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EXP.: 4/2010

BASES PER A AJUDES ECONÒMIQUES PER L'ÚS, FOMENT I
DIFUSIÓ DEL VALENCIÀ PER ENTITATS DEL MUNICIPI SENSE

ÀNIM DE LUCRE, ANY 2010

PRIMERA.- OBJECTE

L'Àrea de Promoció Lingüística de l'Ajuntament de Paterna té com a objectiu
fonamental fomentar l'ús del valencià en els diversos àmbits de la vida ciutadana del
municipi. 

Un dels àmbits on cal fer incidència és el de les entitats, associacions i
col·lectius sense ànim de lucre, les quals són productores de llibres de festa,
publicacions periòdiques, altres publicacions, cartells, etc., on s'empra totalment o
parcialment  el valencià.

Les ajudes econòmiques que es convoquen per a les entitats ciutadanes tenen
com a objecte l’ús, el foment i la difusió del valencià i la seua recepció escrita o
audiovisual pels ciutadans de Paterna, en contribuir a les despeses de realització d'eixes
activitats on s'utilitze el valencià. Les activitats per a les quals se sol·licite ajuda
econòmica hauran de ser realitzades dins del present any 2010.

La present convocatòria s'ajustarà als principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació i es gestionarà en règim de
concurrència.

SEGONA.-  BENEFICIARIS  

Poden optar a les ajudes a econòmiques les entitats, associacions i col·lectius,
incloent les de caràcter festiu i les confraries i clavaries, sense finalitat de lucre, que
reunisquen les condicions següents:

Requisits

1.- Complir els requeriments que es detallen a continuació:

a) Domiciliats a Paterna, i les seues activitats hauran d'estar destinades
fonamentalment a la població de Paterna.
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b) Hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions, amb totes
les dades al corrent.

c) Hauran d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.

d) No tindre pendent de justificar cap altra subvenció concedida per
l'Ajuntament.

e) Queden excloses d'estes subvencions totes aquelles actuacions que reben o
s'engloben en qualsevol altra convocatòria de premis de l'Ajuntament de
Paterna per l'ús del valencià, així com aquelles que no tinguen com una de
les seues finalitats usar i difondre el valencià.

2.- Tramitar les sol·licituds d'acord amb els models oficials establits a este
efecte, degudament omplits, i en els terminis marcats, així com aportar la documentació
que s’hi requerisca.

Forma d’acreditació.-

En aplicació del que disposa l'art. 35 lletra f) de la Llei 30/1992, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les
associacions interessades no han de presentar documents que ja figuren en poder de
l'administració actuant; per la qual cosa, en relació amb els avantdits requeriments,
únicament s'haurà d'acreditar el previst en l'apartat 1 c).

TERCERA.-ACTIVITATS OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Els objectius de l'entitat o col·lectiu en fer ús del valencià seran de dignificar la
llengua i estendre-la entre la població a través de mitjans escrits o tècnics. Les activitats
hauran de buscar la pulcritud lingüística d'acord amb la normativa oficial.

1. Les ajudes estan adscrites principalment als llibres-programa de festa, publicacions
periòdiques, publicacions de llibres, edició de cartells, díptics, publicitat d'activitats,
documentació interna impresa, inscripcions o rètols en valencià, campanyes de
promoció de l'idioma, etc., realitzat íntegrament dins de l'any 2010. 

2. En el cas de les publicacions de festa i periòdiques no serà necessari que estes
estiguen totalment en valencià, sinó que es valorarà i se subvencionarà únicament la
part realitzada en valencià.

3. No s'acceptarà que l'activitat de què es tracte es realitze mitjançant fotocòpies, sinó
que haurà d'estar imprés.
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4. S'estudiarà qualsevol altra petició per l'ús del valencià de col·lectiu sense finalitat de
lucre.

Col·laboració de l'Oficina del Valencià

1. L'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià es posa a disposició de
les entitats sol·licitants per a totes les consultes, correccions lingüístiques  o
traduccions que estimen oportunes, per a la qual cosa poden dirigir-se a
l'Oficina del Valencià. Ajuntament. Pl. Enginyer Castells, 1. Telèf.
961379636 / 963053018, correu electrònic  omuv@ayto-paterna.es. 

