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Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sueca sobre 
aprovació definitiva de les bases reguladores per a la 
concessió, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions de l’Oficina de Promoció Lingüística.

ANUNCI
En acord plenari, de data 3 de juny de 2021, es van aprovar 
inicialment les Bases reguladores per a la concessió, en règim de 
concurrència competitiva, de subvencions de l’Oficina de Promoció 
Lingüística.
En virtut del que disposa l’article 49 de la Llei 7/85, reguladora de 
les bases de règim local, s’ha publicat l’esmentat acord en el BOP 
núm. 116, de data 18 de juny de 2021, als efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments.
Vist que ha transcorregut el termini de trenta dies d’informació 
pública sense que s’hagen presentat i reclamacions i suggeriments, 
s’entenen aprovades definitivament les Bases reguladores per a la 
concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions de 
l’oficina de promoció lingüística, i es publica el text íntegre per a la 
seua entrada en vigor, que requerirà el transcurs del termini previst 
en l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local, 
segons el que prescriu l’article 70.2 de l’esmentada Llei.
Bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions de l’Oficina de Promoció Lingüística
Preàmbul
Article 1.Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Modalitats
Article 3. Beneficiaris i requisits
Article 4. Procediment de concessió
Article 5. Contingut de les convocatòries
Article 6. Forma i termini de presentació de sol·licituds
Article 7. Instrucció i valoració
Article 8. Resolució
Article 9. Quantia de la subvenció o criteris per a la seua determi-
nació
Article 10. Modificació de la resolució
Article 11. Justificació
Article 12. Despeses subvencionables
Article 13. Pagaments i garanties
Article 14. Concurrència i compatibilitat de subvencions
Article 15. Reintegrament i graduació d’incompliments
Article 16. Infraccions i sancions
Disposició final
Preàmbul
La Llei d’ús i ensenyament del valencià disposa en l’article 33 que 
“Els poders públics valencians fomentaran en l’àmbit de la seua com-
petència i d’acord amb el que disposa esta llei, l’ús del valencià en 
les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, 
recreatives, artístiques i associatives”. Així mateix, el Reglament de 
Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Sueca, aprovat en el 
Ple del dia 3 de setembre de 1992 i publicat en el BOP de València 
núm. 266, de 7 de novembre de 1992, contempla en el capítol V, 
“De la promoció del valencià”, en l’article 17, la consideració de 
petició d’ajudes i subvencions en les activitats que explícitament o 
implícitament suposen el foment de l’ús del valencià. 
Dins d’este marc competencial, un dels principals instruments emprats 
per les corporacions locals és el de les subvencions públiques. És per 
això que l’Ajuntament de Sueca, a través de l’Oficina de Promoció 
Lingüística, pretén ajudar mitjançant la convocatòria de subvencions 
en règim de concurrència competitiva, a les entitats sense ànim 
de lucre, persones jurídiques i físiques que realitzen activitats de 
dinamització, suport, foment o difusió de l’ús del valencià.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 
disposa en el seu article 17 la necessitat d’establir les oportunes 
bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals que 
han d’aprovar-se 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 diverses modalitats de subvencions.

Tenint en compte que en el BOP de València núm. 136, de 9 de juny 
de 2004, es va publicar l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Sueca, i en compliment de les previsions derivades 
de la LGS i del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprovà el Reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS), 
resulta necessari aprovar unes bases reguladores que contemplen 
les diverses modalitats de subvencions a convocar per l’Oficina de 
Promoció Lingüística.
Bases
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. Les presents bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris 
i els procediments per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, que tinguen per objecte activitats de 
promoció de l’ús del valencià en l’àmbit competencial de l’Oficina 
de Promoció Lingüística.
2. Serà d’aplicació la regulació contemplada en les presents bases als 
premis econòmics concedits per l’Oficina de Promoció Lingüística, 
en règim de concurrència competitiva. S’exclouen els premis que 
s’atorguen sense la prèvia sol·licitud del beneficiari.
Article 2. Modalitats
Les subvencions a concedir a l’empar de les presents bases regula-
dores seran les següents:
1. Subvencions a l’activitat comercial en valencià.
2. Premis a l’ús del valencià en les Falles. 
3. Ajudes a activitats d’interés cultural i premis en concursos literaris 
i artístics. 
