CULTURA POPULAR I FESTES

EXPT: 2018/82
INTERESSAT: A.C. FESTES MOROS I CRISTIANS DE SAGUNT
NIF: G96046693
REPRESENTANT: Patrick Salvador Peris
NIF: 45911409M
PROCEDIMIENT: AY/03 Concesió directa de subvencions (nominativa) amb conveni
DESCRIPCIO: Festes de Moros i Cristians 2018
IMPORT: 13.600,00.-€
<CONVENIO>
CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT I
L’ ASSOCIACIO CULTURAL FESTES MOROS I CRISTIANS DE SAGUNT

EL ORIGINAL

HA

SIDO EFECTIVAMENTE

FIRMADO

REUNITS
D'una part, D. Francesc Fernández i Carrasco, Alcalde-President de l'Ajuntament de Sagunt, amb
NIF P4622200F i domicili en carrer Autonomia, 2 de Sagunt, actuant en nom i representació del
mateix, i actuant com a fedatari el Secretari General de l'Ajuntament, D. Emilio Olmos Gimeno.
D'una altra part, Patrick Salvador Peris, amb NIF: 45911409M, en representació de l'Associació
Cultural de Moros i Cristians de Sagunt, NIF: G96046693, amb domicili social en el carrer Cavallers
número 12 de Sagunt, que actua en nom i representació de la mateixa.
Reconeixent-se les parts mutualment la capacitat legal necessària, formalitzen el present Conveni
de Col·laboració i, a este efecte,
EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Sagunt, a través del Departament de Festes, realitza activitats de patrocini de
les Festes de Moros i Cristians, com a gestor dels serveis públics de la comunitat i adopta mesures
per a promoure quantes activitats i prestar tots els Serveis que contribuïsquen a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal tal com indica l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Que l'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians de Sagunt és, a tots els efectes, l'entitat
responsable d'organitzar i gestionar les activitats recreatives i espectacles públics relatives a les
festes de Moros i Cristians que este Ajuntament pretén fomentar, per redundar en benefici de la
comunitat, per mitjà de la consignació de quantitats de forma nominativa en el Pressupost General
d'este Ajuntament, en els termes que es contenen en el present conveni, en la normativa
reguladora de les subvencions i en les bases d'execució del Pressupost General de l'Ajuntament.
Que un dels esdeveniments de caràcter tradicional organitzats en la ciutat de Sagunt, amb elevada
participació ciutadana i a fi de mantindre la memòria històrica del nostre municipi, és la celebració
de les Festes de Moros i Cristians
Que estes Festes es consideren part del nostre Patrimoni Cultural, permetent la recuperació i
difusió dels aspectes sensitius, culturals i socials de les nostres tradicions.
Que les mencionades festes se celebren en este municipi la segona setmana d’abril, l’últim cap de
setmana de setembre i el primer i segon cap de setmana d’octubre amb la intenció de coincidir
amb la festivitat del 9 d’Octubre i de la Verge del Remei.
Que tradicionalment l'Ajuntament assumix una sèrie de gastos derivats de la seua organització
destinades al patrocini d'activitats recreatives i espectacles públics per mitjà d'una subvenció
econòmica a l'Associació de Moros i Cristians de Sagunt.
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Que en la festa participen agrupacions denominades comparses, algunes d'elles comptant amb
una tradició en este municipi de vint-i-huit anys, tenint com a entitat representant i responsable de
la seua organització, gestió i coordinació a l'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians de
Sagunt.
Que en benefici de l'interés general i el bon desenvolupament de les festes de caràcter tradicional,
l'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians de Sagunt i l'Excm. Ajuntament de Sagunt
acorden celebrar un Conveni de Col·laboració anual, assumint ambdós parts una sèrie
d'obligacions.
Per tot el que s'ha vist, i a fi de col·laborar en el desenvolupament de les festivitats durant l’any en
curs, les parts reunides i abans citades formalitzen el present Conveni d’acord amb les següents:

PRIMERA: Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni, en el marc establlit per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions (d'ara endavant LGS) i pel Reglament de la Llei General de Subvencions aprovat per
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara endavant RLGS), és regular les condicions per a la
gestió i justificació de la subvenció a atorgar per l’Ajuntament de Sagunt a l’Associació Cultural
Festes de Moros i Cristians de Sagunt, per a realiztació del projecte següent:
Vist el projecte aportat pel beneficiari, i avaluat el mateix, es considera objecte de la subvenció el
finançament de les següents activitats que configuren aquest projecte:
-

Projecte subvencionat: Activitats Recreatives i Espectacles Públics organitzats amb motiu
de la celebració de la Festa de Moros i Cristians que du a terme l'Associació Cultural
Festes de Moros i Cristians de Sagunt.

