
 

SERVEI DE CONTROL INTERN 

 

Esborrany circular de 

subvencions, ajudes i premis 

Exercici 201X 

 

Pàgina 1 de 9 

 

JUSTIFICACIÓ DE L'EMISSIÓ DE LA CIRCULAR 
 

Atenent al volum de subvencions, ajudes i premis concedides per la UJI tots els anys, aquest Servei 

de Control Intern, entén procedent emetre una Circular en la qual s'arrepleguen els criteris 

assenyalats en la normativa actual i en la jurisprudència, a fi d'ajudar als òrgans gestors a l'hora de 

tramitar aquests procediments i abonar les quanties que es deriven. 

 

Aquesta Circular pretén sistematitzar i donar a conèixer, de forma resumida, les pautes i criteris 

principals a l'hora de convocar i concedir subvencions, fer efectiva la comprovació de la justificació i 

el pagament de les mateixes, sense que, d'altra banda, pretenga donar resposta a tota la casuística que 

puga donar-se en una relació jurídica subvencional. 

 

La relació jurídica subvencional comprèn, tant les regles que regulen el seu atorgament, com la 

comprovació del compliment de l'objecte de la subvenció. 

 

Així doncs, i en virtut del que es disposa en l'article 38.8 de les Bases d'Execució del Pressupost de 

la Universitat Jaume I de Castelló, aquest Servei de Control Intern, amb el coneixement de la 

Gerència, emet la següent Circular 

 

CIRCULAR SOBRE SUBVENCIONS, AJUDES I PREMIS 
 

TÍTOL I. DEFINICIONS I RÈGIM JURÍDIC 
 

A) Definició i règim jurídic de subvenció: S'entén per subvenció, tota disposició dinerària 

realitzada per la UJI, a favor de persones públiques o privades, que complisca els següents requisits: 

a. Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris. 

b. Que el lliurament estiga subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un 

projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o 

per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir les 

obligacions materials i formals que s'hagueren establit. 

c. Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una 

activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública 

La utilitat o finalitat pública o l'interès social que es perseguisca en atorgar la subvenció haurà de ser 

conforme amb alguna de les activitats que la Llei Orgànica d'Universitats, els Estatuts de la UJI o 

qualsevol altra norma atribuïsca com a pròpies a les universitats públiques en general, o a la UJI en 

particular. 

 

No es consideraran subvencions els lliuraments en espècie, que es regulen per la Llei de Patrimoni 

de les Administracions Públiques i per la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, llevat que 

els béns, drets o serveis s'adquirisquen expressament per a lliurar-los a tercers. 

 

No es consideraran subvencions, a aquests efectes, les aportacions dineràries entre diferents 

Administracions públiques, per a finançar globalment l'activitat de l'Administració a la qual vagen 

destinades, i les que es realitzen entre els diferents agents de la UJI els pressupostos de la qual 

s'integren –o hagen d'integrar- en els seus Pressupostos Generals, tant si es destinen a finançar 

globalment la seua activitat com a la realització d'actuacions concretes a desenvolupar en el marc de 

les funcions que tinga atribuïdes, sempre que no resulten d'una convocatòria pública (subvenció-

dotació o subvenció-transferència). 
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No es consideraran subvencions quan existisca contraprestació a favor de la UJI (v.g. quan la UJI 

adquireix la propietat d'una obra per al seu ús i gaudi, en els contractes onerosos, en <<les ajudes>> 

per a la mobilitat de PAS o PDI, etc…).  