Article 3. Beneficiaris i requisits
3.1. Amb caràcter general per a totes les matèries:
3.1.1. Podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o 
entitats que es troben en la situació que fonamente la concessió de la 
subvenció o en les quals concórreguen les circumstàncies previstes 
en estes bases reguladores i en la convocatòria, i que complisquen 
els requisits establerts en la LGS, així com en el RLGS.
3.1.2. No podran obtindre la condició de beneficiari les persones o 
entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions previstes 
en l’article 13 de la LGS.
La justificació per part de les persones o entitats beneficiàries de 
no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de 
beneficiari es realitzarà en la forma establida en l’article 13 de la LGS, 
i en el títol preliminar, capítol III, secció 3a del RLGS. Preferentment, 
la forma de justificació serà la següent:
En la concessió de les subvencions, les persones físiques i jurídiques 
han d’aportar:
- Declaració responsable segons l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
- Certificacions acreditatives del compliment amb la Seguretat 
Social i AEAT. No obstant això, quan les subvencions a concedir 
siguen igual o inferiors a 3.000€ serà suficient la presentació d’una 
declaració responsable de compliment d’esta situació. 
 I en el moment de la justificació, les persones físiques i jurídiques 
hauran d’aportar:
- Certificacions acreditatives del compliment amb la Seguretat 
Social i AEAT. No obstant això, quan les subvencions a concedir 
siguen igual o inferiors a 3.000€ serà suficient la presentació d’una 
declaració responsable de compliment d’esta situació. 
En ambdós casos, s’haurà d’estar al corrent en el compliment de 
les obligacions tributàries amb la hisenda municipal, condició que 
comprovarà d’ofici l’Ajuntament.
3.1.3. Les convocatòries reflectiran les obligacions de la persona 
o entitat beneficiària a què es refereix l’article 14 de la LGS, i es 
podran establir obligacions singulars no previstes en este. De manera 
especial, s’establiran les mesures de difusió que ha d’adoptar la 
persona o entitat beneficiària per a donar l’adequada publicitat al 
caràcter públic del finançament, i que sempre hauran d’incorporar 
en els distints suports utilitzats el logotip oficial facilitat per l’Ajun-
tament, amb les característiques tècniques i la menció específica que 
es determine en la convocatòria.
Article 4. Procediment de concessió
1. Les subvencions seran concedides d’acord amb els principis de 
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, per 
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mitjà del procediment de concurrència competitiva, i es podran dur 
a terme per convocatòria i procediment selectiu únic o per mitjà de 
convocatòria oberta amb diversos procediments selectius al llarg de 
l’any per a una mateixa línia de subvencions.
La convocatòria oberta, a més dels requisits generals establits en 
estes bases, haurà d’establir el nombre de resolucions successives, i 
per a cada una d’estes s’hauran de concretar els extrems que exigix 
l’article 59 del RLGS. 
2. El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici per mitjà de convo-
catòria pública aprovada per l’Alcaldia, que podrà delegar-la en la 
Junta de Govern Local, i que es publicarà en la BDNS.
3. Els criteris objectius d’atorgament de les subvencions, segons les 
matèries, seran els que es contemplen a continuació, sense perjudici 
que es concrete la puntuació a atorgar en les diverses convocatòries:
3.1. Subvencions a l’activitat comercial en valencià.
Adreçada a les empreses i persones físiques que realitzen activitats de 
promoció de l’ús del valencià específicament dins del món industrial, 
comercial i mercantil, per així potenciar la presència del valencià 
als nostres carrers i, en conseqüència, premiar, d’alguna manera, 
les persones que han tingut la iniciativa d’escollir la nostra llengua 
pròpia en les seues empreses.
Tot el material subvencionable serà únicament en valencià i caldrà 
que estiga escrit correctament.
3.2. Premis a l’ús del valencià en les Falles. 
Destinats a promoure l’ús del valencià en l’àmbit de les festes de les 
Falles, i amb els quals es pretén afavorir la promoció i l’activitat lite-
rària en valencià, així com elevar el nivell plàstic dels llibrets fallers 
per a convertir-los en un espai de creativitat i d’investigació.
