
BASES  ESPECÍFIQUES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  LA  CONCESSIÓ  DE
SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES D'ONDA SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A LA
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES (EXERCICI 2020).

1ª. Objecte

L'objecte  de  les  presents  bases  és  regular  la  concessió  de  subvencions,  en  règim  de
concurrència  competitiva,  per  a la  compensació  de part  de la  despesa generada per  la
realització d'activitats esportives de les associacions esportives sense ànim de lucre d'Onda,
amb la finalitat de fomentar i potenciar la participació en activitats fisicoesportives entre la
població del municipi.

2ª. Crèdits pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputen les presents subvencions ascendeixen a la
quantia  de  24.600  euros,  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  2020  340  48000  del
pressupost general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2020.

3ª. Règim jurídic aplicable

El règim jurídic aplicable ho conformen les següents normes:

a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament d'aquesta llei.

b) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en el seu article 189.

c)  Les  bases  reguladores  de  la  concessió  d'aquestes  subvencions  contingudes  en
l'Ordenança General de Subvencions, aprovada en data 30 de gener de 2006 i publicada en
el BOP núm. 31, de 14 de març de 2006, en tot el que no s'opose a la normativa posterior de
rang  igual  o  superior  que  puga  afectar  les  subvencions  objecte  d'aquestes  bases
específiques.

d) Bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Onda per a l'exercici 2020.

4ª. Requisits dels sol·licitants

Les entitats  sol·licitants  hauran de realitzar  les  activitats  descrites  en la  base 1ª  i  estar
legalment  constituïdes  com  a  associacions  o  clubs  esportius  i  inscrites  en  el  Registre
d'Associacions de l'Ajuntament d'Onda amb una antiguitat mínima de dos anys el dia de la
publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOP.
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Els clubs no poden tindre subscrit conveni de col·laboració amb aquest Ajuntament, ni rebre
d'aquest cap altra ajuda econòmica durant l'exercici actual.

5ª. Quantia de la subvenció

La quantia  màxima a concedir  serà fins  al  75  % del  cost  total  del  projecte  pel  qual  se
sol·liciten la subvenció.

El sumatori de totes les subvencions concedides no podrà superar l'import establit  en la
partida. En el cas de superar-se, els projectes es prorratejaran a la baixa fins a entrar dins
del pressupost previst en el punt 2 d'aquestes bases.

La quantia de la subvenció serà determinada pel producte total dels punts obtinguts segons
les activitats presentades i el valor del punt, el qual s'obtindrà dividint l'import total de la
subvenció  pel  número  total  dels  punts  obtinguts  per  tots  els  possibles  beneficiaris.  La
quantia total de la subvenció podrà reduir-se fins a un 30 % en funció de les sol·licituds
presentades.

6ª. Òrgans competents per a la instrucció i resolució

Els òrgans competents per a la instrucció, valoració i resolució seran els següents:

A – Tècnic d'Esports

Correspon al  tècnic d'Esports la instrucció de l'expedient,  la valoració dels projectes i  la
proposta de resolució tècnica d'acord amb aquestes bases específiques.

Si la sol·licitud no reunira els requisits necessaris per a la seua tramitació, es requerirà a la
persona sol·licitant perquè esmene els defectes observats en termini màxim i improrrogable
de 10 dies, ja que, en cas contrari, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia
resolució, conforme al que es preveu en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

B - La comissió informativa permanent de Cultura, Educació i Esports.

Una vegada tramitades les sol·licituds, les propostes de resolució tècnica hauran de ser
informades per la comissió informativa permanent de Cultura, Educació i Esports proposant
motivadament la concessió o denegació:

• Proposta  de  concessió  de  la  subvenció  sol·licitada,  quan  es  comprove  que
l'associació sol·licitant reuneix els requisits establits en aquestes bases per a ser
beneficiària de la subvenció. 

• Proposta de denegació motivada de la subvenció sol·licitada. 

C- Junta de Govern Local
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L'òrgan competent  per  a  resoldre  és  la  Junta  de Govern Local  a  proposta  de la  tinent
d'alcalde delegada de l'Àrea, amb un informe previ de la comissió municipal.