-

Pressupost del cost del projecte: 16.280,00.-€, de conformitat amb els següents conceptes:
Despeses
Festa del Mig Any (Plaques conmemoratives i flors)
Pregó i Olleta del Poble
Diana
Despulles
Entrada Mora i Cristiana
Capitanies
Il. luminació carrers
Publicitat
Assegurança
SGAE
Auditoria
Organització i Portaestandartes
TOTAL
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CLAUSULES

-

Import
786,00.-€
1.721,00.-€
1.010,00.-€
710,00.-€
3.460,00.-€
3.600,00.-€
2.480,00.-€
230,00.-€
350,00.-€
570,00.-€
363,00.-€
1.000,00.-€
16.280,00.-€

Quantitat subvencionada: 13.600,00.-€

L'import de la subvenció es destinarà a promoure, promocionar i realitzar les activitats recreatives i
espectacles públics organitzats per l'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians de Sagunt,
que siguin d'accés lliure i sense contraprestació, de caràcter popular i/o tradicional en el municipi,
que fomentin la participació ciutadana i/o serveixin de suport a l'oferta lúdic, cultural i turística del
municipi.
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No es considera subvencionables les partides de despeses relatives a activitats realitzades fora del
període establert per a la realització del projecte per ser extemporànies a fi de subvenció.

SEGONA: Termini de realització de l'objecte de la subvenció
L'activitat objecte de subvenció haurà de realitzar-se íntegrament abans de la finalització de l'any
en curs, d'acord amb el principi d'anualitat pressupostària.
• TERMINI realització activitat subvencionada: Comprèn les dates 28 de setembre fins al 14
d’octubre de 2018, així com activitats puntuals organitzades amb motiu de la celebració del
Mig Any el dia 14 d’abril.
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TERCERA: Requisits dels beneficiaris
Per tenir la condició de beneficiari de la subvenció haurà de trobar-se en la situació que fonamenta
la seva concessió o concórrer les circumstàncies previstes per a això, conforme a l'article 11 de la
LGS, a més de no estar culpable en cap de les causes d'incompatibilitat o prohibició per ser
beneficiari recollides en l'art. 13 LGS, inclosa la de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i de Seguretat Social.
Els requisits necessaris per a ser beneficiari de la subvenció hauran de mantindre's durant tota la
vigència de la concessió, incloses les possibles pròrrogues que a este efecte s'establisquen
conforme al present conveni.
Serà obligació del beneficiari comunicar a l'entitat local concedent qualsevol variació que es
produïsca en la seua situació que puga afectar la seua condició de beneficiari de la subvenció.
A este efecte l'Ajuntament, d'ofici, podrà comprovar, com a mínim, durant tots els anys de vigència
de la concessió, que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries tributàries i amb
la seguretat social, podent sol·licitar del beneficiari que realitze una declaració responsable de què
complix les condicions per a ser beneficiari.
QUARTA: Obligacions de l'entitat local concedent
L'ajuntament assumix les següents obligacions respecte a l'Associació Cultural Festes de Moros i
Cristians de Sagunt:
1. Adoptar l'acord de concessió de la subvenció de forma expressa. La subvenció tindrà un import
de 13.600,00.-€ (tretze mil sis-cents euros).
2. Procedir a l'ingrés de la quantitat objecte de subvenció d'acord amb el Pressupost municipal.
Este ingrés, conforme a l'article 34.4 de la LGS, es realitzarà com a pagament anticipat abans
de la presentació i aprovació de la justificació de les despeses. El pagament de la subvenció es
podrà realitzar anticipadament pel 100% de l'import concedit. No obstant aixó, per a procedir a
tal pagament anticipat haurà d’haver justificat, amb caràcter previ, la quantia concedida en tal
concepte el passat exercici, si n’hi haguera, o bé, cas de no haver-la justificat en la seua
totalitat, haver efectuat el reintegrament de la quantitat que corresponguera o haver-se iniciat
l'expedient de reintegrament que procedisca.
3. L'Excm. Ajuntament de Sagunt es compromet a muntar i desmuntar una Tribuna d'invitats
cedint part de les seues localitats als invitats que designe l'Associació i cedir l'ús de l’escenari
municipal d’acord amb el projecte presentat.
4. L'Excm. Ajuntament de Sagunt es compromet a prestar els servicis públics necessaris de
neteja viaria i senyalització vial.
5. L'Ajuntament posarà a la disposició del beneficiari tanques de propietat municipal i fins al límit
de les existències disponibles, quan aquestes siguen necessàries per a delimitar l'activitat per
motius de seguretat.
6. L'Ajuntament cedirà l’ús de les instal·lacions municipals sempre que siga possible, amb la
sol·lictud prèvia presentada en temps i forma per al desenvolupament d'activitats recreatives o
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espectacles públics organitzats per l'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians de Sagunt,
d’acord amb el projecte presentat.
7. L’Excm. Ajuntament de Sagunt negociarà el contingut dels acords que es prenguen respecte
als actes festius, únicament amb el representant legalment establit o persona en qui delegue,
per al qual s’haurà d’omplir el full de Registre d’Entitats, a l’efecte de tindre registrat els
interlocutors vàlids
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CINQUÈ: Obligacions del beneficiari de la subvenció.
L'entitat subvencionada assumix les obligacions següent:
1. Amb caràcter primordial, complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat que
fonamenta la concessió de la subvenció.
2. L'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians de Sagunt presentarà la documentació
establida en les Bases d'Execució del Pressupost, models normalitzats disponibles en la
pàgina www.aytosagunto.es i dirigida al departament de festes. Aquesta documentació inclourà
el Projecte d’Activitats i Espectacles, el seu Pressupost i Calendari, a més de la documentació
administrativa que s’especifique.
3. Facilitar tota la documentació que li siga sol·licitada en relació amb les facultats de control que
corresponen a l'Ajuntament en relació amb l'activitat subvencionada.
4. El beneficiari ha de realitzar i acreditar que s'ha efectuat la publicitat sobre la finananciación
pública del projecte subvencionat (art. 14.1 h), LGS) Aquesta publicitat s'efectuarà per mitjà de
la inserció del text “Col·labora: Ajuntament de Sagunt” i acompanyat del seu logotip en tot el
material gràfic que s'elabori, tanques publicitàries, catàlegs fullets, cartells, etc.