Els criteris a valorar en l’ús del valencià seran la correcció lingüística, 
l’interés cultural dels textos, la coherència de continguts, la qualitat de 
l’edició, l’ús de l’enginy i la sàtira, entre d’altres, tant retolació dels 
monuments com en els llibrets fallers o en qualsevol altra activitat 
relacionada amb les comissions falleres del municipi. 
3.3. Ajudes a activitats d’interés cultural i premis en concursos 
literaris i artístics.
Concursos literaris i artístics: qualitat conceptual i tècnica, correcció 
ortogràfica, riquesa del vocabulari, originalitat i presentació.
Subvencions per a activitats d’interés cultural: qualitat tècnica del 
projecte, interés cultural, pressupost, nombre de participants i grau 
de transmissió al públic.
Article 5. Contingut de les convocatòries
En la convocatòria figuraran, sense perjudici que es concreten també 
altres aspectes previstos en estes bases, com a mínim, els punts 
següents:
a) La referència a estes bases reguladores amb indicació del diari 
oficial en què es publiquen, així com la normativa complementària 
que poguera ser aplicada.
b) Els crèdits pressupostaris del Pressupost Municipal als quals 
s’imputen les subvencions convocades i la quantia total màxima 
d’estes dins dels crèdits disponibles o, a falta d’això, quantia estimada 
de les subvencions.
c) L’objecte, condicions i la finalitat de les subvencions.
d) La determinació que la concessió s’efectua en règim de concur-
rència competitiva.
e) Model, forma i termini de presentació de sol·licituds i òrgan a què 
s’han de dirigir. A les sol·licituds els serà aplicable el que preveu 
l’article 23.3 de la LGS.
Així mateix, podrà establir un nombre màxim d’activitats o projectes 
a presentar per una mateixa persona sol·licitant.
En la convocatòria es podrà admetre la substitució de la presentació 
de determinats documents per una declaració responsable de la per-
sona sol·licitant. En este supòsit, l’òrgan instructor, amb anterioritat a 
efectuar la proposta de resolució de concessió de la subvenció, haurà 
de requerir la presentació de la documentació que acredite la realitat 
de les dades contingudes en l’esmentada declaració en un termini no 
superior a quinze dies.
f) El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment, especi-
ficant el caràcter desestimatori de la falta de resolució en termini.
g) La indicació que la resolució que acorde o denegue la concessió 
de la subvenció posa fi a la via administrativa, així com els recursos 
que procedisquen i l’òrgan davant el qual hauran d’interposar-se.

h) Els criteris de valoració de les sol·licituds que hauran de garantir 
la publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació 
en la concessió de les subvencions.
Cada convocatòria de subvencions podrà introduir criteris específics 
i addicionals per a la ponderació d’entre els previstos amb caràcter 
general en l’article 4.3.
Quan es prenga en consideració més d’un criteri, s’haurà de precisar 
la ponderació relativa atribuïda a cada un d’estos. En el cas que el 
procediment de valoració s’articule en diverses fases, s’indicarà 
igualment en quines d’estes s’aplicaran els distints criteris, així com 
el llindar mínim de puntuació exigit a la persona sol·licitant per a 
continuar en el procés de valoració. Quan per raons degudament 
justificades en la pròpia convocatòria no siga possible precisar la 
ponderació atribuïble a cada un dels criteris triats, es considerarà 
que tots estos tenen el mateix pes relatiu.
i) Els mitjans de notificació o publicació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació del procediment administratiu comú.
j) Les obligacions que assumix el beneficiari tant les genèriques com 
les específiques.
k) Pagament i règim de garanties.
l) Concurrència i compatibilitat de subvencions.
m) Incompliments, criteris de graduació, responsabilitat i règim 
sancionador.
Article 6. Forma i termini de presentació de sol·licituds
1. Una vegada publicada la convocatòria, les persones interessades 
que desitgen sol·licitar la subvenció hauran de presentar la sol-
licitud en model normalitzat, així com la documentació requerida 
en les corresponents convocatòries, a través dels mitjans previstos 
en l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
2. El termini de presentació de sol·licituds serà el que s’establisca 
en la convocatòria, i no podrà ser inferior a deu dies naturals a 
comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la respectiva 
convocatòria en el BOP de la província de València.
3. Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la convocatòria o 
faltara documentació, l’òrgan competent requerirà la persona interes-
sada perquè l’esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, 
i se li informarà que si no ho fera es considerarà desistida de la seua 
sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes 
que preveu la legislació del procediment administratiu comú.
Article 7. Instrucció i valoració
1. Les convocatòries precisaran l’òrgan d’instrucció del procediment.
2. Les convocatòries podran establir una fase de preavaluació en què 
l’òrgan instructor verificarà el compliment dels requisits necessaris 
per a adquirir la condició de beneficiari. En tot cas, tal fase només 
podrà afectar aquells requisits que siguen d’apreciació automàtica i 
la concurrència dels quals no requerisca de cap valoració.
3. L’avaluació serà duta a terme per una comissió tècnica de valoració. 
Esta comissió variarà la seua composició en funció de les matèries 
objecte de subvenció. En tots els casos estarà formada, com a mínim, 
pel regidor o per la regidora i la TAE de Promoció Lingüística, i 
en podran formar part altres membres de la corporació, personal 
funcionari i persones externes amb coneixements en la matèria.
4. En tot allò no previst expressament en estes bases o en la convo-
catòria, el funcionament de la comissió es regirà pel que preveu la 
legislació del procediment administratiu comú.
5. La comissió de valoració emetrà un informe sobre les sol·licituds 
presentades en el qual es concrete la relació de persones per a les 
quals es proposa la concessió de la subvenció i el seu import. 
6. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la 
comissió de valoració, efectuarà la proposta de resolució provisional, 
degudament motivada, que serà notificada a les persones interessades 
en la forma que determine la convocatòria i es concedirà un termini 
de 10 dies per a presentar al·legacions.
7. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en 
el procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al-
legacions i proves que les adduïdes per les persones interessades, i 
en este cas la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de 
definitiva.
8. Una vegada finalitzat, si és el cas, el tràmit d’audiència, l’òrgan 
instructor formularà la proposta de resolució definitiva en què s’ex-
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pressarà la relació de persones sol·licitants per als quals es proposa la 
concessió de subvencions i la seua quantia, així com les sol·licituds 
que es deneguen i el motiu de la denegació.
Article 8. Resolució
1. La competència per a resoldre la concessió de subvencions corres-
pon a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sueca.
El termini per a adoptar l’acord de concessió serà de quinze dies des 
de la data d’elevació de la proposta d’acord a la Junta de Govern 
Local. 
2. La resolució haurà de ser motivada d’acord amb el que dispose la 
convocatòria, i determinarà els beneficiaris i la quantia de l’ajuda. 
La resolució acordarà tant l’atorgament de les subvencions com la 
desestimació i la no concessió, per desistiment, renúncia al dret o 
impossibilitat material sobrevinguda.
3. La resolució de concessió, a més de contindre les persones sol-
licitants a qui es concedeix la subvenció i la desestimació expressa 
de la resta de sol·licituds, podrà incloure una relació ordenada de 
totes les sol·licituds que, complint amb les condicions administratives 
i tècniques establides en les bases reguladores per a adquirir la 
condició de beneficiari, 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’elles en funció dels criteris de 
valoració previstos en esta.
En este supòsit, si es renunciara a la subvenció per alguna dels bene-
ficiaris, o es minorara estes per qualsevol motiu, l’òrgan concedent 
acordarà, sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de 
la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en ordre 
de la seua puntuació, sempre que amb la renúncia per part d’algun 
dels beneficiaris, s’haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys 
una de les sol·licituds denegades.
L’òrgan concedent de la subvenció comunicarà esta opció a les 
persones interessades, a fi que accedisquen a la proposta de subvenció 
en el termini improrrogable de 10 dies. Una vegada acceptada la 
proposta per part dels sol·licitants, l’òrgan administratiu dictarà 
l’acte de concessió.
4. La resolució del procediment es dictarà i notificarà en el termini 
màxim de sis mesos a comptar de la publicació de la corresponent 
convocatòria en el BOP de València.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, 
legitima a les persones interessades per a entendre desestimada per 
silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
5. La resolució de concessió posarà fi a la via administrativa i contra 
esta es podrà interposar, potestativament, el recurs de reposició, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua notificació, 
davant del mateix òrgan que la va dictar, o bé directament recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des 
de l’endemà de la seua notificació.