7ª. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les sol·licituds, que s'obtindran en la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda (www.onda.es), es
presentaran  telemàticament  accedint  a  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament
(https://seu.onda.es),  tal  com  diu  l'article  14.2  de  la  Llei  39/2015,  de  l'1  d'octubre,  de
Procediment  Administratiu  Comú de les  Administracions  Públiques.  Caldrà  utilitzar  algun
dels certificats electrònics admesos per l'Ajuntament d'Onda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de trenta dies naturals a partir de l'endemà
al de la publicació del extracte de les presents bases reguladores en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP).

8ª. Sol·licitud a presentar i contingut tècnic de la descripció de l'activitat

Es facilitarà una sol·licitud amb els annexos necessaris, numerats i detallats, en les quals hi
haurà una part administrativa i una altra part tècnica per a reflectir i adjuntar tots els mèrits
requerits, i que contindrà els següents documents:

Annex I:  Sol·licitud, en la qual constarà: 

• Les dades del club i del representant legal que firme aquesta. S'adjuntaran els
documents que acrediten la personalitat del/de la sol·licitant i la representació de
qui firme la sol·licitud. 

• Indicació que el club figura inscrit  en el Registre Local d'Associacions amb una
antiguitat  mínima de 2 anys des de la  publicació de l’extracte de les presents
bases en el BOP. 

• Autorització, en nom de l'associació, a l'Ajuntament d'Onda a obtindre d'ofici, de la
Hisenda Local, les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries. 

• Certificats, obtinguts pel club, de trobar-se al corrent de pagament amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social en tot moment de la tramitació. 

• El  compromís  de  l'entitat  a  inserir  la  publicitat  de  l'Ajuntament  d'Onda  en  la
realització de totes les seues activitats segons l'art.  18.4 de la Llei General de
Subvencions. 

• Declaració que, de conformitat amb l'art. 13 de la Llei General de Subvencions,
aquesta entitat no està sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiària, per cap de  les assenyalades en els apartats 2 i 3 d'aquest article. 
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    Les entitats esportives que sol·liciten subvenció, pel fet  de presentar la sol·licitud de
subvenció, accepten els requisits establits en la Llei General de Subvencions, en el Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, i els específics assenyalats en les presents bases. 

Annex II: 

• Certificat emés pel secretari del club en el qual acredite la capacitat del seu president
per  a representar  al  club i  sol·licitar  la  subvenció  en el  seu nom,  i  la  declaració
responsable sobre l'obtenció o no d'altres subvencions públiques. 

Annex III: 

• Projecte esportiu del club per a procedir a la baremació  corresponent que servirà de
base per a calcular l'import de la subvenció, i que haurà de constar de: 

1. Relació de components del club:

• Equips  pertanyents  al  club  en  la temporada  2019/2020,  especificant  el  nom  de
l'equip,  el  nombre  de  components,  la  categoria  i  el  nivell  de  competició  (per  la
federació corresponent) 

• Esportistes pertanyents al club en la temporada 2019/2020,  especificant el nom de
l'equip, el nombre de components, la categoria i el nivell de competició, emés per la
federació corresponent

• Socis  del  club,  especificant  el  DNI  i  el  número  de  llicència  en  vigor,  acreditat
mitjançant certificat  emés pel secretari del club.  

2. Despeses federatives (excepte sancions), despeses de desplaçaments a competicions i
de material  esportiu bàsic per a les activitats a desenvolupar,  justificades a través de la
federació corresponent, calendaris de competicions i factures emeses, o costos previstos
que puguen ser justificables conforme a les bases.

3. Descripció de l'activitat esportiva programada, incloent-hi la seua finalitat i els objectius
que es pretén aconseguir,  les dates previstes, els recursos que s'utilitzaran, les fonts de
finançament, els costos, el lloc de realització i l’àmbit a què va dirigit.

4. Titulacions  i llicències d'entrenadors i monitors del club.

5. Col·laboracions amb l'Ajuntament.

6.  Actuacions  concretes  que  adapten  el  projecte  al  foment  de  l'ús  del  valencià  i  a  la
integració de les dones, de les persones amb diversitat funcional i persones de diferents
nacionalitats i races, així com les actuacions encaminades a vetlar per hàbits saludables i
perquè els esportistes i aficionats no tinguen una actitud violenta ni inciten a aquesta, no
consumisquen ni manipulen drogues, substàncies estupefaents, alcohol o altres productes
tòxics que perjudiquen la salut.   
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7.Pressupost total, en el qual figure el cost final de les activitats proposades (aquest import
serà la base per al càlcul) de la subvenció i serà el que haurà de justificar-se íntegrament en
justificar la subvenció. 

