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Antecedents de fet 

I.- La Corporació Municipal ve convocant anualment la concessió de subvencions a les 

comissions falleres per a la construcció dels seus monuments i la il·luminació 

decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres conforme 

a les bases aprovades per acords de la Junta de Govern Local amb la finalitat de 

contribuir mitjançant, l'atorgament de les ajudes, al manteniment i promoció de la festa i 

de les indicades activitats culturals i artístiques vinculades a la cultura popular i 

tradicional valenciana. A estes ajudes, l´any passat es va afegir l´ajuda per a la 

contractació d´agrupacions musicals amb ocasió de les Falles 2016. 

 

II- Mitjançant Moció del Regidor Delegat de Cultura Festiva de data 23 de gener de 

2017  es va disposar l'inici de les actuacions pertinents per a aprovar la convocatòria de 

les subvencions per a la il·luminació decorativa per a les Falles 2017, considerant les 

necessitats de finançament de les comissions per la celebració de les festes de falles el 

pròxim mes de març. 

 

III.- L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2016, va aprovar 

inicialment el Pressupost General i Consolidat de l'Ajuntament de València per a 

l'exercici 2017, publicat en el BOP de data 12 de novembre de 2016, que contempla un 

crèdit inicial de 2.583.800,00 € en l'aplicació pressupostària EF580 33800 48910 

“Altres transferències”, formulant-se amb càrrec a la indicada aplicació presupostària de 

despesa en fase d´autorització per l´import per a atendre les obligacions econòmiques 

que es deriven de la concessió en 2017 d´aquestes ajudes, per import de 210.000 euros. 

 

Als anteriors fets són aplicable els següents: 

Fonaments de dret 

I.- Les Bases d'Execució del Pressupost Municipal (BEP) de 2017 dediquen la 26ª a les 

subvencions municipals, el règim de les quals se subjecta al previst en la mateixa i en el 

previst en l´Ordenança General de Subvencions de l´Ajuntament de València i els seus 

Organismes Públics (OGS) aprovada per acord de 28 de juliol de 2016 i publicada al 

BOP el 2 de novembre de 2016; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions (LGS), i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol (RLGS); i la 42ª i 44ª a les propostes de despesa en fase d'autorització aparellada a 
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la convocatòria de subvencions i de disposició-reconeixement de l'obligació aparellades 

a la concessió i execució de la despesa subvencional. 

 

II.- Quant a l'òrgan competent per a la convocatòria i concessió de subvencions per a 

il·luminació decorativa amb ocasió de les Falles 2017, és la Junta de Govern Local, en 

virtut de delegació conferida per Alcaldia mitjançant Resolució nº 20 de 26 de juny de 

2015, punt primer, apartat 2), que determina, de conformitat amb el que es disposa en 

l'article 124.5 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en 

la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 

modernització del govern local, i en l'article 31 del Reglament Orgànic del govern i 

administració municipal l'Ajuntament de València, delegar en la Junta de Govern Local 

les atribucions per a la resolució de “Atorgar subvencions a organismes, persones i 

entitats que excedisquen de 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es 

convoquen i resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no 

hagen estat objecte d’una altra delegació especifica”. 

 

Per l'exposat, fiscalitzat l'expedient per la Intervenció General Municipal, de 

conformitat amb el previst en l'article 214.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en 

les bases 14ª i 77ª de les d'Execució del Pressupost Municipal. 

 

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s´acorda 

 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria per a la concessió per part de l'Ajuntament 

de València d'ajudes a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels 

carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres, en el sentit que es 

transcriu a continuació: 

 

“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  DE SUBVENCIONS PER 

A IL.LUMINACIÓ DECORATIVA A LES COMISSIONS DE FALLA AMB 

MOTIU DE LES FESTES FALLERES 
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1.- OBJECTE 

L’objecte de la present convocatòria és l´ajuda econòmica per a la decoració 

lluminosa dels carrers que s’escometen per les comissions amb motiu de les festes 

falleres 2017. 

