
 

 1

 

La Universitat Jaume I, en el marc del seus Estatuts, vetlla per promoure la participació i 
l’associacionisme entre la comunitat universitària. sobretot a través de programes i activitats que 
estiguen relacionades amb la pròpia universitat i adreçades a l’estudiantat. A fi de promoure les 
associacions universitàries i el desenvolupament i promoció de les seues activitats durant l’any 
2017 
 
Aquest rectorat, 
 
RESOL: 
 
Primer. Convocar un concurs públic per a la concessió d’ajudes per al foment de 
l’associacionisme i la participació entre l’alumnat de la Universitat Jaume I, amb càrrec al 
centre de despesa: Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa (VEOIE); 
subcentre: VE; programa: 422-D; projecte: 02G033 Ajudes a estudiants i associacions; 
subprojecte: 03, aplicació 4711 per un import de 10000 €. 

Segon. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, i que figuren en l’annex I. 

Tercer. Publicar la resolució de les ajudes en el tauler d’anuncis oficials de la universitat. 
http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant del Rectorat de la Universitat Jaume I, en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, 
del procediment administratiu comú, i un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Castelló, dins dels dos mesos següents, comptadors des de 
l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que s’estime oportú. 

 

El rector, i per delegació de signatura (Resolució de 17/06/2014), 
la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa 

 
 
 
 

Castelló de la Plana, 12 de febrer de 2018 
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CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER AL FOMENT DE L’ASSOCIACIO NISME I LA 

PARTICIPACIÓ ENTRE L’ESTUDIANTAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A 
L’ANY 2018 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1. Beneficiaris 
 
Poden sol· licitar aquestes ajudes les associacions d’estudiants legalment constituïdes i 
registrades a la Universitat Jaume I 

La inscripció en aquest registre s’ha d’haver produït abans de la data de publicació d’aquesta 
convocatòria. 
 
2. Objecte de les ajudes 
Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar les despeses corrents de l’activitat o 
activitats, programes i projectes d’activitats que les entitats pretenen dur a terme al llarg de l’any 
2018, així com les accions pròpies de desenvolupament i difusió que incloguen, entre d’altres, 
els objectius següents: 

• Foment de l’associacionisme i la participació. 
• Formació i estudi sobre temes de joventut, universitaris, interculturals, així com la 

participació de l’associació en activitats de caràcter nacional i internacional, etc. 
• Activitats culturals. 
• Organització de  jornades, trobades, cursos, conferències, concursos, de caràcter 

acadèmic, etc. 
• Activitats de difusió de la mateixa associació. 

 
No són subvencionables els programes que incloguen alguna de les accions següents: 
 

• Viatges desproveïts d’un interès cultural i social clar. 
• Activitats exclusivament esportives. 
• La petició de material inventariable. 
• Activitats amb finalitat lucrativa 
• Activitats que puguen incitar, directament o indirectament, a l’ús de drogues, alcohol i 

tabac, que el fomenten o que en facen apologia del seu consum. 
 
Les activitats i els projectes presentats han d’estar organitzats per l’estudiantat de la Universitat 
Jaume I de Castelló. En el cas que el projecte exigisca la contractació d’empreses de serveis 
s’ha de justificar: 

• Que l’acció no puga ser realitzada pels mitjans propis de l’associació. 
• Que siga convenient per al desenvolupament del projecte.  

 
3.  Quantia de les ajudes  
 
L’import global d’aquesta convocatòria és de 10000 € a càrrec del Vicerectorat d’Estudiants, 
Ocupació i Innovació Educativa (VEOIE); subcentre: VE; programa: 422-D; projecte: 02G033 
Ajudes a estudiants i associacions; subprojecte: 03; aplicació econòmica: 4711; línia 
pressupostària: 00000. 
 
L’import de les ajudes podrà subvencionar total o parcialment el pressupost de les accions 
objecte de la subvenció. L’import màxim per beneficiari serà en tot cas de 1000 € 



 

 3

 
Les associacions que sol·liciten aquestes ajudes no podran demanar a altres serveis de la 
universitat subvencions per a la mateixa activitat. 
 
