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PREÀMBUL 

L'article 118 dels Estatuts de  la Universitat Jaume  I (UJI) estableix que aquesta promourà 
davant  els  poders  públics  o  institucions  privades  l'adopció  d'una  política  assistencial 
referida  als  costos directes  i  indirectes de  l'ensenyament que  tendisca  a evitar que  cap 
persona quede exclosa de l’UJI per raons econòmiques i que per a complir aquesta comesa 
podrà  instrumentar,  a  través  del Consell  Social,  una  política  pròpia  de  beques,  ajudes  i 
crèdits complementària a les convocatòries europees, estatals i autonòmiques fundada en 
la col∙laboració de la societat. 

Igualment indica que el Consell de Govern establirà la política acadèmica de beques, sense 
perjudici de les competències del Consell Social en aquesta matèria, i que el procediment 
al qual s'ajustarà l'adjudicació de les beques i ajudes considerarà els principis de publicitat, 
transparència, igualtat material, mèrit i capacitat amb especial atenció a les persones amb 
càrregues  familiars,  víctimes  de  la  violència  de  gènere  i  persones  amb  necessitats 
educatives específiques, amb la finalitat de garantir així el seu accés i permanència en els 
estudis universitaris. No obstant això, no s'estableix quin ha de ser aquest procediment, 
per  la  qual  cosa,  en  virtut  de  l'article  45.26  dels  Estatuts,  i  després  del  dictamen  del 
Consell  de  Direcció,  s'aprova  aquest  Reglament  que  ha  de  regular  el  procediment  de 
tramitació d'ajudes, subvencions i premis de la Universitat Jaume I. 
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Títol I 

Consideracions generals 

 

Article 1. Àmbit d'aplicació. 

1.  Aquest  Reglament  és  aplicable  a  tots  els  lliuraments  dineraris  que  tinguen  la 
consideració d'ajudes, subvencions i premis que convoque l’UJI. 

Es consideren ajudes, subvencions i premis tots els lliuraments dineraris que realitze l’UJI a 
favor de persones públiques o privades i que complisquen 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, sempre 
que el beneficiari complisca les obligacions materials i formals que s’hagen establit. 

c) Que  el  projecte,  l'acció,  la  conducta  o  la  situació  finançada  tinga  per  objecte  el 
foment  d'una  activitat  d'utilitat  pública  o  interès  social,  o  de  promoció  d'una 
finalitat pública. 

2. Aquest Reglament és aplicable a tots els lliuraments de béns, drets o serveis l'adquisició 
dels quals per la Universitat Jaume I es realitze amb la finalitat exclusiva de lliurar‐los a un 
tercer, sempre que es complisquen els requisits establits anteriorment. 

Els lliuraments a títol gratuït de béns, drets o serveis que no complisquen el que es disposa 
en el paràgraf anterior es regiran pel que es disposa en la normativa patrimonial. 

3.  Aquest  reglament  no  és  aplicable  als  lliuraments  que,  sent  o  no  la  Universitat 
beneficiària d'una ajuda o subvenció, es distribuïsquen entre els seus òrgans o personal en 
representació d’aquests per al compliment de les finalitats encomanades a la Universitat, o 
bé  per  al  perfeccionament  del  seu  personal,  o  per  a  la  indemnització  d'una  comesa 
especial  encomanada  a  aquests  o  altres  lliuraments  similars;  a  més,  per  a  la  seua 
distribució cal atendre els principis d'autoorganització i discrecionalitat de la Universitat o 
altres criteris fixats per la normativa interna d’aquesta. 

 

Article 2. Règim jurídic aplicable. 

Les ajudes, subvencions i premis es regeixen per aquest Reglament; per la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i les seues disposicions de desenvolupament; per 
la  Llei  1/2015,  de  6  de  febrer,  de  la  Generalitat,  d'hisenda  pública,  del  sector  públic 
instrumental i de subvencions, i per altres normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, per 
les normes de dret privat. 
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Article 3. Principis de gestió. 

El procediment de gestió i tramitació de les ajudes, subvencions i premis està subjecte als 
següents principis: 

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

b) Eficàcia  en  el  compliment  dels  objectius  fixats  per  la Universitat  Jaume  I  com  a 
entitat del sector públic atorgant. 

c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. 

 

 

Títol II 

Procediment general de gestió 

 

Article 4. Fases del procediment de gestió. 

Durant el procediment de gestió es distingeixen les següents fases: 

a) Realització d'actes preparatoris. 

b) Aprovació de les convocatòries i de les bases de les ajudes, subvencions i premis. 

c) Tramitació de sol∙licituds. 

d) Proposta i concessió. 

e) Justificació i pagament de la subvenció. 

f) Si escau, procediment de reintegrament. 

 

Article 5. Actes preparatoris. 