2. En el cas de rètols, estos hauran de ser supervisats per l'Oficina de Valencià
abans de la seua instal·lació.

QUARTA.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ

1. Llocs i forma de presentació.

Les instàncies s'han de dirigir a l'Ajuntament de Paterna. Oficina Municipal de
Promoció i Ús del Valencià i s'han de presentar en els Registres d'Entrada municipals
(Ajuntament, la Canyada, Terramelar, la Coma, Lloma Llarga) o en els llocs a què es fa
referència en l'art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei
4/99 de 13 de gener.

2. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà el dia 30 d’abril de 2010, sempre
que hagen transcorregut 20 dies hàbils des de la publicació de l'edicte d'acord de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, prolongant-se altrament fins que
transcórreguen els referits 20 dies. 

3. Publicitat de les Bases reguladores. 

Les presents bases seran exposades en el tauler d'edictes d'este Ajuntament així
com en la pàgina web: www.ayto-paterna.es.

4.- Documents que hauran d'acompanyar a la sol·licitud.

La sol·licitud i documentació que s’ha de presentar haurà de comprendre:

1. Sol·licitud, d'acord amb el model oficial establit a este efecte,
degudament omplida i en els terminis marcats.
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2. Acreditació, mitjançant informe o certificat, d'estar al corrent de les seues
obligacions tributàries i de la Seguretat. Social. 

3. Fotocòpia de cartilla, dades bancàries de l'entitat.

4. Projecte o memòria descriptiva de l'activitat a desenvolupar per a la qual
se sol·licita la subvenció, on haurà de figurar, degudament valorat:

          
• Detall de les característiques més significatives de l'activitat o activitats

en valencià.
• Incidència en la població, indicant el nombre estimat de destinataris.

5. Pressupost detallat, amb despeses i ingressos de cada activitat per a la
qual se sol·licita subvenció.

De conformitat amb el que estableix l'art. 24 del RD 887/2006, en els casos de
subvencions a atorgar per quantia inferior a 3.000 euros, la presentació de les
certificacions a què es refereix el punt 2n anterior se substituirà per la presentació, per
l'interessat, d'una declaració responsable respecte d'això.

Així mateix, la presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l'autorització
del sol·licitant perquè l'Ajuntament de Paterna obtinga de forma directa l'acreditació
dels extrems al·ludits en l'esmentat punt 2n a través de certificats telemàtics.

De conformitat amb el que disposa l'art. 71.1 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu Comú, quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document
complementari dels exigits, es requerirà els interessats perquè en el termini de 10 dies
hàbils esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si
així no ho fera, se’l tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de
ser dictada en els termes prevists en l'art. 42.

CINQUENA.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PETICIONS

Els criteris a tindre en compte per a l'adjudicació d'ajudes i la valoració que
s'estableix per a cada un d'ells, seran els següents: 

1. La qualitat i extensió dels textos en valencià.
2. La correcció lingüística
3. El pressupost  del projecte realitzat o a realitzar.
4. La difusió i incidència entre els ciutadans.
5. Qualsevol altre aspecte que estime la Comissió de Valoració. 
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S'observarà la normativa lingüística oficial aprovada per l'Acadèmia Valenciana
de la Llengua, d'acord amb la Llei 7/1998 de la Generalitat Valenciana, de creació de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

La concreta valoració dels esmentats criteris dependrà del contingut concret dels
projectes que es presenten, ponderant-se en qualsevol cas en igualtat de condicions per a
tots els aspirants.

A tal efecte, i a la vista dels projectes presentats, la comissió de valoració a la
qual es refereix la base sisena, elaborarà prèviament un document, de caràcter públic, en
el qual es plasmarà el detall de valoració relacionat amb els criteris exposats.

Tenint en compte els criteris indicats, el nombre de sol·licituds presentades i el
total del pressupost disponible per a l’atorgament de les ajudes, la comissió de valoració
elaborarà l’informe i proposta pertinent. 

L’import màxim de la subvenció serà de 1.000 euros.

No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determine en
la convocatòria; així, si per aplicació dels criteris establits resultara finalment i
de manera global, una quantia a subvencionar superior al crèdit total disponible,
es recorrerà al criteri de distribuir l’esmentat import proporcionalment a la
puntuació obtinguda.