 

2.- NORMATIVA APLICABLE 

 La present convocatòria es regirà en el previst en l’Ordenança General de 

Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGS) 

aprovada per acord de 28 de juliol de 2016, i publicada al Bop el 2 de novembre de 

2016;  el previst en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reial 

Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei; per 

les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de l’exercici corresponent, així com la 

Llei 39/2015, de 1 d´octubre del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d´octubre, de Régim Jurídic del 

Sector Públic així com la resta de normativa de desplegament i complementari. Les 

Bases Generals es corresponen en l’Ordenança General de Subvencions de 

l’Ajuntament de València. 

 

3. COMPETÈNCIA  

 

 L'òrgan competent per a la convocatòria i concessió de subvencions per a 

il·luminació decorativa amb ocasió de les Falles 2017, és la Junta de Govern Local, en 

virtut de delegació conferida per Alcaldia mitjançant Resolució nº 20 de 26 de juny de 

2015, punt primer, apartat 2). 

 

4.- REQUISITS PER A SER BENEFICIARIS I FORMA D’ACREDITACIÓ 

 

Podran sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat de València 

integrades en Junta Central Fallera que compten amb capacitat jurídica per a això, que 

complisquen els següents requisits: 

 

a) No estar culpables en cap de les prohibicions establides en l'article 13 de la 

Llei General de Subvencions per a ser beneficiari de la subvenció.  
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b) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d'obligacions per reintegrament de 

subvencions.  

 

c) No tenir pendent de justificar subvencions anteriors concedides per 

l'Ajuntament de València el termini del qual de justificació haguera finalitzat. 

L'apreciació d'aquesta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentre 

perdure l'absència de justificació. 

 

L'acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser beneficiari que 

s'estableixen en l'article 13.2 de la LGS, es realitzarà mitjançant declaració responsable. 

 

El compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i amb la 

Seguretat Social s'acreditarà mitjançant la presentació pel sol·licitant davant l'òrgan 

concedent de la subvenció de les certificacions acreditatives que es regulen en l'article 

22 del Reglament de la LGS, expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària 

o la Tresoreria General de la Seguretat Social. No obstant açò, s'acreditarà el 

compliment de les obligacions anteriors mitjançant la declaració responsable quan el 

beneficiari o l'entitat col·laboradora no estiguen subjectes a presentar les declaracions o 

documents al fet que les mateixes van referides, segons preveu l'article 22.1 del 

Reglament de la LGS, indicant aquesta circumstància en la declaració responsable. 

 

La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del 

sol·licitant perquè l'òrgan concedent puga obtenir de forma directa l'acreditació de les 

circumstàncies relatives a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través 

de certificats telemàtics. No obstant açò, el sol·licitant podrà denegar expressament el 

consentiment, havent d'aportar les corresponents certificacions (article 23.4 del 

Reglament de la LGS). 

 

Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de 

la seua expedició o emissió. Si caducaren abans de la concessió o del cobrament total o 

parcial de la subvenció, l'interessat o beneficiari haurà de presentar, a requeriment del 

servei gestor, una certificació o declaració actualitzada; excepte quan haga sigut 

autorizada la obtenció de l´acreditació a la qual es fa referència més damunt. 
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5.- FINANÇAMENT I INSPECCIÓ 

 

Les activitats objecte de la present convocatòria es finançaràn amb els crèdits 

que figuren en el Pressupost de l’Ajuntament consignats a este efecte i amb els 

pressupostos de què disposen els propis beneficiaris, sense perjuí de la seua 

compatibilitat amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos amb 

la mateixa finalitat. 

 

L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament 

o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de 

l'activitat subvencionada.  

 

En cap cas el cost d’adquisició dels gastos subvencionables podrà ser superior al 

valor de mercat, podent l’Ajuntament procedir a la seua comprovació pels mitjans que 

estime pertinents per al càlcul de la subvenció. 

 

L’import de l’ajuda a concedir es xifra en un 16% del cost, segons factures 

presentades, de la il·luminació decorativa dels carrers i amb el límit del 20% del cost del 

monument major, fora de concurs, de la plaça de l’Ajuntament. 

 

La subvenció únicament vindrà referida a elements com: 

- portades, 

- arcs lluminosos,  

- garlandes lluminoses decoratives,  

- rètols o rètols lluminosos amb el nom o escut de la Falla, o commemoratius de 

vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples, i 

- focus o projectors dels monuments. 