Colabora

5.

6.

7.

8.

9.

Ajuntament de Sagunt

La publicitat s'efectuarà durant tot el període de realització de l'activitat subvencionada.
Serà motiu de reintegrament que els programes o activitats no tinguen la corresponent
publicitat del finançament per part de l'Ajuntament.
En cas que el beneficiari es trobi comprès en els supòsits del art 3.b) de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, haurà d'adaptarse a les obligacions de publicitat activa que li resultin aplicables.
Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració o modificació de les condicions per a ser
beneficiari de la subvenció que poguera produir-se durant la vigència del conveni o qualsevol
de les seues pròrrogues. En aquest apartat s'inclouen possibles canvis dels membres i
representants de l'entitat.
La subvenió haurà d'utilitzar-se per afrontar les despeses que ocasionen la celebració dels
actes organitzats, segons el Calendari i la Memòria d’Activitats presentats amb anterioritat al
seu inici.
A més, en l’import de la subvenció concedida, s’inclou el pagament a la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE) per tots aquells actes que, proposats pel beneficiari de la subvenció,
estan subjectes al seu cànon. L'autorització atorgada per la SGAE, en cas de ser necessària,
haurà d'acreditar-se amb la presentació de la mateixa abans de l'inici de les activitats
L'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians de Sagunt proporcionarà la infraestructura
necessària per a assegurar el compliment de la normativa en matèria d’activitats recreatives i
espectacles públics. A l’efecte, es mantindran les condicions i elements declarats en el projecte
que van servir de base per a atorgar la subvenció.
Igualment, l'entitat beneficiària assumix l'obligació de comunicar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social, amb caràcter preu a l'inici de la prestació dels servicis d'espectacles públics,
l'alta, la baixa i les variacions de dades que afecten la col·lectiu d'artistes que haja contractat,
per a això, haurà d'instar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la seua alta com a
ocupador.
L'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians de Sagunt presentarà en el Registre de
l'Ajuntament i dirigit al Departament de Festes, un llistat dels servicis necessaris per al bon
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desenvolupament de les festes (talls en via pública i servicis de senyalització vial, col·locació
de contenidors o qualsevol altra necessitat). Este document haurà de presentar-se abans del
dia 1 de setembre.
10. En les activitats que estiga previst la utilització d'armes de foc del tipus avantcàrrega (arcabús),
l'associació haurà de disposar de les autoritzacions preceptives establides en el RD 137/1993,
de 29 de gener, pel qual s'aprova el reglaments d'armes.
11. El beneficiari, en les seues relacions amb l'Administració, haurà d'observar l'entrada en vigor
de les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, punt
d'accés general electrònic de l'Administració, entre uns altres, continguts en la nova Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, els efectes del qual entraran en
vigor el pròxim 2 d'octubre de 2018.
12. L’entitat beneficiària haurà d'identificar, en la seva comptabilitat (segons Pla de Comptes per a
les Entitats sense finalitats Lucratives, Resolució de 26 de març de 2013 BOE dimarts 9 d'abril
2013 Nº 85), els ingressos, les despeses i els pagaments derivats de la realització de l'activitat
subvencionada, degudament desglossats per accions, de tal manera que permeti relacionar de
forma clara i transparent els documents justificatius de les despeses incorregudes i els
pagaments realitzats amb les accions subvencionades realitzades.