De la mateixa manera, en el cas de resultar quantitats sobrants, la Regidoria
competent podrà proposar la redistribució de l’import sobrant entre totes les
sol·licituds presentades, proporcionalment a la puntuació obtinguda.

La documentació presentada serà valorada per la Comissió de Valoració amb els
corresponents informes tècnics, i serà la Regidoria de Política Lingüística qui elevarà
proposta a l'òrgan competent per a la seua concessió o denegació. 

SISENA.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES
ECONÒMIQUES

1.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent per a la instrucció i tramitació de concessió de les
subvencions, a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds,
serà a càrrec de l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià.

Per a l’estudi i valoració de les sol·licituds acollides a la present convocatòria, es
formarà una Comissió de Valoració, amb 3 membres que nomenarà la tinenta d’alcalde
regidora de l’àrea, la qual actuarà com a presidenta.
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La Comissió de Valoració ajustarà el seu funcionament a les normes contingudes
en els arts. 22 a 27 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com a allò que
disposa l’art. 28 sobre abstenció i recusació.

La Comissió de Valoració elevarà una proposta, que en cap cas serà vinculant, a
la Regidoria competent, la qual formularà la corresponent proposta a l’òrgan competent
per a la seua concessió o denegació si fa el cas, que haurà de ser motivada.  

2.- Règim de procediment

El procediment es tramitarà en règim de concurrència competitiva entre tots els
sol·licitants.

SETENA.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I QUANTIA DE LES AJUDES. 

1.- Crèdit pressupostari.

En aplicació del que disposa l'art. 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
es fan constar les dades següents:

− Quantia total màxima que es destinarà a les subvencions que són objecte de
les presents bases:  5.000 €

− Crèdits pressupostaris a què s'imputaran les despeses: 3343-22699 dels
pressupostos municipals.

− La quantia màxima citada es condiciona a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el moment de resolució de concessió. Si el crèdit llavors fóra
major es podrà aplicar en els termes de l'art. 56.2 del Reial Decret 887/2006.

2.- Import de la subvenció.
 

L’import màxim de les subvencions individualment considerades no podrà
superar el 100% del projecte o projectes presentats i l’import assignat a cada beneficiari
serà el determinat per la Comissió de Valoració sobre la base dels criteris establits en la
base cinquena de la present convocatòria.

Només es podrà concedir una subvenció anual per Associació d'acord amb el
projecte o memòria presentat.

La subvenció s'atorgarà per i per a la realització dels programes presentats.

Les activitats que resulten objecte de subvenció s’ajustaran rigorosament a la
memòria presentada.
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Les subvencions concedides són compatibles amb la percepció d’altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos destinats a la mateixa finalitat procedents de
qualssevol administracions o ens públics o privats. En tal cas, la documentació
presentada com a justificació podrà ser presentada per a la mateixa finalitat en altres
subvencions tant públiques com privades. En qualsevol cas l’entitat beneficiària, quan
procedisca a justificar la subvenció, haurà d’adjuntar l’annex que s’inclou en la present
convocatòria i relacionada amb l’obtenció d’altres subvencions.

Igualment en cap cas l’import de la subvenció concedida podrà ser de quantia tal
que abaste, aïllada o en concurrència amb altres subvencions públiques i/o privades. el
cost total del projecte. En tot cas, els beneficiaris de subvencions concurrents s’atindran
al que disposen els arts. 33 i 34 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
  

HUITENA.- 

1. Termini de resolució i notificació

De conformitat amb el que preveu l'article 25.4 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del
procediment no excedirà els sis mesos, computat a partir de la publicació de la
corresponent convocatòria, llevat que esta pospose expressament els seus efectes
a una data posterior. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat
resolució, legitima els interessats per a entendre desestimada per silenci
administratiu la sol·licitud de concessió de subvenció.

El termini màxim legal per a resoldre el procediment i notificar la resolució  es
podrà suspendre en els casos determinats en l'art. 42.5 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú. 

2.- Invalidesa de la resolució.