 

Tampoc es consideraran subvencions les aportacions que deriven d'un conveni de col·laboració amb 

una altra entitat. Per a considerar-se conveni de col·laboració haurà de complir el següent: a) 

Existència de competències compartides o concurrents, b) Cogestió en la fi perseguida (distribució 

de funcions), c) Cofinançament en el compliment de la fi comuna (recursos econòmics i/o materials), 

d) Coparticipació en els resultats i f) Existència d'òrgans comuns (Comissió mixta). Tota aportació 

que no complisca l'anterior es considerarà subvenció –quan no existisca contraprestació- o contracte 

–quan existisca contraprestació-. No ha de confondre's els convenis de col·laboració abans descrits, 

que persegueixen la consecució d'una fi comuna d'interès públic, dels convenis pels quals es 

formalitzen algunes subvencions (vinya. Títol IV d'aquesta Circular), doncs aquests últims, encara 

que també es denominen convenis, es regeixen per la normativa de subvencions. 

 

Les subvencions es regeixen pel que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, en el Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la Llei 

General de Subvencions, en el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el text 

refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i en l'Ordre de 30 de maig de 1996, 

de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la forma d'acreditar, per part dels beneficiaris, de 

l'obligació d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social. 

 

B) Definició i règim jurídic de premi: Els premis econòmics són els lliuraments dineraris que, 

complint les característiques definides per a la subvenció, s'atorguen exclusivament per a premiar 

una activitat meritòria o honorífica. 

 

Els premis es diferencien de les subvencions en què mentre en aquestes existeix una afecció en el 

lliurament dinerari, és a dir, la subvenció es condiciona al compliment i justificació d'una activitat 

d'utilitat pública o interès social, en els premis no existeix aquesta afecció, ja que amb la concessió 

es comprova l'activitat meritòria o honorífica del beneficiari i es lliura els diners, sense que haja de 

justificar posteriorment la seua aplicació. 

 

Són aplicables les excepcions assenyalades per a les subvencions. Esment especial mereixen els 

<<premis>> convocats per a la realització de cartells i similars en els quals la UJI pretén obtenir la 

propietat dels mateixos. En aquests casos, no podrien considerar-se premis com a tals, ja que aquests 

han d'atorgar-se sense contraprestació per a la UJI. A més, l'article 2.3.b) del Reial decret 887/2006, 

estableix l'assumpció com a subvenció [o premi] als lliuraments dineraris que financen una activitat 

el resultat de la qual, material o immaterial, resulte de propietat i utilització exclusiva del subjecte de 

dret privat, per la qual cosa, si el resultat obra en poder de la UJI no podrà considerar-se premi, sinó 

que entrarà en l'àmbit dels contractes. 

 

Atenent al que es disposa en la Disposició Addicional Onzena de la Llei General de Subvencions 

referida a la concessió de determinats premis i, mancant regulació reglamentària específica, 

s'aplicarà, com a norma general, la regulació establida per al cas de la subvenció, excepte en el 

relatiu a la justificació, despeses subvencionables i comprovació de la justificació que, per l'exposat 

anteriorment, no resulta aplicable als premis. 

Els premis sense sol·licitud prèvia seran aquells premis que, complint amb el previst anteriorment, es 

concedisquen sense intervenir intervenció directa del beneficiari. Per a la seua concessió hauran 

d'aplicar-se els principis establits en l'article 8 de la Llei General de Subvencions, excepte el de 

concurrència, i en tot cas, haurà de recaptar-se l'acceptació expressa del premi per part del 

beneficiari. 
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C) Definició i règim jurídic de les ajudes: Es consideren ajudes en sentit estricte aquelles mesures 

d'estímul que no suposen un lliurament dinerari directa per part de la UJI, i que comprenen, sota 

formes diverses, intervencions que alleugen les càrregues dels beneficiaris. Normalment suposen 

menys ingressos per a la UJI, en forma de reduccions de taxes o altres tarifes. Així doncs, mentre 

que, com a norma general, les subvencions i premis afecten al Pressupost de Despeses de 

l'Administració Pública (augmentant la despesa), les ajudes afecten al seu Pressupost d'Ingressos 

(disminuint els ingressos). 

 

Es regeixen per la seua pròpia normativa. Per a aplicar aquestes ajudes (bonificacions) serà necessari 

que estiguen previstes en una normativa i efectuar-se conforme al previst en la mateixa. 