Abans  de  l'aprovació  de  la  convocatòria  de  les  ajudes,  subvencions  i  premis  han  de 
realitzar‐se les següents actuacions: 

a) Elaboració, per part dels òrgans gestors i les unitats administratives, de la proposta 
de la convocatòria i de les bases de les ajudes, subvencions i premis. 

b) Sol∙licitud, per part dels òrgans gestors, de  l'emissió del certificat d'existència de 
crèdit  adequat  i  suficient  (document  RC).  Aquesta  sol∙licitud  ha  de  dirigir‐se  al 
Servei d'Informació Comptable. A aquest efecte, els citats òrgans han d’indicar, pels 
mitjans  habituals,  la  partida  pressupostària  a  la  qual  han  d'imputar‐se  les 
obligacions econòmiques que es deriven de la concessió. 

En el cas que no es poguera emetre  l’RC per estar  la quantia pendent d'autoritzar 
per un òrgan extern, aquest  s’ha d'emetre quan  s’obtinga  la  citada autorització  i 
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s'aprove  la modificació pressupostària corresponent  i que, en  tot cas,  s’ha de  fer 
abans de la resolució de l'adjudicació de l'ajuda, subvenció o premi. 

En el cas que es preveja una dotació addicional, l’RC per aquest import addicional 
s’ha d’emetre abans de la resolució que l’aprove. 

c) Si escau, aprovació de la convocatòria i de les bases per l'òrgan competent. 

 

Article 6. Aprovació de la convocatòria i bases de l'ajuda, subvenció o premi. 

1. L'aprovació de  la convocatòria  i de  les bases de  l'ajuda, subvenció o premi correspon, 
excepte aquells  supòsits previstos expressament en una altra normativa, al Rectorat, de 
conformitat amb el que es disposa en l'article 70.1 dels Estatuts de l’UJI. A aquest efecte, 
per a la seua aprovació, s'han d’aportar els documents assenyalats en l'article 5. 

2. Sense perjudici de l'anterior, el Rectorat pot delegar en altres òrgans de la Universitat la 
competència o  la signatura de  les convocatòries  i  les bases, en els termes previstos en  la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

Article 7. Publicació de les bases i de les convocatòries.  

En tot cas,  la publicitat de  les convocatòries  i de  les bases s’ha de fer d’acord amb el que 
estableix la Llei general de subvencions i s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions el text de la convocatòria i la informació requerida per aquesta Base de Dades. 

 

Article 8. Contingut de les convocatòries d'ajudes, subvencions i premis. 

1.  Les  convocatòries  han  d’indicar  el  règim  de  recursos  que  corresponga  per  a  la  seua 
impugnació, si s’escau. 

2. En les convocatòries, han de constar com a annex les bases de la convocatòria, que han 
de contenir, com a mínim: 

a) Definició de  l'objecte de  la subvenció. L'objecte  i finalitats de  les subvencions han 
de  ser  conformes  amb  l'objecte  i  finalitats  de  la  Universitat  arreplegats  en  els 
Estatuts. 

b) Requisits que han de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció. 

c) Forma  i  termini  en  què  han  de  presentar‐se  les  sol∙licituds  amb  indicació  dels 
documents i informacions que han d'acompanyar‐se a la petició. 

d) Procediment de concessió de la subvenció. 

e) Criteris objectius d'atorgament de  la  subvenció  i,  si escau, ponderació d’aquests. 
Aquests  criteris  i  barems  vinculen  les  diferents  parts  en  el  procediment,  són 
d'obligat  compliment  i  han  de  tenir  relació  directa  amb  l'objecte  de  l'ajuda, 
subvenció o premi. 
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f) Quantia individualitzada de l'ajuda, subvenció o premi, o criteris per a determinar‐
la. 

g) Crèdits pressupostaris als quals s'imputa l'ajuda, subvenció o premi. 

h) Òrgans  competents  per  a  l'ordenació,  instrucció  i  resolució  del  procediment  de 
concessió de la subvenció i el termini en què ha de ser notificada la resolució. 

i) Mitjà  de  notificació  o  publicació,  de  conformitat  amb  allò  que  preveu  la  Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

j) 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. 

k) Possibilitat  d'efectuar  pagaments  anticipats  i  abonaments  a  compte,  així  com  el 
règim de garanties que, si escau, han d'aportar els beneficiaris. 

l) Mitjans  pels  quals,  si  escau,  el  beneficiari  procedirà  a  retornar  o  reintegrar  la 
totalitat o part de l'ajuda, subvenció o premi concedit. A aquest efecte, cal indicar 
en  les bases  el número de  compte bancari de  l’UJI  en què  s'haja de  realitzar  la 
transferència, cal comunicar‐ho per escrit al beneficiari i assenyalar la data en què 
es farà efectiu i l’import. 