Seran causa d'invalidesa de la corresponent resolució de concessió les establides
en l'article 36 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

3.- Notificació  de la resolució de concessió

La notificació de la resolució de concessió s'efectuarà d'acord amb el que
preveuen els articles 58 i 59 de  la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 

Així, la resolució del procediment es notificarà en el domicili especificat pels
interessats en la instància de sol·licitud, en el termini de 10 dies hàbils a partir de
l'adopció de l'acord o resolució que pose fi al procediment.
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Alternativament es remetrà la notificació per correu electrònic en el cas que així
ho hagen autoritzat els interessats en la instància de sol·licitud.

L'acord de concessió indicarà les obligacions del beneficiari. Estes són les que
recullen les bases d'execució del Pressupost municipal.

4.- Publicació de la Resolució de concessió de subvencions.

L'acord de concessió s'exposarà en el tauler d'edictes municipals, així com en la
pàgina web municipal, als efectes del que preveu l'art. 18 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions, tret que l’import individualitzat de les subvencions supere el límit de
3.000 € i en este cas hauran de publicar-se en el BOP les dades que figuren en l’apartat
següent per a aquells beneficiaris que superen l’esmentada quantitat amb indicació que
la resta de beneficiaris que no superen eixe límit consten en el tauler d’edictes
municipal.

L’esmentat acord farà expressió al contingut següent:
• Acord de convocatòria i identificació de subvencions.
• Programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions.
• Nom o raó social del beneficiari amb indicació del número

d’identificació fiscal, finalitat de la subvenció i quantitat concedida.

NOVENA.- PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ.

1.- Pagament de la subvenció.

El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, pel beneficiari,
de la realització de l'activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per
al qual  va ser concedida.

La subvenció concedida es lliurarà per transferència bancària, una vegada
presentada la documentació justificativa adequada de l’activitat per a la qual s’ha
concedit la subvenció.

L'acord de concessió es notificarà correlativament a la Intervenció de Fons
Municipals i a la Tresoreria; l’acord podrà determinar la possibilitat de realitzar
pagaments anticipats i indicarà tant el termini com el tant per cent a abonar sobre
la subvenció concedida, amb un màxim del 50%. Els citats pagaments anticipats
suposaran entregues de fons amb caràcter previ a la justificació, com a
finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la
subvenció.

L'òrgan concedent de les subvencions podrà exigir als beneficiaris, en estos
casos, la constitució de garanties en les formes, quanties, i amb els efectes a què es
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referixen els arts. 45 a 52 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. La dita
circumstància s'haurà d'especificar expressament en l'acord pel qual es concedisquen les
corresponents subvencions.

El tant per cent restant pendent d’abonar es farà efectiu a la justificació per part
de les entitats beneficiàries de subvenció de la totalitat dels fons rebuts i informe emés
per l’Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià. 

La justificació de la subvenció haurà de ser abans del 30 de novembre de 2010.
Si la justificació no es presenta en este termini, s’entendrà que es renuncia a l’ajuda i la
subvenció queda sense efecte, prèvia resolució administrativa que així ho declare.

Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el
supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en
l'article 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

2.- Justificació 

Per a la deguda justificació de les subvencions concedides per l'Ajuntament de
Paterna de quantia inferior a 60.000 euros, s'utilitzarà el mètode de compte
justificatiu simplificat, en atenció a allò que s'ha disposat per l'art. 75 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol; el dit compte haurà de ser presentada per cada
un dels beneficiaris, havent de contindre 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 de les despeses i inversions de l'activitat,
amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si
és el cas, data de pagament. En el cas que la subvenció s'atorgue d'acord amb un
pressupost estimat, s'indicaran les desviacions succeïdes.

c. Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat
l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.

d. Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de
romanents no aplicats així com dels interessos derivats d’estos.

Als efectes de la presentació de la dita documentació, l'Ajuntament podrà
aprovar models normalitzats que faciliten la gestió als destinataris.

Per a la presentació del compte justificatiu simplificat es permet la utilització de
mitjans telemàtics; a este efecte, es podrà emprar pels beneficiaris el registre telemàtic
de l'Ajuntament de Paterna, d'acord amb el seu reglament regulador.
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Els beneficiaris podran sol·licitar la pròrroga de la justificació de la despesa
corresponent a la facturació de l’últim mes de l’exercici i que per diverses raons no
estigueren en poder de l’entitat. 