SISENA: Vigència del conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la subscripció fins que concloga l’any natural
i podrà ser prorrogat durant un exercici complet a sol·licitud de l’entitat beneficiària; la seua
pròrroga estarà supeditada a l’aprovació del crèdit corresponent en els pressupostos que
anualment aprove l’Ajuntament de Sagunt, així com que tots els requisits que van determinar el
seu atorgament es mantinguen durant la vigència del present conveni.
La pròrroga haurà d’aprovar-se de forma expressa abans del 15 de desembre, mitjançant la
presentació de sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament subscrita pel president o
representant de l’entitat.
En cas de denúncia del conveni i renúncia a la concessió de la subvenció haurà de sol·licitar-se
per escrit abans del 15 de setembre.
SETENA: Formalització del conveni
El conveni es perfecciona per mitjà de la seua subscripció per les dos parts que intervenen, l'Excm.
Ajuntament de Sagunt, entitat local concedent, i l'Associació Cultural Festes de Moros i Cristians
de Sagunt, entitat beneficiària de la subvenció.
Aqueix acte suposa l’acceptació incondicional de les seues clàusules, i no podrà ser objecte de
modificació ni variació sense l’anuència d’ambdues parts i constitueix el moment en què el conveni
comença a desplegar els seus efectes entre ambdues parts.
El conveni començarà a produir efectes des del moment de la seua formalització durant el primer
exercici de la seua vigència.
VUITENA: Execució del conveni
A instància del beneficiari, mitjançant la presentació de sol·licitud de concessió de la subvenció en
el primer trimestre de l’any natural aportant una declaració responsable que compleix totes les
condicions per a ser beneficiari de la subvenció mitjançant presentació de model normalitzat
establit a l’efecte.
Una vegada presentada el sol·licitud de concessió de la subvenció, el Departament de Festes i
Cultura Popular l’elevarà a l’òrgan competent per a la seua aprovació.
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NOVENA: Quantia i pagament de la subvenció
La quantia de la subvenció es troba consignada en el Capítol Quart del Pressupost General de
l'entitat local, codi de partida pressupostària: 450.3380.48604, i ascendix a la quantitat de
13.600,00€ (tretze mil sis-cents euros).
No obstant, el dret efectiu al pagament de la subvenció es genera mitjançant un acord exprés de
concessió aprovat per la Junta de Govern Local.
Serà requisit per a rebre el pagament de cada anualitat, que s'haja rendit el compte justificatiu de
l'anualitat anterior de la subvenció. Correspondrà al Departament gestor, inexcusablement,
comprovar que tal justificació ha sigut presentada pel beneficiari.
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DESENA: Gastos subvencionables i gastos no subvencionables
De conformitat amb l'article 31 LGS, es consideren despeses subvencionables aquells que, de
manera indubtable, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament
necessaris, i es realitzin en el termini establert per a l'execució del projecte. En cap cas, el cost
d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
Amb caràcter general, perquè una despesa sigui subvencionable haurà de ser suportat pel
beneficiari. No s'admetrà com a subvencionables despeses que es traslladin a tercers.
D'acord amb l'article 31.2 de la Llei General de Subvencions, es considerarà despesa realitzada la
que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
El beneficiari deu conservar els justificants acreditatius de la realització del pagament material al
proveïdor o prestador del servei, que es facilitarà a l'Auditor del Compte Justificatiu. Que, si escau,
podran ser requerits per l'Administració.
En qualsevol cas, haurà de complir-se l'assenyalat en l'Art. 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de
modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a
la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, sobre limitació dels
pagaments en efectiu.
Haurà d'acreditar-se la realització del pagament material de les despeses més significatives i
especialment els que superin la limitació de pagament en efectiu de 2.500 euros, l'import de
l'operació, sense que cap dels pagaments parcials pugui realitzar-se en efectiu.
Si la verificació resulta negativa no s'admetrà la despesa, per aplicació del art 31.2 de la LGS.
Es consideraran admissibles com a justificants de pagament alguns dels documents següents:
• Extractes o certificacions bancaris.
• En el cas de pagaments mitjançant xec es justificarà el pagament mitjançant l'extracte o detall