En  cas  que  els  documents  exigits  ja  estigueren  a  poder  de  l'Ajuntament,  la  persona
sol·licitant  podrà  fer  ús  del  seu dret  a  no presentar-los,  fent  constar  la  data i  l'òrgan o
dependència en què foren presentats o emesos.

Només es podrà presentar una única sol·licitud per club o associació. Tota la documentació
que es presente haurà de ser original o còpia compulsada.

9ª. Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment no podrà excedir de 4 mesos
a comptar des de la data de publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOP.

La resolució del procediment es notificarà als  interessats conforme al  que es preveu en
l'article  40 de la Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del  Procediment Administratiu  Comú de les
Administracions Públiques.

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

La resolució de la concessió de subvenció esgota la via administrativa. Contra l'esmentada
resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà al de la seua notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Castelló de la Plana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 8 i concordants
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini
d'un mes des de l'endemà al de la seua notificació, d'acord amb el que disposen els articles
123 i 124 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

La concessió d'una ajuda, a l'empara d'aquestes bases no comportarà cap obligació per part
d'aquest Ajuntament d'atorgar subvenció en exercicis posteriors.

10ª. Criteris i normes de valoració de sol·licituds. 
La  subvenció  es  concedirà  de  manera  proporcional  als  punts  obtinguts.  L'import  de  la
retenció de crèdit que ascendeix a 24.600 € dividit pel sumatori de tots els punts obtinguts
per les entitats sol·licitants de la subvenció,  atorgarà el  valor del punt.  Tots els mèrits a
valorar es consideraran de la temporada actual o de l'anterior i hauran d'estar justificats per
la federació corresponent o bé segons els apartats següents:
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1. Components   del Club   per:
• Equips   segons certificat  emés per la  federació corresponent  del  nombre d'equips

federats (mínim 10 jugadors) : 
• 8 punts/equip en categories base fins a juvenils. 
• 10 punts/equip per a categories sènior.
• 15 punts per a equips femenins, tant base com sènior. 

Categories dels equips federats, per justificant federatiu: 1 punt a la categoria inferior
i augment d'1 punt per categoria superior a aquesta, de manera successiva. 

• Esportistes  : relació  d'esportistes  pertanyents  al  club  en la  temporada  2019/2020,
segons  certificat  emés  per  la  federació  corresponent  ,número  de  components,
categoria i nivell de competició. 

Fins a 15 esportistes 2 punts

Fins a 30 esportistes 4 punts

Fins a 50 esportistes 6 punts

Fins a 75 esportistes 10 punts

Fins a 100 esportistes 15 punts

Fins a 150 esportistes 25 punts

Més de 150 esportistes 30 punts

• Socis   de ple dret i al corrent de pagament, per declaració jurada o certificat emés pel
secretari de l'entitat: 

Fins a 15 socis 1 punt

Fins a 30 socis 3 punts

Fins a 50 socis 6 punts

Fins a 75 socis 9 punts

Fins a  100 socis 12 punts

Més de 100 socis 20 punts

2. Despeses:

Justificants de gastos federatius (excepte sancions) i desplaçaments per factures emeses: 

Arbitratges, llicències, segurs, mutualitats i
desplaçaments i allotjaments 

Fins a 200€ 1 punt

Fins a 400€ 2 punts

Fins a 600€ 3 punts

Fins a 1000€ 5 punts
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Fins a 2000€ 10 punts

Fins a  5000€ 25 punts

Més de 5000 € 30 punts

Justificants de despeses de material esportiu justificats per mitjà de factures emeses: 

Material esportiu bàsic per  l’activitat

Fins a 250 € 1 punt

Fins a 1.000€ 4 punts

Fins a 2.000€ 8 punts

Fins a 5.000€ 20 punts

més de 5.000 € 30 punts

3. Activitats.
3.a) Relacions de projectes o activitats:  tornejos,  marxes o esdeveniments realitzats o a
realitzar, que s'entreguen anualment en la secció d'esports, justificades per factures emeses
o costos previstos com a organitzadors per  a poder dur-ho a terme (cartelleria,  trofeus,
material, recursos, personal, etc) descomptant altres fonts de finançament:

En funció del cost organitzatiu

Fins a 250 € 2 punt

Fins a 500 € 4 punts

Fins a 1.000 € 8 punts

Fins a 2.000 € 16 punts

Fins a 3.000€ 24 punts

més  3.000€ 30 punts

3.b) Àmbit al qual va dirigit: federació que organitze, o dades dels participants que permeten
determinar-ho.