 

En ningún cas, podran computar-se per al càlcul de la subvenció l’import dels 

anuncis lluminosos publicitaris que es refereix l’article 10 de l’Ordenança Municipal 

sobre Publicitat, ni connexions, permisos, quadres, ni la il·luminació decorativa que no 

es corresponga a la dels carrers de la seua demarcació, ni qualsevol altre element de 

suport a la il·luminació. 
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A este efecte de la seua adequada dotació pressupostària i de millorar l’eficàcia 

de les actuacions de comprovació i control, les comissions sol·licitants hauran de 

presentar la documentació a qué es fa referència a l´apartat 6. 

 

Sense perjuí que la Corporació puga adoptar també qualsevol altra mesura de 

comprovació tant del muntatge com del seu valor, a partir de la data que s’autoritze per 

a l’inici de la instal·lació, els tècnics municipals competents o de l’empresa que es 

contracte a este efecte, podran, si ho estimen necessari, concertar amb el President de la 

comissió data i hora per a realitzar visita d’inspecció de la instal·lació lluminosa i alçar 

acta o informe de conformitat. Així mateix, l’Ajuntament realitzarà fotografies 

panoràmiques acreditatives de la instal·lació i podrà reclamar la factura de gasto de 

consum elèctric expedida per l’empresa subministradora. 

 

6.- SOL·LICITUDS 

 

Les sol·licituds per a participar en les convocatòries anuals es formalitzaran en 

models d’instància preestablits, es presentaran per qualsevol dels mitjans que determina  

l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, de Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, sent imprescindible que en la instància aparega la 

data de recepció en l’organisme públic corresponent.  

 

Junt amb l’imprés de sol·licitud de subvenció, haurà d´adjuntarse: 

-  Pla gràfic d’instal·lació  

- Pressupost de la decoració lluminosa de la demarcació, detallant la quantitat 

d’elements i el seu cost quantificat econòmicament per unitats, havent de comunicar-se 

immediatament a la Corporació qualsevol modificació que es produïsca respecte d’això.  

-  Declaració responsable relativa als punts següents: 

 

- Assumpció del compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista i de 

justificar en termini i davant del Servici de Cultura Festiva l’aplicació de les quantitats 

rebudes conforme al régim previst en l´apartat 7 de la present convocatòria. 
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- Relació d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 

finalitat que financen l’activitat subvencionada, si és el cas, indicant si s’han concedit i 

quantitat o si està pendent de resolució. 

 

- No trobar-se sotmés en alguna de les circumstàncies relacionades en els articles 

13.2 i 13.3 de la Llei General de Subvencions. 

 

- Estar exempt o no subjecte o trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i 

enfront de la Seguretat Social i per reintegrament de subvencions. 

 

- No tindre pendent de justificació cap subvenció concedida amb anterioritat per 

este Ajuntament. 

 

- No haver-se modificat el C.I.F., domicili fiscals i dades bancàries on es desitja 

rebre la subvenció, obrants en la Corporació. 

 

La presentació de sol·licituds en el procediment de concessió d’ajudes per  

il·luminació comporta l’autorització expressa a l’Ajuntament de València per a 

sol·licitar informació de forma telemàtica sobre el compliment d’obligacions tributàries 

i enfront de la Seguretat Social de la corresponent Administració. 

 

Quan la sol.licitud no reunixca els requisits assenyalats en la convocatòria o els 

establerts amb carácter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, o en la legislació en materia de procedimient administratiu, o no 

s´acompanye a la mateixa la documentació prevista es requerirà a l´interesat per a que 

en el termini màxim e improrrogable de 10 dies subsane la falta o acompanye els 

documents preceptius, amb indicació qué, si així no ho fera, es tindrà per desistit de la 

seua petició previa resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la 

precitada legislació en materia de procediment administratiu. 