bancari que justifiqui el càrrec en el compte del beneficiari.
• Rebut de pagament del proveïdor; ha d'acreditar-se la data de pagament (excepcionalment i
limitat a despeses de petita quantia).
Els documents acreditatius del pagament, de la despesa subvencionable, han de fer constar de
forma expressa:
a) la data del pagament que ha de ser com a màxim la data límit de justificació.
b) La identificació del beneficiari del Pagament i de l'Ordenant del
mateix
c) Concepte en què s'ordena el pagament. (si el document de pagament com tal no fa referència a
la/s factura/s, haurà d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeta verificar
la correspondència entre despesa i pagament).
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No s'acceptaran aquells documents de pagament que, sent conformes amb els requisits formals
assenyalats anteriorment, no permeten identificar clarament les factures o justificants vinculats al
projecte al que corresponguen.
Despeses subvencionables:
La destinació dels fons concedits podrà destinar-se als conceptes o despeses corrents que es van
especificar en el sol·licitud, i que podrà consistir en algun dels següents conceptes vinculats a
l'execució del programa subvencionat:
a) Retribucions i despeses de personal afecte a l'activitat.
b) Trofeus i altres despeses de material específic de l'activitat.
c) Contractació d'espectacles musicals, pirotècnics, teatrals i/o anàlegs.
d) Segurs d'accident o responsabilitat civil afectes a l'activitat o projecte subvencionat.
i) Adquisició de material d'oficina no inventariable.
f) Altres despeses diverses, entre ells, els publicitaris i de propaganda, organització de reunions i
esdeveniments directament relacionats amb l'objecte de la subvenció.
g) Despeses relatives a la realització de cursos afectes a l'activitat subvencionada.
h) Despeses derivades de celebracions gastronòmiques directament vinculades al projecte
subvencionat, necessàries per al bon funcionament de les activitats i/o que siguin representatives
del caràcter turístic i/o tradicional de la festa, tals com les olles populars, indemnitzacions de
voluntaris de protecció civil i membres de la comissió.
i) Despeses derivades d'activitats protocol·làries amb una limitació de 1.000,00.-€
j) Despeses d'assessoria fiscal, laboral o comptable i despeses d'auditoria derivats de l'emissió
d'informe d'auditor en què incorri l'Entitat en relació a la rendició del Compte Justificatiu amb
Informe d'Auditor.
k) Petites despeses de reparació, manteniment i conservació de béns propis i arrendats.
l) Els tributs són despeses subvencionables, sempre que estiguin vinculats directament al projecte i
si reuneixen els requisits per ser despesa elegible, quan el beneficiari de la subvenció els abona
efectivament. Així, l'IVA és subvencionable quan el beneficiari ho paga i no l'hi dedueix
posteriorment.
Despeses no subvencionables:
a) Les despeses i pagaments que hagin estat realitzats fora dels terminis d'execució del Projecte i
de justificació, respectivament.
b) La subvenció no es destinarà a sufragar les despeses per les tasques de gestió i
desenvolupament dels projectes corresponents.
c) Despeses associades a personal que no imputi hores directament al projecte.
d) Honoraris i indemnitzacions de qualsevol tipus als òrgans directius de l'entitat beneficiària, així
com a persones vinculades als mateixos fins al primer grau de parentiu, tant per consanguinitat
com per afinitat.
i) L'adquisició de mobiliari, equips informàtics o de telefonia, béns de caràcter inventariable.
f) La realització de despeses d'inversió.
g) Inversions finançades mitjançant arrendament financer o lísing.
h) Interessos deutors dels comptes bancaris, recàrrecs, despeses derivades d'operacions de crèdit
ni despeses financeres, així com qualsevol despesa derivada d'una inadequada o ineficient gestió
dels fons públics.
i) Sancions administratives i penals, així com les despeses de procediments judicials.
j) Despeses extres d'hotel i despeses suntuarios de qualsevol naturalesa.
k) Despeses financeres, notarials i registrals, pericials per a la realització del projecte subvencionat
i despeses d'administració específics.
l) Impostos personals sobre la renda (IRPF)
m) Els Costos indirectes (despeses no associades directament amb el programa: arrendaments,
subministraments, comunicacions), ni les Amortitzacions.
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ONZENA: Règim de compatibilitat amb altres subvencions
No s'admet la compatibilitat amb altres subvencions municipals, de conformitat amb la Base
d'Execució del Pressupost 52.4.4 c)