6. El règim de publicitat de les subvencions concedides serà l’establit 
en l’article 18 de la LGS.
Article 9. Quantia de la subvenció o criteris per a la seua deter-
minació
1. Les convocatòries determinaran en cada cas la quantia individu-
alitzada màxima de les subvencions.
2. Quan no resultara possible la seua determinació, la convocatòria 
establirà els criteris objectius per a la seua concreció i, en el seu 
cas, la seua ponderació. Estos criteris seran adequats a l’objecte de 
la subvenció.
3. Excepcionalment, les convocatòries podran preveure que, en el 
cas que la suma dels imports sol·licitats pels qui reunisquen els 
requisits per accedir a les ajudes siga superior a l’import objecte de 
la convocatòria, este import es prorratege entre els beneficiaris en 
proporció als pressupostos ajustats dels projectes o als programes 
acceptats, sempre que no s’alteren les condicions, objecte i finalitat 
de la subvenció.
4. La normativa reguladora de la subvenció podrà exigir un import de 
finançament propi per a cobrir l’activitat subvencionada. En este cas, 
l’aportació de fons propis al projecte o acció subvencionada haurà de 
ser acreditada en els termes previstos en l’article 30 de la LGS.
El pressupost de l’activitat presentada pel sol·licitant o les seues 
modificacions posteriors serviran de referència per a la determinació 
de l’import de la subvenció, i es calcularà este com un percentatge del 

cost final de l’activitat. En este cas, l’eventual excés de finançament 
públic es calcularà prenent com a referència la proporció que ha 
d’assolir l’aportació respecte del cost total, de conformitat amb la 
normativa reguladora de la subvenció i les condicions de la convoca-
tòria. En estos casos, es procedirà al reintegrament proporcional si el 
cost efectiu final de l’activitat resulta inferior al pressupostat. 
Així mateix, la convocatòria podrà preveure que l’import de la 
subvenció que s’atorgue siga una quantia certa i sense referència 
a un percentatge o fracció del cost total, i quedarà a compte del 
beneficiari la diferència de finançament necessària per a la total 
execució de l’activitat subvencionada, i haurà de ser reintegrat en 
tal cas el finançament públic únicament per l’import que excedira el 
cost total de l’esmentada activitat.
Article 10. Modificació de la resolució
1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de les subvencions i l’obtenció concurrent de subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, podrà donar lloc 
a la modificació de la resolució de concessió, en els termes establits 
en la seua normativa reguladora, d’acord amb el que preveu l’article 
19.4 de la LGS.
2. Els beneficiaris podran sol·licitar a l’òrgan concedent amb caràcter 
excepcional la modificació de la resolució de concessió quan apare-
guen circumstàncies imprevistes que alteren o dificulten l’execució de 
l’activitat o projecte subvencionable o quan siguen necessàries per al 
bon fi de l’actuació. La sol·licitud podrà ser autoritzada sempre que 
no s’altere l’objecte o finalitat de la subvenció i no es perjudiquen 
drets de tercers i s’haurà de presentar abans que concloga el termini 
per a la realització de l’activitat.
Article 11. Justificació
1. El beneficiari està obligat a presentar la justificació del compli-
ment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius 
previstos en l’acte de concessió de la subvenció.
2. Amb caràcter general la justificació del beneficiari adoptarà la 
forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa 
a què es referix l’article 72 del RLGS.
El compte estarà format, si és el cas, per la memòria econòmica jus-
tificativa del cost de les activitats realitzades. Esta última contindrà, 
necessàriament, les relacions i els documents que es mencionen en 
els apartats a), b) i e) de l’article 72.2.
3. Les despeses es justificaran amb factures i la resta de documents de 
valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa, en original o fotocòpia compulsada. L’acreditació del 
pagament es realitzarà per mitjà de l’original o fotocòpia compulsada 
del document que ho acredite.
