
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE 
REALITZEN ACTIVITATS JUVENILS 

 

1.- OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ 

Aquestes bases tenen com a objecte regular la concessió de subvencions per part de 
l'Ajuntament de Vila-real, en règim de concurrència competitiva, per a finançar activitats i 
projectes en la ciutat de Vila-real dirigits a la joventut que realitzen les associacions o 
entitats sense ànim de lucre que tinguen la consideració de beneficiàries de conformitat 
amb el que estableix l'article sisé de l'Ordenança municipal de subvencions a les 
associacions i entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats juvenils. 

 

2.- REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ 

Les entitats sol·licitants han d'estar constituïdes legalment i han d’estar inscrites 
formalment en el Registre d'Associacions amb anterioritat, almenys, d'un any a la data en 
què se sol·licite la concessió de la subvenció.  

Les entitats que sol·liciten la subvenció han d'estar inscrites en el corresponent registre 
d'associacions de la Conselleria d'Administracions Públiques i en el Registre Municipal 
d'Entitats Veïnals de l'Ajuntament de Vila-real. En el cas d'entitats religioses el registre 
s’ha de fer en la Direcció General d'Assumptes Religiosos. 

Les entitats sol·licitants no han d’estar sotmeses en cap de les circumstàncies previstes en 
l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Els requisits que acrediten tenir la condició de beneficiaris s'acreditaran acompanyant a la 
sol·licitud de subvenció la documentació exigida en l'article 9 de l'ordenança reguladora. 

 

3.- ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 
PROCEDIMENT 

Serà competent per a la instrucció del procediment la Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Vila-real i per a la seua resolució l'Alcaldia Presidència o l’òrgan en qui 
delegue. 

 

4.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds a les quals s'ha d’acompanyar la documentació exigida en l'article 9 de 
l'ordenança reguladora, s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de 



l'Ajuntament en el termini d'un mes a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província. 

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l'article 22.4 del RD 887/2006, de 21 de 
juliol, la presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del beneficiari perquè 
l'òrgan concedent obtinga de forma directa les certificacions acreditatives de trobar-se al 
corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, mitjançant certificats 
telemàtics, i en aquest cas el beneficiari no haurà d'aportar-les. No obstant això, el 
beneficiari podrà denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors les 
corresponents certificacions. 

Tot això sense perjudici i d'acord amb el que estableix l'article 23.3 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, que, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir les 
certificacions, l'òrgan competent podrà requerir-ne al beneficiari la presentació. 

 

5.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ 

El termini màxim per a la resolució del procediment no podrà excedir sis mesos des de la 
data de publicació de l’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. 

La resolució recaiguda en el procediment es notificarà a les persones interessades de 
conformitat amb el que disposen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Transcorregut el termini esmentat sense que haja recaigut una resolució expressa, es podrà 
entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció. 

Contra la resolució expressa o presumpta del procediment que posarà fi a la via 
administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós 
administratiu d'acord amb la normativa reguladora d’aquesta jurisdicció. 

 

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Els criteris de valoració de les sol·licituds presentades seran els que figuren en l'article 11 
de l'ordenança reguladora. 

 

7.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

L’import de les subvencions que s’han de concedir ascendiran a la quantitat total de VINT-
I-CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 
D’EURO (25.746,72 €). i no podrà excedir la quantitat consignada en l'aplicació 



pressupostària 3390.48903 denominada JOVENTUT: SUBV. ASSOCIACIONS I 
ENTITATS JUVENILS de l'estat de despeses del Pressupost Municipal per a l’exercici 
actual de 2014, i seran distribuïts d'acord amb els criteris establits en l'article 11 de 
l'ordenança reguladora. 

 

8.- NORMATIVA D'APLICACIÓ 

En allò que no preveuen aquestes bases caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions en el Reial decret 887/2006 (Reglament de la llei 
general de subvencions) i Ordenança reguladora publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província número 7, de data 16 de gener de 2010. 

 