DOTZENA: Règim de garanties

Amb la finalitat de simplificar i millorar les obligacions de justificació que corresponen al beneficiari,
la justificació de la subvenció s'efectuarà en la Modalitat de “Compte Justificatiu amb aportació
d'informe d'auditor”.

EL ORIGINAL

SIDO EFECTIVAMENTE

A aquests efectes, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.1 d) de la Llei General de
Subvencions, una de les obligacions del beneficiari és comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat a
la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

HA

FIRMADO

No obstant això, la subvenció regulada en el present conveni serà compatible amb altres ajudes o
subvencions concedides per altres ens financiantes diferents del Ajuntament de Sagunt, tenint en
compte que l'import de la subvenció, en cap cas, podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats, superi el cost
de l'activitat subvencionada, d'acord amb el previst en l'article 19.3 de la Llei General de
Subvencions.

L’Ajuntament exonera a la entitat beneficiaria, segons l’article 42.1 del RD 887/2006, de 21 de
juliol, de l’obligació de constituir garanties per tractar-se d’una entitat de gran arrelament i prestigi
al municipi.

TRETZENA: Justificació de la subvenció
El termini de realització de l'activitat subvencionada: 14 d’octubre de 2018.
El termini de justificació de la subvenció finalitza: el 31 de decembre de 2018.

La rendició del Compte Justificatiu amb informe d'Auditor, s'efectuarà d'acord amb el que es
disposa en l'Ordre EHA/1434/2007, que regula “la Norma d'actuació dels auditors de comptes en la
realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l'àmbit del sector
públic estatal, prevists en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol “. Haurà
d'emplenar el model d'Informe que s'incorpora en l'Annex I en el qual es detallen les
comprovacions a efectuar per l'Auditor.
La quantia a justificar és l'import íntegre del projecte subvencionat, de conformitat amb el
pressupost que va servir de base per a la concessió.
L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció pels imports anuals o la justificació
insuficient donarà lloc a la pèrdua de la mateixa (art. 34.3 LGS) o el reintegrament parcial, que
podrà ser voluntàriament reintegrat pel beneficiari.
L'Auditor haurà de pronunciar-se sobre el compliment de les recomanacions/indicacions realitzades
en l'acord d'aprovació del compte justificatiu de l'exercici anterior, en quant a publicitat,
comptabilitat i transparencia.
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SIDO EFECTIVAMENTE

FIRMADO

CATORZENA: Reintegrament de la subvenció concedida
Segons l’article 37 de la LGS, haurà de reintegrar-se la subvenció total o parcial, amb l’interés de
demora que corresponga des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s’acorde la procedència del reintegrament, prèvia la tramitació del corresponent expedient, en els
casos següents:
a) Incompliment de la finalitat, objectiu o projecte per a la que la subvenció va ser atorgada.
b) Incompliment de l'obligació de justificació, previ requeriment que necessàriament haurà
d'efectuar el Departament de Festes i Cultura Popular.
c) Incompliment de l'obligació de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del
finançament de programa o activitat objecte de subvenció.
d) Obtenció de la subvenció sense reunir els requisits establits, falsejant-los o ocultant els
que ho hagueren impedit.
e) Negativa, resistència o obstrucció per part de l'entitat beneficiària de la subvenció a les
actuacions de comprovació i control establides per part de l'Ajuntament per a comprovar el
compliment de la finalitat de la subvenció.
La no execució de tota la despesa subvencionada corresponent a cada anualitat donarà lloc a
reintegrament parcial, podent ser realitzat tal reintegrament de manera voluntària pel beneficiari.
Així mateix, l'incompliment pel beneficiari d'alguna de les obligacions imposades en el present
Conveni, podrà donar lloc a reintegrament parcial en la part concreta a la qual afecti, prèvia
instrucció del corresponent expedient.
Els reintegraments tindran la categoria d'ingressos de dret públic i, per tant, l'Ajuntament, procedirà
al seu cobrament per la via de constrenyiment, sense perjudici de les responsabilitats al fet que
pertoqui.
Igualment serà aplicable el Títol III del Reglament de la Llei general de subvencions, sobre el
reintegrament.