4. El termini per a la presentació de la justificació, amb caràcter 
general, serà d’un màxim d’un mes a comptar des de la notificació 
de l’acord de concessió de la subvenció i, en tot cas, sempre abans 
del 31 de març de l’exercici següent. En les convocatòries podran, 
no obstant, establir-se altres terminis de justificació.
5. Si vençut el termini de justificació no es presenta el corresponent 
compte justificatiu o este és insuficient, s’entendrà incomplida 
l’obligació de justificar, amb les conseqüències previstes en l’article 
37 de la LGS.
Article 12. Despeses subvencionables 
1. Les despeses subvencionables es regiran pel que disposa l’article 
31 de la LGS.
2. Es considerarà despesa realitzada la que haja sigut efectivament 
pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 
3. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o 
financera, les despeses notarials i registrals i les despeses pericials 
per a la realització del projecte subvencionat i els d’administració 
específics podran ser subvencionables si estan directament relacionats 
amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a l’adequada 
preparació i execució d’esta.
4. Les convocatòries podran establir com a despesa subvencionable 
costos indirectes per estar associats a l’exercici de l’activitat. La 
fracció que s’impute no podrà excedir el 25% de la quantitat subvenci-
onada, i en este cas la fracció no requerirà una justificació addicional, 
i se substituirà per una declaració responsable del beneficiari.
Article 13. Pagament i garanties
1. La convocatòria podrà recollir la possibilitat de realitzar pagaments 
a compte o anticipats.
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2. Quan la convocatòria admeta la realització de pagaments a compte 
o anticipats o quan es considere necessari per a assegurar el compli-
ment dels compromisos assumits pel beneficiari podrà contemplar, 
si és el cas, l’exigència d’un règim de garanties que es regiran pel 
que establix l’article 42 i següents del RLGS.
3. El pagament de les subvencions es realitzarà en un pagament únic 
per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària, 
una vegada adoptat i notificat l’acord de concessió, sense que siga 
necessària la constitució de garanties.
4. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció si el beneficiari 
no està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries 
o fiscals.
5. Les presents subvencions no requerixen altra justificació que 
l’acreditació de les condicions fixades per tal d’accedir a les ajudes 
corresponents, és a dir, s’entendran justificades en el moment de la 
seua concessió, sense perjudici de les actuacions de comprovació de 
l’Ajuntament per a verificar la seua realitat.
Article 14. Concurrència i compatibilitat de subvencions
1. La convocatòria podrà admetre la percepció d’altres subvencions 
procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional 
o internacional, sempre que l’import d’estes siga de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no supere 
el cost de l’activitat subvencionada o implique una disminució 
de l’import del finançament propi exigit, si és el cas, per a cobrir 
l’activitat subvencionada.
2. Als efectes de control dels límits anteriorment exposats, s’exigirà 
als participants en l’activitat una declaració responsable d’ajudes en 
què s’indiquen totes les que tinguen concedides o sol·licitades per 
a la mateixa activitat.
Article 15. Reintegrament i graduació d’incompliments
1. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigèn-
cia de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència del 
reintegrament, en els casos previstos en l’article 37 de la LGS.
2. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les 
disposicions generals sobre procediments administratius contingudes 
en la legislació del procediment administratiu comú, sense perjudici 
de les especialitats que s’establixen en la LGS i en el RLGS.
3. Quan el compliment pel beneficia s’aproxime de manera signifi-
cativa al compliment total i s’acredite una actuació inequívocament 
tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a reintegrar 
estarà determinada pel número o grau d’incompliment de l’activitat 
objecte de subvenció, respectant el principi de proporcionalitat.
Article 16. Infraccions i sancions
1. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà 
l’establit en el títol IV de la LGS.
2. La imposició de les sancions en matèria de subvencions s’efectuarà 
per mitjà d’expedient administratiu en què, en tot cas, es donarà 
audiència a la persona interessada abans de dictar-se l’acord corres-
ponent i que serà tramitat d’acord amb el que disposa la legislació 
del Procediment Administratiu Comú amb les especialitats previstes 
en la LGS i en el RLGS.
Disposició final
Per a tot allò no previst en les presents bases serà aplicable la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Regla-
ment aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol i, supletòriament, la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.
Sueca, 19 de juliol de 2021.—L’alcaldessa en funcions, Manuela 
Egea Romero.
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