 

TÍTOL II. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I PREMIS 
 

Capítol I. Actuacions prèvies a la resolució de concessió. 
 

1.- Sol·licitud d'emissió del document RC per l'import global de la subvenció o premi. 

 

2.- Aprovació de les bases i convocatòria de la subvenció o del premi. La convocatòria haurà 

d'aprovar-la el Rector o persona que tinga delegada la signatura per a aquest supòsit. El contingut de 

les bases es detalla en l'Annex I d'aquesta Circular. 

 

3.- Publicació de les bases i la convocatòria: Haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana. En el cas que tots els participants hagen de pertànyer a la comunitat universitària (o a 

algun sector de la mateixa) podria substituir-se aquesta publicació per una altra efectuada en la seu 

electrònica de la UJI. Per a açò, hauria d'habilitar-se una adreça específica en la qual s'agrupen totes 

les publicacions. Així mateix, el sistema informàtic haurà de comptar amb un dispositiu que permeta 

acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'incloga en el 

mateix. 

 

4.- Qualificació de la documentació aportada i esmena d'errors: La comissió de valoració qualificarà 

la documentació aportada. En aquesta fase s'analitzarà únicament la documentació que es referisca 

als requisits dels beneficiaris. D'acord amb aquesta qualificació, el Rector o persona que tinga la 

delegació de signatura acordarà i publicarà la llista provisional d'admesos i exclosos, concedint a 

aquest efecte un termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions o documents. 

 

5.- Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos: El Rector –sense perjudici de les 

delegacions de signatura- aprovarà i publicarà, una vegada examinades les al·legacions i la 

documentació aportada, la llista definitiva d'admesos i exclosos, amb indicació dels recursos que 

procedeixen contra la mateixa i el termini per a la seua interposició. 

 

6.- Valoració dels mèrits dels participants, atenent als criteris de selecció establits en la convocatòria. 

Aquesta fase l'efectuarà la Comissió de Valoració i s'expressarà en un acta en la qual s'assenyalarà, a 

part dels altres requisits establits en la normativa, la puntuació obtinguda per cada participant en 

cadascun dels criteris de selecció valorats, motivant-se en cada cas les raons per les quals s'atorga la 

puntuació. A la vista d'aquests resultats, la Comissió de Valoració proposarà la concessió de les 

subvencions o premis a l'òrgan competent per a resoldre. 

 

Capítol II. Resolució de la concessió 
 

1.- A la vista de la proposta de concessió emesa per la Comissió de Valoració, el Rector o persona 

que tinga atribuïda la delegació de signatura per a aquests efectes, resoldrà la concessió de la 

subvenció o premi. 

 

2.- La resolució haurà d'estar motivada indicant, almenys, la puntuació final obtinguda per cada 

sol·licitant, així com, la convocatòria de la qual deriva, el programa i crèdit pressupostari al que 
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s'imputen les despeses, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció. 

No caldrà que s'assenyalen les raons que justifiquen la puntuació obtinguda per cada sol·licitant, 

sempre que es remeta a l'informe de la Comissió de Valoració. Així mateix, en el cas que es preveja 

en les bases reguladores, s'indicarà, per ordre de prelació, la llista d'espera dels sol·licitants que, 

complint amb els requisits de la convocatòria, no hagueren obtingut la subvenció per esgotar-se el 

crèdit, a l'efecte de la seua crida per a concedir-li la subvenció en el cas que algun beneficiari 

renuncie a la mateixa o existisca impossibilitat manifesta que impedisca el seu gaudi. 

 

3.- La resolució haurà d'assenyalar els recursos que procedisquen contra la mateixa i el termini per a 

la seua interposició. 

 

4.- Respecte a la publicació de la resolució, se seguirà el que es disposa en el punt 3 del Capítol I 

anterior, excepte en el cas que els imports individuals de les subvencions concedides siguen de 

quantia inferior a 3.000 euros, en aquest cas podrà obviar-se la publicació en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana, sempre que en les bases reguladores es prevegen la utilització d'altres mitjans 

que asseguren la publicitat dels beneficiaris de les mateixes (v.g. seu electrònica de la UJI). 