QUINZENA: Règim Jurídic
El règim jurídic aplicable està constituït pel present conveni, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa
i per les Bases d'Execució del Pressupost aprovades pel Ple de l'Ajuntament.
I per deixar-ne constància i en prova de conformitat, signen ambdues parteixes el present conveni,
imprès a doble exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats.
En Sagunt, a 06 de abril de 2018
PRESIDENTE, A.C. FESTES DE
MOROS I CRISITIANS DE SAGUNT

EL ALCALDE-PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL,
AJUNTAMENT DE SAGUNT

Patrick Salvador Peris

Francesc Fernández i Carrasco

Emilio Olmos Gimeno
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ANNEXE 1: Model d'Informe d'Auditor i comprovacions del compte justificatiu de la
subvenció
INFORME DE REVISIÓ DE COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS
A.

(... identificació de l'òrgan concedent...).

FIRMADO

Pel beneficiari de la subvenció s'ha aportat la notificació de l'acord de l'Ajuntament de Sagunt, pel
qual es concedeix la subvenció, objecte de revisió.

EL ORIGINAL

HA

Una còpia del compte justificatiu de la subvenció, segellada per nosaltres (la meva) a l'efecte
d'identificació, s'acompanya com a annex al present informe. La preparació i presentació del citat
compte justificatiu és responsabilitat de (....identificació del beneficiari de la subvenció...),
concretant-se nostra (la meva) responsabilitat a la realització del treball que s'esmenta a l'apartat 2
d'aquest informe.

SIDO EFECTIVAMENTE

1.-- A les finalitats previstes en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, hem (he) estat
designats per (...Identificació de l'empresa o òrgan que va realitzar la designació...) per revisar el
compte justificatiu de la subvenció atorgada mitjançant (... indicació de la Resolució o acte en el
qual s'hagi acordat la concessió...) a (... identificació del beneficiari de la subvenció...) i destinada
(... breu descripció de l'activitat subvencionada...).