Local 1 punt

Provincial 5 punts

Autonòmic 10 punts

Estatal 20 punts

4. Titulacions

Que els clubs posseïsquen entre els seus entrenadors o monitors esportius les següents
titulacions:
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    • 4 punts: Graduats o Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i Esport o Entrenador
esportiu  nivell 3. 

    • 3 punts: Graduats o Llicenciats en Magisteri Educació Física o Entrenador esportiu
nivell 2. 

    • 2 punts: Tècnic Superior en Animació i Activitats Físiques i Esportives o Entrenador
esportiu nivell 1.  

    • 1 punt: Monitor esportiu base en les diferents especialitats esportives. 

5. Col·laboracions

Es computaran 5 punts addicionals per cadascun d'aquests conceptes:

    •  Cada  col·laboració  en  activitats  organitzades  per  la  secció  d'esports  o  per  altres
seccions de l'Ajuntament 

      • Col·laborar en els Jocs Escolars municipals. 

      • Organitzar lligues locals. 

     • Realitzar activitats de neteja amb el medi ambient o d'interés històric-artístic, realitzats
com a actes habituals per aquestes entitats. 

6. Punts addicionals

Es  computarà  amb punts  addicionals,  fins  a  un  màxim de 10 punts,  cadascuna  de  les
actuacions concretes encaminades a: 

• Promoure l'ús del valencià en les seues campanyes, projectes, publicitat, cartelleria, etc.    

• Integrar persones amb diversitat funcional, dones i persones de diferents nacionalitats i
races en l'estructura del club.

• Promoure que tant els esportistes com els afeccionats no tinguen una actitud violenta ni
inciten a aquesta, fomentant uns comportaments més cívics tals com l'esforç, la disciplina,
cooperació i el treball en equip. 

• Previndre la manipulació de drogues, substàncies estupefaents, alcohol o altres productes
tòxics que perjudiquen la salut,  promovent tot  tipus d'actuacions encaminades a la seua
prevenció i facilitant les que puguen dirigir-se a través de les institucions públiques. 

• Promoure hàbits saludables entre els seus esportistes amb campanyes i fets concrets que
milloren la salut i nutrició d'aquests. 

7. Pressupost total
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La suma total del projecte presentat serà la base per a la justificació i per al càlcul de la
quantia de la subvenció.

Aquest import serà el que haurà d'acreditar-se, mitjançant factures degudament pagades, a
l'hora de justificar la subvenció, és a dir, s'haurà d'aportar factures del projecte presentat per
aquest import i no per la quantitat de la subvenció finalment concedida.

11ª. Normes per a l'adjudicació

Les subvencions que es concedisquen estaran subjectes a les següents normes:

a) L’Ajuntament podrà en qualsevol moment revocar o reduir les ajudes, prèvia justificació,
per alteració de les condicions que es van tindre en compte per al seu atorgament.

b) L’Ajuntament podrà comprovar, pels mitjans que crega oportú, la inversió de les quantitats
atorgades en relació amb les seues finalitats sempre que aquestes siguen adequades.

12ª. Règim de garanties

A l’efecte de què es preveu en l'article 28.5 de l'Ordenança General de Subvencions, no
s'exigirà la constitució de garantia per a la realització de pagaments anticipats o a compte,
per l'especial naturalesa de les associacions susceptibles de ser beneficiàries d'aquestes
subvencions.

13ª. Pagament de la subvenció

Caldrà  presentar  una  memòria  detallada  de  l'activitat  realitzada  amb  assignació  de
despeses,  factures  i  els  seus  justificants  de  pagament  de  l'1  d’octubre  de  2019  a  l'1
d'octubre de 2020, per l'import total del projecte subvencionat, a més de la certificació de
trobar-se l'entitat al corrent de pagament amb les hisendes estatal i local i amb la Seguretat
Social, en tots els moments de la tramitació del procediment fins al seu pagament efectiu, o
autoritzar  a  l'Ajuntament  d'Onda  perquè  puga  sol·licitar  en  el  seu  nom  les  citades
certificacions.