 

TÍTOL II. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 

Capítol I. Pagament de les subvencions 
 

1.- Amb caràcter general, el pagament de la subvenció s'efectuarà una vegada que el beneficiari haja 

justificat el compliment de l'objecte de la convocatòria, conforme l'establit en les bases regulatòries. 

En el cas dels premis, el pagament s'efectuarà una vegada es dicte la resolució de concessió, llevat 

que en el mateix es dispose una altra cosa o estiga sotmès a alguna condició. 

 

2.- Sempre que es preveja en les bases reguladores i amb les condicions que aquesta establisca, 

podran efectuar-se pagaments a compte, amb el que el pagament parcial s'efectuarà conforme el 

beneficiari vaja justificant les despeses subvencionables.  

 

3.- Sempre que es preveja en les bases regulatòries, podran efectuar-se pagaments anticipats.  

 

4.- Tant en el cas d'efectuar pagaments a compte com a pagaments anticipats, el beneficiari no 

quedarà eximit d'aportar la justificació del compliment de l'objecte de la convocatòria, conforme 

l'establit en les bases reguladores. 

 

5.- Tant en el cas d'efectuar pagaments a compte com a pagaments anticipats, i en els supòsits 

específics previstos en l'article 47 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 

Valenciana, s'exigirà l'aportació d'una garantia al beneficiari que cobrisca l'import anticipat i els 

interessos de demora, sense que excedisca del 20% d'aquest import (vinya. arts 45, 46 i 47 del RD 

887/2006). 

 

6.- En qualsevol cas, amb anterioritat al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà d'aportar els 

certificats d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social, emesos per 

l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació 

de la Generalitat Valenciana, i per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Estaran exempts de 

la seua aportació, llevat que s'establisca el contrari en les bases reguladores, els següents: 

 

a. Les lliurades a favor de l'Estat, de la Generalitat Valenciana i els seus respectius organismes 

autònoms. 

b. Les lliurades a favor de les entitats locals, així com dels ens i empreses als quals es refereix 

l'article 5 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 

c. Les beques o ajudes destinades expressament a finançar estudis en centres de formació 

pública o privats, quan es perceben directament per les persones individuals beneficiàries. 

d. Les ajudes destinades a familiars de funcionaris de la UJI morts en acte de servei. 
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e. Totes aquelles que en conjunt no superen la quantia d'1.800 euros per concepte i any. 

f. Les subvencions corrents per serveis socials els beneficiaris dels quals siguen: 

1) Persones físiques o famílies. 

2) Institucions sense ànim de lucre. 

g. Així mateix, queden exonerades les subvencions que per la seua naturalesa i quantia puguen 

equiparar-se a les concedides en el punt segon de la Resolució de la Secretaria General del 

Ministeri d'Economia i Hisenda de 28 d'abril de 1986 

 

7.- Per a l'abonament de les subvencions, serà necessari que el responsable de la despesa emeta un 

escrit en el qual preste la conformitat del pagament, indicant la procedència de l'abonament de la 

subvenció o premi, conforme al que es disposa en la convocatòria i la resolució de concessió. 
 

Capítol II. Comprovació de les Justificacions 
 

1.- El beneficiari de les subvencions haurà de presentar la justificació que establisca la convocatòria i 

en el termini previst en aquesta. 

 

2.- En el cas que la justificació present deficiències, haurà d'atorgar-se al beneficiari 10 dies hàbils 

perquè les esmene o present les al·legacions que estime oportunes. En el cas que no s'esmenen les 

deficiències o no s'atenguen les al·legacions, es procedirà al reintegrament de la subvenció o a la 

pèrdua del dret de cobrament de la mateixa. Per a determinar la quantia a reintegrar o la pèrdua del 

dret de cobrament s'atendrà al principi de proporcionalitat i al que es disposa en l'article 37.2 de la 

llei General de Subvencions: <<Quan el compliment pel beneficiari o, si escau, entitat 

col·laboradora s'aproxime de manera significativa al compliment total i s'acredite per aquests una 

actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a reintegrar 

vindrà determinada per l'aplicació dels criteris enunciats en el paràgraf n de l'apartat 3 de l'article 17 

d'aquesta Llei o, si escau, les establides en la normativa autonòmica reguladora de la subvenció>>. 

