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BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES 
ECONÒMIQUES A COMPARSES DE LA LOCALITAT PER A l'ANY 2020 

 
Primera.- Objecte de la convocatòria 

La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques a les 
comparses de la localitat inscrites en el Registre de Seus Festeres Tradicionals de la 
Comunitat Valenciana, destinades a fomentar la participació de les mateixes en les 
activitats del Mig Any Fester 2020. 

Segona.- Beneficiaris 

Dins dels límits pressupostaris, i d'acord amb les condicions i criteris que estableixen les 
presents bases, podran obtindre aquestes ajudes econòmiques les comparses de la 
localitat que complisquen els següents requisits: 

a) Participen en les activitats organitzades dins de la programació d'actes del Mig 
Any Fester de l'any 2020. 

b) Tinguen el seu domicili social i desenvolupen les seues activitats a Aielo de 
Malferit. 

c) Estiguen inscrites en el Registre de Seus Festeres Tradicionals de la Comunitat 
Valenciana. 

d) Atenguen al compliment de les obligacions establides per l'Associació de Festes 
de Moros i Cristians, que s'acreditarà mitjançant informe expedit per aquesta. 

Tercera.- Crèdit pressupostari i quantia de les ajudes 

El pressupost destinat a finançar la present convocatòria de subvencions serà de 2.700 
euros, amb càrrec a la partida pressupostària de Festes (22609 338), del pressupost de 
l’Ajuntament d’Aielo de Malferit per a l’any 2020.  

Les esmentades ajudes en cap cas podran superar els 300 euros per comparsa, quantia 
que vindrà determinada en funció del grau de compliment dels requisits esmentats en 
la base segona.  

Quarta. Termini, lloc i forma de presentació  

4.1- Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes a partir del dia 
següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
(BOP).   
 
Així mateix es publicaran a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Aielo 
de Malferit. 
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4.2.- Les instàncies, junt amb la documentació que s’indica en la base quinta, es 
presentaran en el Registre General de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, mitjançant 
Registre d'Entrada, utilitzant-se per a això el formulari normalitzat elaborat a aquest 
efecte. De la mateixa manera es podrà presentar la sol·licitud utilitzant qualsevol dels 
mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 

Quinta. Sol·licitud i documentació 

5.1.- Amb la finalitat de facilitar la simplificació administrativa, les sol·licituds han de 
presentar-se acompanyades de la següent documentació: 

5.1.1.- Instància de sol·licitud, segons model normalitzat, fent constar: 

 Declaració del president/a de l'entitat de no trobar-se sotmesa a cap 
de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 Declaració responsable, si és el cas, de l'obtenció d'altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, que financen les activitats 
subvencionades. 

5.1.2.- Fotocòpia del DNI del president/a i  CIF de l'associació. 

5.1.3.- Fitxa de manteniment de tercers, segons model normalitzat. 

5.1.4.- Informe de l’Associació de Festes de Moros i Cristians on conste la 
participació als actes.  

5.1.5.- Compte justificatiu regulat als articles 30 de la Llei General de 
Subvencions, 69.a) , 72 i 73 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 

5.1.6.- Factures / rebuts per una quantitat superior a la concedida. Estes factures 
han d’estar relacionades en les despeses derivades de l'organització i/o 
participació de la comparsa en activitats pròpies i de l’Associació, 
desenvolupades durant el Mig Any Fester 2020.  

5.2- Els impresos i formularis de sol·licitud, es poden obtenir a la pàgina web 
www.aielodemalferit.es o en la mateixes dependències municipals 

5.3.- Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits es requerirà el peticionari perquè, en 
un termini de deu dies, esmene els defectes amb indicació que, si així no ho fa, es 
considerarà que desisteix de la petició, prèvia resolució. 

Sexta. Òrgan instructor   

La instrucció del procediment de concessió de l'ajuda econòmica correspondrà al tècnic 
municipal adscrit a la Regidoria de Festes. El tècnic realitzarà d'ofici totes les actuacions 
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necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels 
quals ha de formular-se la proposta de resolució. 