4.  Sol· licituds i terminis  

Les sol· licituds han de formalitzar-se en la seu electrònica 
http://www.uji.es/seu/cataleg/veoie/proc-23/ A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació 
següent: Indicar el codi 7236 

a) Programa d’activitats o de l’activitat objecte de subvenció que ha d’incloure com a 
mínim els punts següents: 

• Objectius que es volen aconseguir. 

• Activitats i accions específiques a realitzar. 

• Estructura organitzativa i programa de treball. 

• Dates i llocs de realització. 

• Destinataris de les activitats. 

• Recursos humans responsables del projecte (estudiantat implicat). 

• Contingut, programa i ponents en el cas de seminaris o conferències. 

• Pressupost de l’activitat per a 2018 amb descripció detallada d’ingressos i 

despeses. 

b) Memòria de les activitats realitzades durant 2017, excepte si ja s’ha presentat. 

El termini per presentar les ajudes és de 20 dies hàbils  a partir de la seua publicació en el tauler 

d’anuncis oficial de la Universitat (TAO) http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ 

Si la sol· licitud no reuneix les dades exigides en la convocatòria o falta documentació 
acreditativa, s’instarà la persona peticionària perquè en el termini de 10 dies hàbils esmene 
aquests defectes o acompanye els documents preceptius, indicant que si no ho fa així es 
considerarà que desisteix de la seua petició, la qual s’arxivarà. Aquesta petició de documentació 
es publicarà a la pàgina web 
http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/asso/associacions/ajudesasso/ i en el tauler d ‘anuncis 
oficial  http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ 
 
La comprovació de l’existència de dades no ajustades a la realitat, tant en la sol· licitud com en 
la resta de la documentació aportada, pot comportar, en funció de la seua importància, la 
denegació de la subvenció sol· licitada, sense perjudici de les responsabilitats que es puguen 
derivar. 

Les ajudes poden subvencionar totalment o parcialment un projecte o una activitat o partides 
concretes d’aquestes, la qual cosa s’ha d’especificar indicant l’ordre de preferència. 
 
També es pot presentar d’acord amb el punt amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015 
del procediment administratiu comú.  
 
Les associacions estan obligades a fer constar en la seua publicitat que aquestes ajudes estan 
patrocinades per la Universitat Jaume I. 
 
El procediment de concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva. 
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5. Comissió Avaluadora i resolució de la convocatòria 
 
Per a l’estudi i la valoració dels projectes es constituirà una Comissió Avaluadora nomenada pel 
rector o persona en qui delegue i que estarà formada per: 
 
-La vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustín que actuarà 
com a presidenta amb vot de qualitat. 
-Jordi Torner Mas, tècnic juvenil del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa. 
-El/La portaveu del Consell de l’Estudiantat Jorge Ribes Vicente o persona en qui delegue. 
 

La Comissió Avaluadora elevarà a través de la Vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa una proposta de resolució motivada que contindrà una relació dels sol· licitants per als 
quals es proposa la concessió de subvenció i la seua quantia, i també d’aquells per als quals es 
proposa la denegació de la subvenció sol·licitada, amb l’especificació de la valoració dels 
programes o projectes segons els criteris establers per a la baremació. 

La Comissió Avaluadora ha d’actuar d’acord amb els criteris de valoració i de puntuació que 
preveuen aquestes bases. 

La convocatòria la resoldrà el rector, o persona en qui delegue, a la vista de la proposta de la 
Comissió Avaluadora i resoldrà les sol· licituds d’ajudes presentades a l’empara del que disposa 
aquesta convocatòria. La denegació de l’ajuda haurà de ser motivada i les raons es faran constar 
en la resolució, i en tot cas els fonaments de la resolució que s’adopten hauran de quedar 
acreditats en el procediment. 

El termini màxim per a resoldre la convocatòria i fer-ne la notificació és de sis mesos a partir de 
l’endemà del dia en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si quan transcòrrega 
aquest termini, no s’ha dictat resolució expressa, les sol·licituds presentades es poden entendre 
desestimades, de conformitat amb el que disposa l’article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de 
desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la 
Generalitat Valenciana, sense perjudici de l’obligació de resoldre i de notificar que estableix 
l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú. 
 

