la quantia concreta a
reintegrar.
C. De la mateixa manera, quan en el desenvolupament del control financer la IGAV aprecie
l'existència de circumstàncies que puguen donar origen a la devolució de les quantitats percebudes
per causes diferents a les previstes en l'article 36 d'esta ordenança, es posaran els fets en
coneixement de l'òrgan concedent de la subvenció, que adoptarà les mesures que siguen procedents.
2. També s'acordarà la iniciació d’un expedient de reintegrament en els casos en què la resolució de
concessió siga declarada nul·la, tant si ho és per resolució administrativa com per sentència judicial.
Una vegada la resolució haja adquirit fermesa, es tramitarà el procediment per al reintegrament de
la totalitat del que s'ha percebut per la beneficiària o entitat col·laboradora.
Article 40. Naturalesa del reintegrament i exigència d'interessos de demora
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1. Les quantitats que s’han de reintegrar tindran la consideració de drets de naturalesa pública. Per a
recaptar-les, la hisenda municipal tindrà les prerrogatives establides legalment per a la hisenda de
l'Estat i actuarà d’acord amb els procediments administratius corresponents.
2. El reintegrament de les quantitats percebudes en els supòsits regulats en l'apartat 1 de l'article
anterior, comportarà l'exigència de l'interés de demora, calculats des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament.
3. L'interés de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interés legal dels diners vigents en
cada exercici del període en què siga exigible, incrementat en un 25%, llevat que la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat establisca un altre percentatge diferent.
Article 41. Procediment de reintegrament
1. El procediment de reintegrament de subvencions s'iniciarà per acord de l'òrgan concedent quan hi
concórrega algun dels supòsits detallats en l'article 39 i es regirà per la LGS i, si no n’hi ha, per les
disposicions generals sobre procediments administratius.
2. Una vegada acordat l'inici del procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, l'òrgan
concedent pot acordar la suspensió dels lliuraments de pagament de les quantitats pendents d'abonar
a la beneficiària o entitat col·laboradora, sense superar, en cap cas, l'import que fixa la proposta o
resolució d'inici de l'expedient de reintegrament, amb els interessos de demora meritats fins a aquell
moment.
En tot cas, serà procedent la suspensió si hi ha indicis raonables que permeten preveure la
impossibilitat d'obtindre el rescabalament, o si este es pot veure frustrat o greument dificultat i, en
especial, si el perceptor fa actes d'ocultació, gravamen o disposició dels seus béns.
La retenció de pagaments estarà subjecta, en qualsevol dels supòsits anteriors, al règim jurídic
següent:
a) Ha de ser proporcional a la finalitat que es pretén aconseguir, i, en cap cas, ha d'adoptar-se si
pot produir efectes de difícil o impossible reparació.
b) Ha de mantindre's fins que es dicte la resolució que posa fi a l'expedient de reintegrament, i
no pot superar el període màxim que es fixe per a tramitar-la, incloent-hi pròrrogues.
c) No obstant el que s’ha disposat en el paràgraf anterior, s’ha d'alçar quan desapareguen les
circumstàncies que la van originar o quan la persona interessada propose la substitució d'esta
mesura cautelar per la constitució d'una garantia que es considere suficient.
3. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a
l'audiència.
4. L'òrgan concedent de la subvenció serà el competent per a la resolució del procediment de
reintegrament. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de dotze mesos des de la
data de l'acord d'iniciació. Si transcorre el termini per a resoldre sense que s'haja notificat resolució
expressa, es produirà la caducitat del procediment, sense perjuí de continuar les actuacions fins a
finalitzar-lo i sense que es considere interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a
la finalització de l'esmentat termini.
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5. No s'iniciarà el procediment de reintegrament quan l'import que s’ha de reintegrar, incloent-hi els
interessos de demora, siga inferior a dotze euros. Així mateix, si iniciat el procediment de
reintegrament s'estimen les al·legacions presentades per la persona interessada, de tal manera que
l'import final que s’ha de reintegrar és inferior a la dita xifra, la resolució del procediment indicarà
que no és procedent exigir-lo a la beneficiària per raó del seu import.