La justificació es presentarà telemàticament accedint a la seu electrònica de l'Ajuntament
(https://seu.onda.es), amb la declaració responsable del president de l'associació, indicant
que les dades incloses en la justificació són veraces.

Junt amb les factures s'adjuntarà una relació nominal d'aquestes, que inclourà: concepte,
tercer i  data de pagament i  activitat  a la qual es vincula,  tenint  un apartat  de despeses
generals, on s'inclouran aquelles despeses que afecten diverses activitats.

Els justificants de despeses podran ser factures (físiques o electròniques) referents a les
activitats, equipaments i despeses relacionades amb el seu esport i amb aquests requisits
que s'exigeixen per a les despeses municipals (originals o còpies autenticades)

S'exigirà el justificant de l'abonament de la despesa, que haurà de realitzar-se mitjançant
document bancari.
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• La  justificació  podrà  ser  substituïda  per  l'esment  al  seu  pagament  rubricat  pel
responsable  competent,  imprés  en  el  mateix  document  justificatiu,  en  cas  de
realitzar-se l'abonament en efectiu, limitant-se el pagament de tal forma a despeses
inferiors a 300 euros. 

Si escau, els vals o tiquets hauran de tindre relació amb l'activitat subvencionada i contindre
les següents dades:

• Número i, si escau, sèrie.

• Número d'Identificació Fiscal o Codi d'Identificació de l'expedidor. 

• Tipus impositiu aplicat o l'expressió “IVA inclòs”. 

• Contraprestació total. 

El termini màxim per a presentar la justificació de la subvenció serà l'1 d'octubre de 2020, en
cas contrari quedarà sense efecte.

El percentatge de la subvenció s'aplicarà en funció del percentatge de l’import justificat del
projecte  presentat en el seu moment.

Quan l'import justificat per l'interessat, amb motiu de la presentació de comptes justificatius
de les despeses, siga inferior al pressupost del projecte subvencionat, l'Ajuntament minorarà
l'import de la subvenció i exigirà, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes
indegudament.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Les  despeses  corrents  que  siguen  necessàries  per  al  desenvolupament  del  projecte
presentat:

• Despeses de material i equipaments per a la realització de les activitats

• Despeses  de  transport,  allotjament  i  manutenció,  identificats  perfectament  amb
l'activitat.

• Col·laboracions de personal tècnic i nòmines  

• Despeses de propaganda i publicitat

• Despeses de publicacions, documentació, premis

• Despeses de manteniment d'edificis (llum, aigua, assegurances, extintors, alarmes,
reparacions de manteniment)

• Despeses de copiadora, correus, gestoria, llicències federatives, cursos de formació
esportiva
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• Lloguer de locals. 

•  Altres despeses la relació de les quals amb l'activitat  siga justificada per l'entitat
(telèfon, internet, menjars). 

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

• No  s'admetran  factures  corresponents  a  despeses  d'inversió,  amb  excepció
d'aquelles la compra de les quals siga prèviament autoritzada de forma expressa pel
regidor d'esports, justificant la seua necessitat. 

• Impostos,  quan siguen susceptibles de recuperació o compensació i municipals. 

• Les despeses bancàries i amortització de préstecs. 

• Justificacions en menjars que no siguen necessàries, ni estiguen relacionades amb
les activitats o esdeveniments esportius del club. 

14ª. Justificació de la subvenció

Podrà sol·licitar-se, de conformitat amb les Bases d'Execució del Pressupost, la justificació
de la despesa i  el  pagament del 100% de l'import total de la subvenció concedida o bé
anticipar-se el 70 % del seu import, prèvia sol·licitud, quedant pendent de pagament el 30%
restant  per a quan ja  s'haja realitzat  l'activitat  i  s’haja justificat  la totalitat  de la despesa
pressupostada en el projecte presentat.

La documentació que es presentarà per a la sol·licitud del pagament de la subvenció serà la
següent

Opció 1ª

Sol·licitud de justificació i pagament del 100 % o 30 % de la subvenció de l'any 2020.