L’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció en els termes
establits en este capítol o la justificació insuficient, portarà aparellat el reintegrament en
les condicions previstes en l’art. 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

DESENA.- COMPROVACIÓ DE L’ADEQUADA JUSTIFICACIÓ I DE LA
REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ.

Comprovació de l’adequada justificació.
En atenció al que preveu l'art. 75.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, la

Regidoria de Política Lingüística requerirà a dos de les entitats beneficiàries l'aportació
dels justificants de gasto corresponents, amb l'objecte de realitzar un control per
mostratge que permeta obtindre evidència de l'adequada aplicació dels fons facilitats.
Les dos entitats requerides seran seleccionades per sorteig entre totes les beneficiàries,
de tot això quedarà deguda constància en el corresponent expedient administratiu. La
documentació i justificants requerits en estos casos hauran d'aportar-se en original, i
seran estampillats de conformitat amb el que disposa l'art. 73 del Reial Decret 887/2006.

Comprovació de la realització de l’activitat

La Regidoria de Política Lingüística elaborarà anualment un pla d’actuació a fi
de comprovar la realització pels beneficiaris de les activitats subvencionades. El citat
pla indicarà si l’obligació de comprovació abasta la totalitat de les subvencions o bé a
una mostra de les concedides i, en este últim cas, la seua forma de selecció. També
haurà de contindre els principals aspectes a comprovar i el moment de la seua
realització.

ONZENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS DE LES SUBVENCIONS. 

1. Els sol·licitants beneficiaris han de realitzar les activitats subvencionades dins de
l'any 2010.

2. Justificar el gasto de la subvenció d'acord amb la documentació i requisits
expressats en l'apartat corresponent.

3. Facilitar els documents i informacions que puga requerir la Regidoria de Política
Lingüística.

4. Comunicar a l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià qualsevol
modificació del projecte objecte de subvenció, així com en el cas que no poguera
realitzar-se dins de 2010.

5. Comunicar a l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià l'obtenció de
qualsevol altra subvenció o ingrés amb destí a la mencionada activitat. 
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6. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits prevists en li article 37
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

7. Donar publicitat al respecte de la col·laboració de l’Ajuntament de Paterna en el
finançament; a este efecte, s’haurà d’inserir en el material imprés o audiovisual
elaborat pels beneficiaris, la llegenda “col·labora l’Ajuntament de Paterna”.

DOTZENA.-  REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS

Serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de
l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos que
assenyala l'article 37 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions,
ajustant-se al procediment a què es refereix l’art. 42 de la mencionada Llei.

Quan el compliment pel beneficiari o, si és el cas, entitat col·laboradora
s'aproxime de manera significativa al compliment total i s'acredite per estos una
actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a
reintegrar o minorar vindrà determinada per l’aplicació del que preveu el paràgraf n de
l’apartat 3 de l’article 17 de la d’esta Llei. Als citats efectes, quan de la justificació
presentada resulte una despesa real inferior al cost de pressupost que es tingué en
compte per a la concessió de la subvenció, es procedirà a minorar l’import de la
subvenció, o si fa el cas a exigir el reintegrament oportú, respecte de l’import que
resulte d’aplicar a l’import de la subvenció el mateix percentatge de reducció que
presente la despesa real respecte de l’inicialment pressupostat. 

Igualment, en el supòsit previst en l'apartat 3 de l'article 19 de l’esmentada Llei
procedirà el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada,
així com l'exigència de l'interés de demora corresponent.

El procediment específic per al reintegrament de les subvencions s'ajustarà al
que disposa  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

TRETZENA.- CONTROL FINANCER

La competència per a exercir el control financer de les subvencions concedides
correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguen atribuït el control financer de la
gestió econòmica.

CATORZENA.- INFORMACIÓ A LA BASE DE DADES NACIONAL DE
SUBVENCIONS

Correspondrà a la Intervenció de Fons municipal, dur a terme les gestions a què
es refereix la “Secció 6ª” del Capítol III del Títol Preliminar del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, amb relació a la Base de dades nacional de subvencions.
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QUINZENA.- IMPUGNACIÓ DE LES BASES.

Contra l’acord definitiu que aprove les presents bases es podrà interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del següent a la seua
publicació, davant els Jutjats contenciosos administratius, d’acord amb el que
assenyalen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa (segons redacció donada per la Llei 19/03, de 23
de desembre).