CAPÍTOL VII
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS
Article 42. Control financer de les subvencions municipals
1. El control financer de les subvencions municipals es regirà, amb caràcter general, pel que
disposa el títol III de la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
2. La competència per a efectuar el control financer de les subvencions municipals correspon a la
IGAV, que l'exercirà mitjançant auditories o altres tècniques de control, d'acord amb les previsions
que continga el seu pla anual d'actuació (PAIG).
3. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta, punt 3, de la LGS, la IGAV
podrà demanar la col·laboració d'empreses privades d'auditoria, però en tot cas es reservarà les
actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.

CAPÍTOL VIII
INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Article 43. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions
1. El règim jurídic de les infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions és
l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. La competència per a imposar sancions correspon als òrgans que tinguen atribuïda la potestat
sancionadora d'acord amb el règim de delegacions i desconcentracions vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règim específic de les subvencions per a l'execució de programes i projectes de
cooperació per al desenvolupament
Per a la regulació de les singularitats de les subvencions, per a l'execució de programes i projectes
de cooperació per al desenvolupament, s'aprovaran les seues pròpies bases en les quals s'establirà el
règim aplicable, tant a les persones subjectes a la relació jurídica subvencional com en l'àmbit del
seguiment, control i justificació dels projectes subvencionats, de manera que esta ordenança hi serà
d'aplicació supletòria.
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Segona. Premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa subjectes a
publicitat i concurrència
1. Les convocatòries que s'aproven per a l'atorgament de premis amb la sol·licitud prèvia de la
beneficiària es regiran pel que disposa esta disposició addicional. Si no n’hi ha, es regularan pel que
disposa esta ordenança, la LGS i el seu Reglament, excepte en aquells aspectes en què per la
naturalesa especial d'estes subvencions no hi siga aplicable.
2. Les convocatòries de premis hauran de publicar-se en la BDNS i el Butlletí Oficial de la
Província, així com en la pàgina web municipal, juntament amb les dades i documents que establix
l'article 18 d'esta ordenança, alhora que, addicionalment, es podran publicar en la forma i pels
mitjans que establisca l'òrgan competent per a convocar-los.
3. No podran participar en les respectives convocatòries les persones físiques, jurídiques o entitats
que complint els requisits específics de participació establits en cada una d'estes, estiguen incurses
en alguna de les causes de prohibició per a percebre subvencions establides en l'article 13 de la
LGS. Les convocatòries hauran d'arreplegar expressament l'obligació de les persones participants de
presentar una declaració de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en l'esmentat
article 13 de la LGS.
4. Les persones participants hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions per
reintegrament de subvencions en la forma establida en l'article 10 d’esta ordenança. L'acreditació
del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions es realitzarà per mitjà d’una
declaració responsable

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Règim transitori dels procediments
1. Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l'entrada en vigor d’esta ordenança
se’ls aplicarà la normativa vigent en el moment del seu inici. A estos efectes el procediment es
considerarà iniciat per a les subvencions de concurrència competitiva des del moment de la
publicació de la convocatòria i per a les de concessió directa, des del moment en què s'adopte la
resolució de concessió o se subscriga el conveni.
2. Els procediments de control financer, reintegrament i revisió d'actes seran d'aplicació des de la
seua entrada en vigor.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les ordenances següents:
1. Ordenança reguladora de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a
clubs esportius de la ciutat de València.
2. Ordenança reguladora de les bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions
destinades als clubs esportius d'alt nivell.
3. Ordenança reguladora de les bases que regixen la convocatòria de subvencions destinades a
entitats per a l'organització d'esdeveniments esportius especials de la ciutat de València.
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DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Esta Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València entrarà en vigor l'endemà de
la publicació de la seua aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de València.
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