La resolució de la convocatòria es notificarà als interessats en els termes que preveuen els 
articles 39 i 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú i es 
publicarà al tauler d’anuncis oficial de la Universitat (TAO) i a la pàgina web 
http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/asso/associacions/ajudesasso/ 
 
La resolució provisional dels beneficiaris de la convocatòria es publicarà  a la fulla web de la 
Universitat Jaume I http://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/asso/associacions/ajudesasso/ 
 i s’avisarà per correu electrònic del lloc on poder consultar-la. , indicant en el seu cas el termini 
per a practicar la subsanació dels errors detectats i la documentació necessària per a subsanar-
los.  
 
La resolució final de la convocatòria es publicarà  a la fulla web de la Universitat Jaume I al 
tauler d’anuncis oficials (TAO) a la’adreça http://www.uji.es/seu/info-adm/tao/ , així com també 
a l’adreçahttp://ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/asso/associacions/ajudesasso/ 
i s’avisarà també per correu electrònic del lloc on consultar la resolució. 
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L’eficàcia de la concessió de les ajudes queda supeditada al compliment dels termes i les 
condicions de la concessió i de la legislació vigent. La no presentació de la justificació de la 
despesa en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de l’ajuda i a la revocació consegüent 
 
Quan la quantia concedida al beneficiari supere els 1.800 €, el beneficiari haurà de subscriure el 
document de l’annex 1 (es pot trobar a la següent adreça: 
http://www.uji.es/bin/serveis/sci/circular/c8/anex1val.pdf) i aportar els certificats d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries o bé (AEAT i Conselleria d’Economia i Hisenda) i amb la 
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix la circular núm. 8 del Servei de Control 
Intern.  
 
 
6. Criteris de valoració i puntuació de les sol· licituds 
 
La valoració dels projectes presentats s’ajustarà als criteris que la Comissió Avaluadora 
establisca, entre els quals figuren: 
 

• Qualitat tècnica del programa/activitat. De 0 a 3 punts. 
• Finançament propi del projecte o l’activitat: de 0 a 2 punts 
• Viabilitat del projecte. De 0 a 2 punts. 
• Valoració de les activitats desenvolupades amb anterioritat. De 0 a 3 punts. 
• Valoració de la justificació presentada amb anterioritat. De 0 a 2 punts. 
• Grau de repercussió social i en l’entorn. De 0 a 3 punts. 
• Incidència del programa entre l’estudiantat de la Universitat Jaume I. De 0 a 3 punts. 
• Nombre de voluntaris implicats en el desenvolupament del programa. De 0 a 3 punts. 
• Nombre de participants previstos en les activitats programades. De 0 a 2 punts. 
• Sol·licita ajuda per a un programa o activitat. De 0 a 2 punts. 
• Coherència del programa amb els objectius de l’associació. De 0 a 3 punts. 
• Grau d’utilització del valencià a les publicacions i al programa. De 0 a 2 punts. 
• Nombre de socis/Grau de representativitat. De 0 a 2 punts 

 
 
La Comissió pot fixar els criteris addicionals que considere oportú per tal d’avaluar els projectes 
i concedir les ajudes sempre que estiguen dins de l’esperit de la convocatòria. 
 
7. Justificació i pagament  
 
Al pagament d’aquestes ajudes li és d’aplicació el següent: 
 

a) Fins a un 50 % de l’import concedit s’ha de lliurar immediatament quan es 
concedisca la subvenció. 

b)  La resta l’ha d’abonar la Universitat quan el beneficiari justifique la realització i 
justificació del programa objecte de la subvenció. El pagament d’aquestes ajudes 
s’efectuarà després de justificar-ne prèviament l’ús, per a la qual cosa els 
beneficiaris han de presentar la documentació següent: 

• Memòria de les activitats realitzades objecte de la subvenció durant 2018 especificant el 
grau de consecució dels objectius, el programa realitzat, les dates i els llocs de 
realització, el material publicitari realitzat, l’avaluació dels resultats, etc. 

• Factures originals i còpies de les despeses realitzades per a ser confrontades pel 
Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, per l’import total concedit. 
Aquestes factures han de complir els requisits que estableix la normativa vigent. 
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• Certificat del tresorer/a de l’entitat en què es faça constar que l’import de la subvenció 
està registrat com a ingrés dins la comptabilitat de l’associació per a l’any, amb el 
vistiplau del/de la representant legal de l’entitat. 