SETZENA.- NORMATIVA REGULADORA.

Per al no previst en les presents bases, s'aplicarà el que disposa la legislació de
règim local respecte d'això: Llei 38/2003 General de Subvencions, Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de
Subvencions, i bases d'execució del pressupost municipal per a l'exercici de la
convocatòria.»
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ANNEX I

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ECONÒMICA PER L’ÚS DEL VALENCIÀ
DADES  PERSONALS

Nom i cognoms  DNI / CIF

En representació de:

NIF Telèfon/s:
Adreça Localitat Codi Postal

Correu electrònic:
Autoritze expressament a l’Ajuntament de Paterna a enviar a l’adreça de correu damunt assenyalada, les
notificacions que hagen de practicar-me en els expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb
pelns efectes jurídics com disposa l’art. 59.3 de la Llei 30/92 de la LRJ-PAC.
SOL·LICITUD
Que reunint els requisits exigits en les Bases de convocatòria per a sol·licitar ajudes econòmiques per la
realització d’activitats d’ús i promoció del valencià sense finalitat de lucre, sol·licita una subvenció econòmica
destinada a les activitats i projectes que es detallen i que s’hi adjunten.
DADES BANCÀRIES

ENTITAT SUCURSAL DC CC

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A APORTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD
Programa o memòria de projecte/s o activitat/s objecte de la subvenció.
Pressupost detallat del projecte o activitat per als quals se sol·licta subvenció

DECLARACIONS RESPONSABLES
DECLARE QUE L’ENTITAT QUE REPRESENTE

- Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social.
- No estar sotmesa en els circumstàncies per a ser beneficiari de subvencions. (art. 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions).
- No tindre obligacions quant al reintegrament de subvencions.
DATA I FIRMA

PATERNA, __________ de ________________ de 2010

Firmat::

M.I. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PATERNA
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ACTIVITATS I PROJECTES D’ÚS DEL VALENCIÀ
NOM DE L’ENTITAT

ACTIVITAT :

Denominació:

Pressupost: ________________ Euros
Descripció:

Objectius de l’activitat

Destinataris:

Exemplars d’impresos o llibres, etc., si és el cas: _____________________ exemplars

Tant per cent ocupat pel valencià: - ___________ %

Altres subvencions i/o aportacions sol·licitades o rebudes per a esta mateixa activitat o projecte
Organisme subvencionador / aportador:

    

Import

Aportació sol·licitant:                                    euros
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ANNEX II

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ ECONÒMICA PER L’ÚS DEL VALENCIÀ
DADES  PERSONALS

Nom i cognoms  DNI / CIF

En representació de:

NIF Telèfon/s:
Adreça Localitat Codi Postal

Correu electrònic:
Autoritze expressament a l’Ajuntament de Paterna a enviar a l’adreça de correu damunt assenyalada, les
notificacions que hagen de practicar-me en els expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb
pelns efectes jurídics com disposa l’art. 59.3 de la Llei 30/92 de la LRJ-PAC.
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA QUE S’ADJUNTA

Memòria de l’activitat subvencionada.
Relació de factures que s’han cursat per a la realització de l’activitat subvencionada.
2 exemplars dels materials editats, realitzats o adquirits objecte de la subvenció.

INGRESSOS QUE HAN FINANÇAT L’ACTIVITAT
Propis Euros:
Ajuntament de Paterna – Subvenció per l’ús del valencià
Ajuntament de Paterna – Altres subvencions.
Subvencions d’Altres administracions per l’ús del valencià

Total ingressos €
Total cost de l’activitat €

DATA I FIRMA

PATERNA, __________ de ________________ de 2010

Firmat:

M.I. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE PATERNA
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RELACIÓ CLASSIFICADA DE GASTOS PER L’ACTIVITAT OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Data d’emissió Proveïdor NIF Concepte Import en Euros

TOTAL €

Declare que totes les factures s’han cursat per a la realització de les activitats objecte de la subvenció concedida. Així mateix
les factures relacionades queden a disposició de l’Ajuntament de paterna als efectes de les comprovacions pertinents.

PATERNA, ______ DE ___________________ DEL 2010

FIRMAT:
DNI: 
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