En cas que s'hagen realitzat despeses per l'import total del projecte presentat en el moment
de la sol·licitud de la subvenció, pot percebre's el 100 % d'aquesta o la part proporcional
degudament justificada, per a la qual cosa haurà de presentar-se  telemàticament accedint a
la seu electrònica de l'Ajuntament (https://seu.onda.es), sol·licitud a aquest efecte, adjuntant
la documentació que es relaciona seguidament:

• Sol·licitud signada pel president/a de l'entitat, dirigida a l'Ajuntament d'Onda, sol·licitant la
justificació de la subvenció i el pagament del 100 % d'aquesta i indicant l'IBAN (número de
compte corrent) a la qual s'haja d'efectuar la transferència, al costat de la corresponent fitxa
de  manteniment  de   tercers  en  cas  que  siga  la  primera  vegada  que  es  presenta  en
l'Ajuntament. 

•  Memòria detallada de les activitats realitzades. 

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel.: 964 600 050
Fax: 964 604 133
N.I.F.: P1208400J
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•  Relació de les factures aportades amb la declaració responsable del president en la qual
declare que totes les dades relacionades són certes i que l'associació/club esportiu ha pagat
la totalitat  de les factures aportades al  costat  de la  sol·licitud,  per  mitjans de pagament
permesos en dret, conforme al que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. 

• Originals o fotocòpies compulsades de factures, degudament segellades i signades, per
import  igual  o superior  del  projecte presentat  en sol·licitar  la  subvenció.  En les factures
haurà de constar “pagat al comptat” en cas que el seu import no supere els 300 €, o bé unir-
se transferència bancària acreditativa de la data i pagament efectuat. 

•  Relació,  si  escau,  de  certificacions  del  Registre  Central  de  delinqüents  sexuals,  de
conformitat  amb la modificació introduïda per  la  Llei  26/2015,  de 28 de juliol,  en la  Llei
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor.

• Declaració del president/a sobre l'obtenció d'altres subvencions per a la realització de les
activitats 

Opció 2ª

2.1 Sol·licitud de bestreta del 70 % de la subvenció de l'any 2020.

El president/a de l'associació podrà sol·licitar el pagament anticipat del 70 % de la subvenció
concedida presentant la sol·licitud de pagament del 70 % en la qual constarà el número
d'IBAN en el Registre General de l'Ajuntament (oficina SAT, planta baixa) o per qualsevol
altra de les formes previstes en l'article 16.4 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

2.2. Sol·licitud de justificació i pagament del 30 % restant de la subvenció de l'any 2020.

Si l'associació sol·licita la bestreta del 70 % de la subvenció, per a sol·licitar la justificació i el
pagament del 30 % restant haurà de presentar-ho telemàticament al costat de la sol·licitud
corresponent amb la mateixa documentació de l'opció 1ª.

15ª. Altres obligacions

L'entitat  sol·licitant,  pel  fet  de  presentar  la  sol·licitud  de  subvenció  esportiva,  autoritza
l'Ajuntament d'Onda perquè, d'ofici, incorpore a l'expedient els certificats i informes relatius al
compliment  de  les  seues  obligacions  tributàries  amb  l'Ajuntament.  No  obstant  això,  el
sol·licitant  podrà  denegar  expressament,  per  escrit,  aquest  consentiment,  havent  de
sol·licitar directament a les esmentades administracions, en aquest cas, aquests certificats.

Així mateix les associacions sol·licitants de la subvenció, es comprometen a inserir de forma
visible en els materials que s'utilitzen per a la difusió de les activitats subvencionades la
col·laboració de l'Ajuntament d'Onda,  amb la imatge institucional  que permeta identificar
l'origen de l'ajuda, en compliment del que estableix l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
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Les associacions o clubs subvencionats cooperaran amb l'Ajuntament en la promoció de
campanyes i activitats que organitze o en les quals col·labore l'Ajuntament, i en aquelles en
les quals hagen sigut convocats.

16ª. Publicitat

Les  presents  bases  es  publicaran  íntegrament  en  la  Base  de  Dades  Nacional  de
Subvencions  (BDNS)  i  un  extracte  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  (BOP)  i  també
s'exposaran  en  el  tauler  d'anuncis  i  en  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament  d'Onda
(http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=
167&lang=10).

L'Ajuntament d'Onda es reserva les facultats i quantes funcions d'inspecció i control siguen
necessàries per al desenvolupament i bona fi de les ajudes regulades en les presents bases,
d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Onda, data al marge

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

AJUNTAMENT D'ONDA
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N.I.F.: P1208400J
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