 

La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions 

que remetrà l´extracte al Butlletí Oficial de la Provincia de València, i en la pàgina web 

de l’Ajuntament de València i de Junta Central Fallera. 
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Acordada la convocatòria, el termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda 

econòmica per il·luminació, acompanyades del pressupost i de la documentació 

enumerada més damunt, serà de vint dies naturals a comptar del següent a la seua 

publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia de València, data que s’anunciarà en les 

pàgines web a les que es fa referència en el paràgraf anterior. 

 

7.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

 

La presentació de les factures de la il·luminació es farà a través dels mitjans que 

determina l´article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d´octubre, de Procedimient 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en el termini de justificació 

comprés des del 21 de març fins al 30 d’abril.  

 

La justificació es realitzarà en la modalitat de “compte justificatiu amb aportació 

de justificants de despesa”, regulada pels articles 30 de la LGS, i 69.a), 72 i 73 del seu 

Reglament, així com per l´article 29 de OGS i  la 26ª de les BEP. 

 

El compte justificatiu contindrà: 

- Memòria d´actuació del compliment de les condicions imposades en la 

concesió, havent-se de fer constar expressament que ha sigut complida la 

finalidad per la qual es va atorgar la subvenció. 

- Memòria econòmica que incloga relació de gestos e inversions amb 

identificació de l´acreedor i del document, el seu import i dades d´emissió i 

pagament; i factures, amb els requisits exigits el Reglament pel qual es 

regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 

30 de novembre, i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic 

jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia 

compulsada, conforme estableix l'article 30.3 de la LGS. 

 

En tot cas, les factures han de reunir els requisits següents: 

- Identificació del proveïdor per mitjà de nom o raó social, NIF o CIF i domicili. 

- Identificació clara de la Comissió Fallera per mitjà de nom, CIF i domicili. 

- Número i data d’expedició. 
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- Concepte o descripció suficient de l’activitat i imports parcials –preus unitaris- 

i totals, especificant la base imposable i el tipus de gravamen a efectes de l’aplicació de 

l’IVA i si és el cas l’IRPF. 

- Rebut del proveïdor per mitjà de la firma i expressió de cobrat en la mateixa 

factura, o aportació del justificant del pagament realitzat. 

 

A les factures indicades s’adjuntaran per l’Ajuntament tant les fotografies 

panoràmiques de la instal·lació lluminosa, realitzades pel sistema que s’arbitre a este 

efecte, com les actes o informes d’inspecció que, si és el cas, s’alcen. 

 

Per a les factures d'import superior a 2.500,00 € l'acreditació del pagament haurà 

de realitzar-se mitjançant algun dels següents mitjans: 

1º.- Transferència bancària: es justificarà mitjançant còpia del resguard del 

càrrec de la mateixa. 

2º.- Xec: es justificarà mitjançant còpia de l'extracte bancari del càrrec en 

compte corresponent al xec. 

 

Quan les activitats hagen sigut finançades, a més d'amb la subvenció, amb fons 

propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, 

procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades, conforme al previst 

en l'article 30.4 LGS. 

 

En quant a la justificació i el procediment del mateix s´atendrà al disposat en la 

normativa vigent. 

 

8.- CONCESSIÓ DE LES AJUDES  

 

Es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. Les ajudes es 

concediran mentre existisca crèdit presupostari i respectant l’orde de presentació de les 

sol·licituds. 

 

La instrucció del procediment de concesió serà a càrrec de la Secció 

Administrativa del Servici de Cultura Festiva de l´Ajuntament de València. 
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Evaluades e informades les sol.licituds el servici instructor elaborarà proposta de 

concesió que serà elevada a dictamen de la Comissió de Valoració. Esta Comissió 

emetrà dictamen que serà sotmès a l´aprobació del l`òrgan competent per a la resolució. 

Rebuda la proposta de resolució l´òrgan competent resoldrà el procediment.  

 

La Comissió de Valoració de la present convocatòria estarà formada per: 

- Presidenta: La cap de servici de Cultura Festiva 

- Secretària: La cap de secció administrativa del Servici de Cultura Festiva 

- Vocal: El cap de secció de museus del Servici de Cultura Festiva  

- Vocal: Inspectora Coordinadora dels museus de Cultura festiva 

 

Esta Comissió estarà en quant al seu funcionament al que disposen els articles 17 

i 18 de la Llei 40/2015, d´un octubre de 2015 de Régim Jurídic del Sector Públic. La 

secretària tindrà veu i vot. 

