AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.ajunt-museros.com

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A SUBVENCIONS A
EMPRESES, COMERÇOS, PROFESSIONALS I ASSOCIACIONS PER A LA
RETOLACIÓ EN VALENCIÀ PER A L’ANY 2018

Primer. Objecte
Aquest ajuntament té la voluntat de promoure una campanya de retolació en
valencià entre les empreses, els comerços, les professionals i els professionals,
les associacions i els clubs esportius de Museros. Així, es pretén promocionar
l’ús del valencià en tots els àmbits, i en concret en l’àrea l’econòmica.

Segon. Dotació econòmica
El pressupost total de la campanya per a la retolació en valencià per a l’any
2018 és de 2.000 € que es distribuiran entre els sol·licitants, d’acord amb les
condicions de la convocatòria i que farà efectiu amb càrrec a l’aplicació
pressupostària prevista, dins de l’estructura pressupostària de l’Ajuntament de
Museros i de la resta normativa vigent.

Tercer. Beneficiaris i beneficiàries
Podran ser beneficiaris i beneficiàries les empreses, els comerços, els
professionals i les professionals, les associacions i els clubs esportius de
Museros que canvien la retolació ja existent o col·loquen de nova en valencià.
Per a les associacions culturals i clubs esportius, serà necessari estar inscrits
en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals de Museros.

Quart. Quantia
L’import total que se subvencionarà a cada entitat o professional es determina
en aquesta convocatòria. Només es concedirà una ajuda per beneficiari i any.
L’import

total

de

la

campanya

es

repartirà

entre

els

sol·licitants

proporcionalment en cas que s’esgote la quantitat consignada en la partida
pressupostària corresponent de l’exercici 2018.
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Cinqué. Criteris de la concessió de les subvencions
Les subvencions es concediran per a rètols exteriors, interiors o de vehicles,
sempre que vagen sobre un suport fix.
El text inclòs als rètols serà únicament en valencià i escrits correctament. Els
interessats sotmetran els textos al criteri de l’Agència de Promoció del Valencià
de Museros AVIVA, que emetrà un informe quant a correcció i possible
ambivalència.
Els rètols d’ortografia idèntica en valencià i en castellà no tindran cap
subvenció.

Sisé. Activitats subvencionables
Seran objecte de subvenció:
1. Els rètols en valencià de nova instal·lació, col·locats durant l’any 2018. Es
concediran subvencions fins al 40% del seu cost, és a dir, una quantitat
màxima de 250 €.
2. Els rètols en valencià que substituïsquen uns altres escrits en llengües
diferents

del

valencià,

instal·lats

durant

l’any 2018.

Es concediran

subvencions fins al 50% del seu cost, és a dir, una quantitat màxima de 300 €.

Seté. Presentació de sol·licituds i justificació
El termini per presentar les sol·licituds començarà a partir del 15 de novembre i
finalitzarà 15 de desembre. Les sol·licituds, que seran dirigides a l’alcaldessa
de la corporació, es presentaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament.
Els beneficiaris i les beneficiàries hauran de justificar l’execució de l’activitat
abans de fer-se efectiu l’ingrés de l’ajuda, i aportaran la documentació següent:
1. Sol·licitud dirigida a l’alcaldessa de la corporació que s’annexa a aquesta
convocatòria.
2. Una fotografia del nou rètol en valencià i una altra, si és el cas, del rètol
anterior que haja sigut substituït.
3. Factura original el concepte de la qual corresponga a les activitats
subvencionables en aquestes subvencions i corresponent a l’any 2018.
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4. Document bancari en el qual figure el compte corrent en el qual es desitja
rebre la transferència.
5. Fotocòpia del CIF o del NIF de l'entitat.
6. Certificat d’estar al corrent de les obligacions fiscals i de Seguretat Social,
o declaració responsable.

Vuité. Resolució de la concessió de les subvencions
Les sol·licituds seran avaluades per l'Agència de Promoció del Valencià de
Museros AVIVA. I vist l'informe d'aquesta agència, l’alcaldia-presidència de
l’Ajuntament de Museros serà l’òrgan competent per a la resolució de la
concessió i de la quantia de les ajudes.

Nové. Compatibilitat o incompatibilitat amb unes altres subvencions concedides
per uns altres organismes
La persona beneficiària d’aquestes subvencions haurà de comunicar, a
l’Ajuntament, la recepció d’altres subvencions que, pel mateix concepte, haja
rebut d’altres administracions públiques, per tal que la quantitat de les
subvencions no supere el cost de l’activitat.

Desé. Alteracions de les condicions
1. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió
de la subvenció, o si escau, de la concurrència de subvencions o ajudes per
unes altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la
modificació de la resolució de la concessió.
2. En cas que els documents justificatius no coincidisquen amb els presentats
en la sol·licitud de la subvenció donarà lloc a la reducció en la proporció
corresponent de la subvenció amb ordenació de reintegrament.

Onzé. Reintegrament
Procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes i l’exigència de l’interés de
demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos següents:
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1. Obtindre la subvenció sense reunir les condicions requerides necessàries.
2. Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
3. La persona beneficiària haja omés les seues obligacions.
4. La modificació de les condicions de la concessió o falsedat en la
documentació presentada, derivada de l’actuació de comprovació.
Dotzé. Pagament de l’import subvencionat
Com a norma general el pagament es realitzarà mitjançant transferència
bancària al compte corrent presentat.
El fet que el beneficiari o la beneficiària no complisquen les obligacions com a
persona beneficiària donarà lloc automàticament al reintegrament.

Tretzé. Publicació de la convocatòria
La convocatòria es publicarà, per conducte de la BDNS, al Butlletí Oficial de la
Província de València.
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