 

3.- En cas que no es presente la justificació en el termini establit en la convocatòria, es requerirà al 

beneficiari la seua aportació, concedint-li a aquest efecte un termini de 15 dies hàbils. La falta de 

presentació de la justificació en el termini addicional establit portarà amb si l'exigència del 

reintegrament o pèrdua del dret al cobrament de l'ajuda i altres responsabilitats establides en la Llei 

General de Subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establit no eximirà 

al beneficiari de les sancions que, conforme a la Llei General de Subvencions, corresponguen. 

 

4.- Amb anterioritat a la finalització del termini de justificació –sense explicar el termini addicional 

del punt anterior- l'òrgan competent per a resoldre la concessió podrà, d'ofici o a instàncies del 

beneficiari, ampliar el termini de justificació, conforme l'establit en l'article 49 de la Llei 30/92. 

 

5.- L'òrgan de seguiment que es determine en les bases reguladores procedirà a comprovar la 

justificació, tant en els aspectes materials –compliment de l'objecte de la subvenció-, com dels 

aspectes formals – compliment de la forma de la justificació-. En aquest sentit, haurà d'atenir-se al 

que es disposa en la convocatòria, sense exigir majors obligacions de les previstes en la mateixa, ni 

eximir d'aquestes obligacions. En definitiva, tal com assenyala la jurisprudència, les bases suposen la 

norma de la convocatòria i escapen al pur voluntarisme de les parteixes- òrgan concedent i 

beneficiari-, per la qual cosa tots dos han de subjectar-se al que es disposa en les mateixes.  

 

6.- Durant la comprovació de la justificació, si la documentació original presentada ha d'obrar en 

poder dels beneficiaris, l'òrgan de seguiment haurà d'estampillar les factures i altres documents 

equivalents originals amb un segell en el qual s'indique el finançament de la UJI. En qualsevol cas, 

en l'expedient hauran de constar els documents originals o les còpies acarades dels mateixos. 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-2003.tp.html#a17
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-2003.tp.html#a17
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TÍTOL III. REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS 
 

1.- El reintegrament de les subvencions es produirà quan concórrega algun dels supòsits establits en 

l'article 37 de la Llei General de Subvencions. 

 

2.- Serà necessària la notificació al beneficiari de la resolució aprovada pel Rector d'incoació del 

procediment, en el qual s'identifique, com a mínim, la convocatòria, el beneficiari, la causa que 

motive el reintegrament i la quantia a reintegrar, atorgant un termini de 15 dies perquè present les 

al·legacions que considere oportunes o procedisca al reintegrament voluntari. A aquest efecte, els 

interessos de demora es calcularien des de la data del pagament de la subvenció fins avui de 

resolució d'incoació. 

 

3.- Vistes les al·legacions presentades o realitzat el pagament voluntari, el Rector dictarà resolució 

de reintegrament que haurà de notificar-se al beneficiari, indicant els recursos que procedisquen 

contra la mateixa i el termini per a la seua interposició. En cas que el beneficiari no haguera efectuat 

el pagament voluntari referit, els interessos de demora es calcularan des de la data del pagament fins 

avui de resolució de reintegrament. 

 

4.- Per a fer efectiu el reintegrament s'estarà al que es disposa en el Reial decret 939/2005, de 29 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació. 