 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a 

comptar del següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La 

resolució es notificarà als interessats i posarà fi a la via administrativa, podent-se 

interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, davant del 

mateix òrgan que hi haja dictat la resolució o bé recórrer directament davant de l’orde 

jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei 

reguladora de la dita jurisdicció. La notificació s´entendrà acceptada pels beneficiaris si, 

transcorreguts deu dies des de la seua recepció, la persona interessada no exerceix acte 

en contrari. 

 

A més la resolució serà publicada en la BDNS, la seu electrònica i la pàgina web 

municipal i de Junta Central Fallera. 

 

De conformitat amb el que es disposa per l´article 25.3 de la LGS i el 63 del 

RSG, la resolució, a més dels sol.licitants als quals es concedeixen les subvencions, farà 

constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol.licituds. 

 

Transcorregut el termini màxim establit, sense que s’haguera dictat i notificat 

resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada per silenci administratiu, 



 

31.10-001 

d’acord amb el que preveu l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i 

l´article 20.8 OGS . 

 

9.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 

 

La subvenció d’il·luminació especial de Falles, en tant que subvenció de 

justificació prèvia o post pagable que s’atorga una vegada realitzada l’activitat 

d’il·luminació decorativa i a la vista de les factures presentades en el termini previst en 

esta convocatòria amb la descripció detallada dels elements lluminosos implicats, 

fotografies aportades i informes d’inspecció emesos, subjecta també als beneficiaris a 

les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions 

públiques. 

 

10.- CRITERIS DE GRADUACIÓ DELS POSSIBLES INCOMPLIMENTS DE 

CONDICIONS 

 

Els criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades 

amb motiu de la concessió de subvencions a l'efecte de determinar la quantitat que 

finalment haja de percebre el beneficiari o, si escau, l'import a reintegrar, són els 

següents: 

1. L'incompliment de qualsevol de les obligacions imposades amb motiu de la 

concessió de les subvencions o el seu compliment extemporani, quan el seu compliment 

total fóra determinant per a la consecució de la fi pública perseguida, serà causa de 

pèrdua total del dret de cobrament de la subvenció o de reintegrament, en cada cas. 

 

Fora dels casos expressats en el paràgraf precedent, el compliment parcial de les 

condicions o la realització en termini de només una part de l'activitat, sempre que 

s'acredite una actuació de l'entitat beneficiària inequívocament tendent a la satisfacció 

dels compromisos o s'haguera de força major, donarà lloc al pagament parcial de la 

subvenció o, si escau, al reintegrament també parcial aplicant la proporció en què es 

trobe l'activitat realitzada respecte de la total.  

 

2. Si en la realització d'una comprovació o control financer pels serveis de 

l'Administració es posara de manifest la falta de pagament de tots o part de les despeses 
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realitzades, després de cobrada la subvenció, sent exigibles pels respectius creditors, 

s'exigirà el reintegrament aplicant el principi de proporcionalitat, a l'efecte de la qual es 

considerarà reintegrable la subvenció en proporció a les despeses no pagades respecte al 

total de despeses subvencionables imputades. 

 

SEGON.- Autoritzar una despesa total de 210.000 euros l’import de la qual serà 

amb càrrec a l'aplicació pressupostària EF580 33800 48910 “ALTRES 

TRANSFERÈNCIES” segons Proposta de Gasto 2017/362, Ítem Gasto 2017/23590. 

 

TERCER.- Convocar a l'empar de l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i 55 de 

l´article pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions, la base 18ª de l´Ordenança General de Subvencions de l´Ajuntament de 

València i els seus Organismes Públics i la base 26ª de les d'Execució del Pressupost 

Municipal de 2017 la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la 

il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació i amb motiu de les festes 

falleres de 2017, amb subjecció a la convocatòria aprobada, i per l'import màxim total 

estimat de 210.000 € indicat en l'apartat anterior. 

 

QUART.- Atorgar a l'acord que s'adopta a l'adequada publicitat. 