 

Sèptima. Procediment de concessió  

El procediment per a la concessió de les ajudes, es realitzarà en règim de concurrència 
competitiva, sent l'òrgan competent per a la seua resolució la Junta de Govern Local. 
 
Octava. Termini de resolució  

Si en el termini de sis mesos no hi ha resolució i comunicació expressa sobre la sol·licitud, 
s'entendrà que ha sigut desestimada. 

Novena.- Notificació  

La resolució del procediment es notificarà als interessats mitjançant publicació en el 
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, en els mitjans que determine la 
llei, i directament als representants de cada comparsa mitjançant notificació per escrit. 
 
Desena.- Justificació de les ajudes concedides. 

10.1.- Atés que l’activitat per a la qual es sol·licita subvenció ja ha estat realitzada, i la 
despesa s’ha justificat en el moment de la sol·licitud, en el mateix acte de la concessió 
s’aprovarà la justificació i s’ordenarà el pagament de la quantia que corresponga d’acord 
a allò justificat, que en cap cas serà superior a 300 euros per comparsa.  

10.2.- En el termini indicat per a la sol·licitud de la subvenció, del 23 de juliol fins al 3 
d'agost 2020, es presentarà, tal i com indica el punt 5.1 de la base quinta:  

• Compte justificatiu, segons model normalitzat. 

• Factures / rebuts per una quantitat superior a la concedida. Estes factures han 
d’estar relacionades en les despeses derivades de l'organització i/o participació 
de la comparsa en activitats pròpies i de l’Associació, desenvolupades durant el 
Mig Any Fester 2020.  

10.3.- Les entitats beneficiàries d'ajuda estaran obligades a justificar la correcta inversió 
de la mateixa, mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa realitzada, en 
el moment de la sol·licitud de l’ajuda.  

Onzena.- Pagament de les ajudes 

El pagament d'aquestes ajudes s'efectuarà d'una sola vegada, a partir del mes d’agost 
de 2020, mitjançant transferència bancària al compte assenyalat per la comparsa en la 
documentació que acompanya la sol·licitud. 

Dotzena.- Règim d'infraccions i sancions. 
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Les comparses beneficiàries queden sotmeses a les responsabilitats que en matèria 
d'infraccions i sancions administratives estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

Tretzena.- Responsabilitat civil. 

L'entitat sol·licitant i beneficiària es considera l'única organitzadora de l'activitat 
subvencionada, i per tant la responsable civil única davant qualsevol reclamació 
patrimonial que pugua derivar-se del normal o anormal desenvolupament d'aquesta 
activitat i quedant en tot cas la Ajuntament exempt d'aquestes eventuals reclamacions. 

Catorzena.- Acceptació de les bases. 

La participació en la present convocatòria suposa l'acceptació de les bases per part dels 
sol·licitants. 

Quinzena.- Normativa complementària 

En aquells aspectes no previstos en les presents bases, s'aplicarà, sempre que sigua 
procedent, el règim previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, R.D. 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la indicada 
Llei, bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici corresponent i altra 
normativa de desenvolupament i complementària. 

Setzena.- Altres disposicions 

16.1. L'Ajuntament d'Aielo de Malferit exigirà el reintegrament de les quantitats 
percebudes en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, 
així com el pagament dels interessos de demora corresponents des del moment del 
pagament de l'ajuda fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament. 
 
16.2. Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajudes, subvencions, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals sense que, 
aïlladament o en conjunt, superen el cost de l'activitat subvencionada. 
 
16.3. Tota alteració, per part de la comparsa beneficiària, de les condicions tingudes en 
compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a modificar la resolució de 
concessió. 
 
16.4. Les dades de caràcter personal que onsten en l'imprés de sol·licitud podran ser 
inclosos en un fitxer per al seu tractament per l'Ajuntament, com a titular responsable 
del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues 
competències. De la mateixa manera els sol·licitants de l'ajuda podran exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es 
disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals 
i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 06/12/2018.). 
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En Aielo de Malferit, a 20 de juliol de 2020. 