 

TÍTOL IV. CONCESSIONS DIRECTES DE SUBVENCIONS 
 

1.- La concessió directa de subvencions solament podrà donar-se en algun dels següents suposats: 

 

a. Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de la UJI. 

b. Aquelles l'atorgament de les quals o quantia venja impost a l'Administració per una norma 

de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulte d'aplicació d'acord 

amb la seua pròpia normativa. 

c. Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acrediten raons d'interès 

públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten 

la seua convocatòria pública. 

 

2.- En el supòsit dels apartats a) i c) anteriors serà necessari realitzar les següents actuacions: 

 

- Emissió del document RC. 

- Aprovació d'una resolució de concessió o formalització d'un conveni. En el primer cas, serà 

necessari recaptar la conformitat del beneficiari. En tots dos casos, la resolució o el conveni haurà de 

contenir, com a mínim, els següents extrems: 

 

a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació 

pressupostària. 

b) Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, si 

escau, per a cada beneficiari si foren varis. 

c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a 

la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions, ens públics o privats, 

nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments 

anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran 

d'aportar els beneficiaris. 

e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per a la 

qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 

 

- En el cas del supòsit de l'apartat 1.c) anterior, haurà d'emetre's un informe de l'òrgan o unitat 

administrativa de la UJI que promoga la subvenció, en la qual es motive les raons que justifiquen 
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l'interès públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres que justifiquen la dificultat de la seua 

convocatòria pública. 

- En el cas del supòsit de l'apartat 1.a) anterior, la subvenció i el beneficiari hauran d'assenyalar-se de 

forma indubitativa en els Pressupostos de la UJI. 

 

3.- A les subvencions referides en el punt anterior, respecte al pagament, justificacions i 

reintegrament de la subvenció, els serà aplicable l'establit en el Títol II i III d'aquesta Circular. 
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ANNEX I. CONTINGUT DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS I 

PREMIS 
 

- Objecte de l'ajuda. Ha de motivar-se la finalitat pública o l'interès social perseguit. 

- Requisits dels beneficiaris. Han de ser objectius, abstractes i generals, és a dir, no han de 

configurar-se de tal manera que restringisquen o obstaculitzen indegudament la concurrència de 

participants. 

- Sol·licituds i documentació a aportar. Lloc i termini de presentació de les instàncies. Entre la 

documentació a aportar haurà d'assenyalar-se, per als estrangers, l'aportació del certificat de 

residència fiscal emès per les autoritats fiscals del seu país de procedència. 

- Lloc de publicació i termini d'esmena d'errors. Haurà d'incloure's el lloc de publicació, tant de 

la llista provisional d'admesos i exclosos com de la llista definitiva. 

- Comissió de valoració. Han de ser com a mínim, tres persones. Hauran d'identificar-se, amb nom i 

cognoms i, si escau, el càrrec que ocupen. 

- Criteris de valoració. Haurà d'establir-se la puntuació o barem de cadascun. En defecte d'açò, es 

consideraran que tots tenen el mateix pes específic. 

- Resolució de la concessió. És convenient establir el termini màxim per a la resolució de la 

convocatòria, que en cap cas podrà superar els 6 mesos. Podrà preveure's l'establiment d'una llista 

formada, per ordre de prelació, amb els participants que no hagen obtingut la subvenció, perquè, en 

cas de renúncia o impossibilitat de gaudi d'un beneficiari, puga assignar-se la subvenció a algun 

d'ells, atenent al citat ordre de prelació. 

- Publicació de la resolució de concessió.  

- Quantia i forma de pagament de la subvenció. Ha d'establir l'import global màxim i l'import 

individualitzat. Poden establir-se pagaments anticipats i pagaments a compte. No podran atorgar-se 

subvencions per quantia superior a la qual es determine en la convocatòria. Únicament podrà 

augmentar-se el crèdit quan en el moment d'efectuar la convocatòria no existira crèdit suficient, es 

preveja en les bases amb indicació de l'import màxim addicional, i s'aprove la consegüent 

modificació pressupostària –generació, ampliació o incorporació de crèdit- amb anterioritat a la 

resolució de concessió. En cas de subvencions plurianuals, en la convocatòria haurà d'assenyalar-se 

que, per als anys següents, l'autorització de les despeses se subordinarà als crèdits que, per a cada 

exercici, es consignen a aquest efecte en el pressupost de la UJI. 