• Certificat del tresorer/a de l’entitat (per a la justificació de subvencions) en què es 
detallen les factures presentades, amb indicació del número d’ordre, la data, el concepte, 
el nom i el CIF del proveïdor i l’import facturat  

 
El termini de justificació d’aquestes ajudes és com a màxim el 30 de novembre de 2018 
Excepcionalment, es pot prorrogar aquest període fins a la finalització de l’exercici. 
 
Per tal de fer efectiu el pagament de les ajudes concedides, els beneficiaris han d’aportar la fitxa 
de dades bancàries de l’entitat beneficiària de l’ajuda, emplenada per l’entitat bancària en què se 
sol·licita que es faça l’ingrés de la subvenció i que es pot trobar en la següent adreça: 
http://www.uji.es/serveis/sci/base/terceros/fichaterceros/ 
 
Si el crèdit no s’esgota o les entitats beneficiàries no justifiquen l’import concedit, la Comissió 
Avaluadora, pot determinar que el romanent es destine a la seua redistribució entre les 
associacions que han aportat correctament tota la documentació justificativa i estiguen en 
condicions de justificar una quantitat superior o bé es destinen a activitats que repercutisquen 
directament en l’estudiantat. 
 
8. Obligacions dels beneficiaris 
 
Els beneficiaris de les subvencions han de complir, entre les obligacions legals, les següents:  
 

• Realitzar el programa subvencionat en la forma, les condicions i el termini que s’hi 
estableix i en tot cas abans del 31 de desembre de 2018. 

• Acreditar la realització de les activitats i l’adopció de comportaments i actituds que 
fonamenten la concessió de la subvenció, i també els requisits i les condicions que 
determine la concessió o el gaudi de l’ajuda, en la forma que estableix aquesta 
convocatòria. 

• Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen al Servei de Control 
Intern, quant a les ajudes concedides. 

• Comunicar a la Universitat la sol· licitud i la concessió d’altres ajudes, per a la mateixa 
finalitat per part d’altres organismes públics o privats, de caràcter nacional o 
internacional. 

• Comunicar a la Universitat les modificacions que es produïsquen en el 
desenvolupament del projecte. 

• Prestar la col· laboració i presentar la documentació que calga per tal de comprovar 
l’execució del programa objecte de subvenció. 

• Complir totes les obligacions que estiguen previstes per al règim de subvencions i 
ajudes que siguen aplicables a aquesta convocatòria de conformitat amb el que disposa 
la Llei 38/2003 de subvencions i LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 

 
 
 
9. Revocació o minoració de l’ajuda 
 
Qualsevol alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de l’ajuda i, 
en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions 
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públiques o ens públics o privats, tant nacionals com internacionals, pot donar lloc a la 
modificació de la resolució de concessió. 

L’incompliment per part del beneficiari dels requisits i condicions que van donar lloc a 
l’atorgament de l’ajuda, i també la no presentació de la documentació que s’assenyala més 
amunt en el termini establert a l’efecte, donarà lloc al corresponent procediment de revocació de 
l’ajuda concedida.  

L’ajuda concedida es reduirà proporcionalment si la justificació de les despeses no abasta 
l’import total subvencionat. 
 
10. Reintegrament de les quantitats obtingudes 

L’import de les subvencions que regulen aquestes bases en cap cas pot ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes d’altres administracions 
públiques o d’altres ens públics o privats, tant nacionals com internacionals, supere el cost de 
l’activitat que ha de dur a terme el beneficiari. 

En aquest cas, si l’ajuda principal és l’atorgada per la Universitat, s’haurà de fer el 
reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat duta a terme. 

Així mateix, s’haurà de fer el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de 
l’interès de demora a partir del moment del pagament de la subvenció, d’acord amb el 
procediment que s’intruïsca a l’efecte en què es garantirà el dret de l’interessat a l’audiència, en 
els casos següents: 

• Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides. 

• Incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció. 

• Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió 
de l’ajuda. 

  
11. Acceptació de les bases 
 
Les associacions beneficiàries es comprometen, pel fet de sol·licitar aquestes ajudes, a acceptar 
el contingut d’aquesta convocatòria. 
 