S'ha consultat i verificat el compliment dels requisits perquè les despeses siguen subvencionables,
arreplegats en la “Guía per a la justificació dels projectes subvencionats per l'Ajuntament de
Sagunt per a la Justificació de les subvencions” publicada per l'Ajuntament de Sagunt i disponible
en la web municipal: http://sede.sagunto.es/es-es/paginas/subvenciones.aspx
S'ha consultat i verificat el compliment de les recomanacions realitzades en l'acord d'aprovació del
compte justificatiu de l'exercici anterior, en quant a publicitat, comptabilitat i transparència.
2.-- El nostre (el meu) treball s'ha realitzat seguint el que es disposa en les Normes d'Actuació
aprovades mitjançant Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de….., en les quals es fixen els
procediments que s'han d'aplicar i l'abast dels mateixos, i ha consistit en les comprovacions que de
forma resumida es comenten a continuació:
a) Revisió de la Memòria d'actuació.
La comprovació de l'efectiva realització pel beneficiari de les activitats subvencionades. Aquests
extrems s'han verificat mitjançant la revisió de dades objectivament contrastables o a l'existència
d'algun tipus de suport documental.
(Els procediments realitzats així com els resultats obtinguts de l'aplicació dels mateixos, hauran
d'esmentar-se en l'informe.)
b) Revisió de la Memòria econòmica abreujada.
Aquesta revisió abastarà la totalitat de les despeses corrents incorregudes en la realització de les
activitats subvencionades i consistirà a comprovar els següents extrems:
1r. Que la informació econòmica continguda en la Memòria està suportada per una relació
classificada de les despeses corrents de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor i
del document —factura o document admissible segons la normativa de la subvenció—, el seu
import, data d'emissió i data de pagament.
2n. Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades,
conforme al previst en l'article 30.3 de la Llei General de Subvencions i del seu pagament i que
aquests documents han estat reflectits en els registres comptables.
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3r. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tenir la
consideració de despesa subvencionable, conforme a l'establit en l'article 31 de la Llei General de
Subvencions i han sigut efectivament pagats dins del període d'elegibilidad de la despesa. Es
determinarà l'import de les despeses elegibles, i si escau, s’indicarà el motiu i import dels quals
no resulten elegibles, per a la seua adequada valoració per l'administració.
4t
Que l'entitat disposa d'ofertes de diferents proveïdors, en els supòsits previstos en
l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions, i d'una memòria que justifiqui raonablement
l'elecció del proveïdor, en aquells casos en què no hagi recaigut en la proposta econòmica més
avantatjosa.
5è. Que no s'admeten despeses expressament excloses en l'acord de concessió. En el cas
que s'incloguen despeses derivades d'indemnitzacions o dietes del personal afecte al programa, es
verificarà que les mateixes estan degudament acreditades i suportades documentalment.
6è. Que s'han classificat correctament, d'acord amb el contingut establert en el conveni, les
despeses en la Memòria econòmica (veure objecte del conveni, apartats més rellevants i estructura
de despeses).
7è. S'informarà si s'ha produït la subcontractació, total o parcial, amb tercers de l'activitat
subvencionada en els termes previstos en l'article 29 de la Llei General de Subvencions, l'auditor
sol·licitarà del beneficiari una declaració de les activitats subcontractes, amb indicació dels
subcontractistes i imports facturats. Aquesta declaració inclourà una manifestació del beneficiari
respecte de les situacions previstes als apartats 4 i 7 d'aquest article.
L'auditor haurà de tenir present al llarg de la seva revisió la informació continguda en aquesta
declaració, a fi de comprovar la seva concordança amb la resta d'informació o documentació
utilitzada per l'auditor per a l'execució dels procediments contemplats en aquesta norma.
8è. Que es produeix la necessària coherència entre les despeses corrents justificades i la
naturalesa de les activitats subvencionades.
c) Sol·licitud al beneficiari d'una declaració relativa al finançament de l'activitat subvencionada.
L'auditor sol·licitarà de l'entitat beneficiària una declaració contenint la relació detallada d'altres
recursos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del seu import i
procedència. Sobre la base d'aquesta informació i de les condicions imposades al beneficiari per a
la percepció de la subvenció objecto de revisió, l'auditor analitzarà la concurrència de subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, a l'efecte de
determinar la possible incompatibilitat i, si escau, l'excés de finançament.
d) Comprovació de la carta de reintegrament de romanents. En el cas que existeixi romanent
de subvenció no aplicada, l'auditor comprovarà la carta de reintegrament a l'òrgan concedente
d'aquest romanent així com dels interessos derivats del mateix i la corresponent anotació
comptable.
e) Altres procediments. A més, l'auditor haurà de dur a terme aquells altres procediments
addicionals que s'exigeixin a les bases reguladores, en la convocatòria o en la resolució de
concessió.
f) Carta de manifestacions. Al final del seu treball l'auditor sol·licitarà a l'entitat beneficiària una
carta, signada per la persona que va subscriure el compte justificatiu, en la qual s'indicarà que s'ha
informat a l'auditor sobre totes les circumstàncies que puguin afectar a la correcta percepció,
aplicació i justificació de la subvenció. També s'inclouran les manifestacions que siguin rellevants i
que serveixin d'evidència addicional a l'auditor sobre els procediments realitzats.
Atès que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la naturalesa d'auditoria de comptes ni es
troba sotmès a la Llei 19/1988, d'Auditoria de Comptes, no expressem (exprés) una opinió
d'auditoria en els termes previstos en la citada normativa.
3.-- El beneficiari ha posat a nostra (la meva) disposició quanta informació li ha estat requerida per
a realització del nostre treball amb l'abast establert en el paràgraf anterior.
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Com a resultat del treball realitzat, els informem que no hem (he) observat fets o circumstàncies
que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions imposades a
(... identificació del beneficiari de la subvenció...) per a la percepció de la subvenció al fet que es
refereix l'apartat 1 anterior.
En cas contrari, quan es detectin fets rellevants el paràgraf a incloure serà el següent:
Com a resultat del treball realitzat, a continuació els informem d'aquells fets o circumstàncies que
poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions imposades a (...
identificació del beneficiari de la subvenció...) per a la percepció de la subvenció al fet que es
refereix l'apartat 1 anterior:
Data:
Signatura de l'auditor:
Fdo: ....................................
</CONVENIO>

EL ORIGINAL

HA

SIDO EFECTIVAMENTE

FIRMADO
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