- Partida pressupostària a la qual s'imputa la subvenció 

- Despeses subvencionables. Haurà d'indicar-se les despeses subvencionables, el període en què han 

d'efectuar-se i la manera d'acreditar, si escau, el pagament dels mateixos. Aquest apartat no és 

necessari en el cas de premis. 

- Forma i termini de justificació. Ha d'establir-se sempre aquest apartat per a la convocatòria de 

subvencions. En el cas de premis, no és exigible. Així mateix, s'haurà d'identificar l'òrgan que 

efectuarà la comprovació de la justificació presentada. 

- Obligacions del beneficiari. Ha d'assenyalar-se amb caràcter general les establides en l'article 14 

de la Llei General de Subvencions. En concret, hauran de figurar les mesures que es consideren per a 

donar publicitat del finançament de la UJI (vinya. art. 31 RD 887/2006). Així mateix, podran 

establir-se altres addicionals que es consideren oportunes.  

- Lloc de publicació de les comunicacions i publicacions derivades de la subvenció. 

- Si escau, criteris i condicions per a modificar les condicions a complir per part del beneficiari. 

Aquestes modificacions no poden suposar canvis que d'haver-se tingut en compte amb anterioritat a 

la concessió hagueren suposat la concessió a altres participants, ni tampoc pot suposar perjudicar 

drets de tercers.  

- Causes de reintegrament i les seues graduacions o pèrdua del dret del cobrament. En tot cas, 

per a considerar un reintegrament o la pèrdua total o parcial del dret de cobrament, haurà d'atenir-se 

al principi de proporcionalitat. 

- Compatibilitat o incompatibilitat amb altres ajudes  

- Règim jurídic  

- Recursos que procedeixen contra la convocatòria.  

- Signatura de l'òrgan competent, en aquest cas, excepte les aprovades pel Consell Social, serà 

competent el Rector, sense perjudici de les delegacions de signatura que s'establisquen. 
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ANNEX II. RESUM DELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS I ELS ÒRGANS COMPETENTS 
 

ORDRE TRÀMIT ADMINISTRATIU ÒRGAN COMPETENT 

1 Sol·licitud RC Òrgan o unitat administrativa interessada 

2 Emissió RC Servei d'Informació Comptable 

3 Aprovació convocatòria Rector o persona que tinga delegació de 

signatura 

4 Publicació de la convocatòria Òrgan o unitat administrativa interessada 

5 Qualificació documentació presentada: 

Requisits per a participar 

Comissió de Valoració 

6 Aprovació de la llista provisional 

d'admesos i exclosos 

Rector o persona que tinga delegació de 

signatura 

7 Publicació de la llista provisional 

d'admesos i exclosos 

Òrgan o unitat administrativa interessada 

8 Aprovació de la llista definitiva 

d'admesos i exclosos 

Rector o persona que tinga delegació de 

signatura 

9 Publicació de la llista definitiva 

d'admesos i exclosos 

Òrgan o unitat administrativa interessada 

10 Valoració de les sol·licituds, d'acord 

amb els criteris de selecció 

Comissió de Valoració 

11 Proposta de concessió Comissió de Valoració 

12 Resolució de concessió Rector o persona que tinga delegació de 

signatura 

13 Publicació de la concessió Òrgan o unitat administrativa interessada 

14 Comprovació de la justificació 

presentada pel beneficiari 

Òrgan o unitat administrativa que 

establisca les bases. 

   

15 Petició, denúncia, informe o proposada 

reintegrament 

Òrgan o unitat administrativa que 

establisquen les bases, òrgan superior o un 

altre òrgan o unitat administrativa, o 

qualsevol ciutadà. 

16 Reintegrament: Incoació i resolució Rector o persona que tinga delegació de 

signatura 

 