m) Circumstàncies que, com a conseqüència de  l'alteració de  les condicions tingudes 
en compte per a la concessió de la subvenció, poden donar lloc a la modificació de 
la resolució. 

n) Compatibilitat  o  incompatibilitat  amb  altres  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. 

o) Criteris de graduació dels possibles  incompliments de condicions  imposades amb 
motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris resultaran d'aplicació per 
a determinar la quantitat que finalment haja de percebre el beneficiari o, si escau, 
l'import a reintegrar, i han de respondre al principi de proporcionalitat. 

p) En el cas que s'atorguen ajudes, subvencions o premis que individualitzadament no 
superen  els  3.000  euros  o  càpia  aquesta  possibilitat,  cal  assenyalar  el  lloc  o  els 
mitjans on es publicarà la resolució de concessió, d'acord amb l'article 15 d'aquest 
Reglament. 

q) Si  escau,  cal  esmentar  expressament  la  possibilitat  que  puguen  ser  beneficiaris 
comunitats de béns i/o altres agrupacions sense personalitat jurídica. 

r) Si  escau,  cal  esmentar  expressament  la  possibilitat  que  el  beneficiari  puga 
subcontractar  part  de  l'activitat  subvencionada  i  el  percentatge  màxim  de  la 
subvenció que puga ser objecte de subcontractació. 

s) Si  escau,  cal  esmentar  expressament  la  possibilitat  de  prorratejar  entre  els 
beneficiaris  la quantia de  l'ajuda, subvenció o premi que quede com a  romanent 
després de resoldre la concessió. 
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t) Si escau, cal esmentar expressament la possibilitat d'augmentar el crèdit assenyalat 
en  la  convocatòria,  sempre que, després de  la  concessió,  s'aproven generacions, 
ampliacions o incorporacions de crèdits a la partida pressupostària corresponent, o 
que  siguen  conseqüència  de  romanents  d'altres  convocatòries  imputades  als 
mateixos crèdits pressupostaris o que hagen sigut transferits a aquests. 

u) Possibilitat de constituir una llista d'espera. 

3. Les convocatòries i els respectius annexos constitueixen la norma rectora del procés de 
concessió de  subvencions  i vinculen  tots els òrgans administratius que  intervenen en el 
procediment i també els peticionaris. Aquest caràcter vinculant té els següents efectes: 

a) Respecte  a  l'òrgan  convocant,  no  es  poden  modificar  les  convocatòries  ja 
publicades  alterant  les  bases  per modificació  de  part  del  seu  contingut,  ja  que 
després de  la publicació,  la convocatòria únicament es pot modificar d’acord amb 
el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

b) Respecte a  la  comissió  avaluadora  i a  l'òrgan que  concedeix  les  subvencions,  les 
regles establides per  la convocatòria  i els seus annexos constitueixen un  límit a  la 
seua discrecionalitat tècnica. 

c) Respecte a peticionaris  i beneficiaris, no recórrer contra  la convocatòria  i els seus 
annexos en termini comporta que aquests esdevinguen consentits i ferms, i que no 
es puga al∙legar amb posterioritat a aquest  termini vicis en  la convocatòria quan 
s'impugne  el  resultat  final  del  procés  de  concessió  o  quan  algun  beneficiari 
impugne algun acord posterior. 

 

Article 9. Tramitació de sol∙licituds (I): qüestions generals i terminis. 

1.  Amb  la  publicació  de  la  convocatòria  i  les  seues  bases  comença  la  tramitació  de 
sol∙licituds. 

2.  Les  sol∙licituds  dels  interessats  són  el  primer  acte  amb  el  qual  intervenen  en  el 
procediment.  Les  sol∙licituds  dels  interessats  s’han  d’acompanyar  dels  documents  i 
informacions  determinats  en  la  convocatòria,  llevat  que  els  documents  exigits  ja 
estigueren en poder de  la Universitat; en  aquest  cas, el  sol∙licitant pot  acollir‐se  al que 
estableix el paràgraf d) de  l'article 53 de  la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de  les administracions públiques  i  l'article 23.3 de  la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, sempre que es  faça constar  la data  i  l'òrgan o 
dependència en què van ser presentats o, si escau, emesos, i quan no hagen transcorregut 
més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. 

3. La presentació telemàtica de sol∙licituds i documentació complementària s’ha de fer en 
els termes previstos en la normativa de la Universitat Jaume I. 

4. Les sol∙licituds de subvenció han de presentar‐se dins del  termini assenyalat a aquest 
efecte en  la  convocatòria. Quan acabe el  termini habilitat per a  l'administrat,  ja no  són 
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vàlides  les  seues  actuacions,  per  la  qual  cosa  la  seua  petició  de  subvenció  ha  de  ser 
inadmesa per extemporània. 

 

Article 10. Tramitació de sol∙licituds (II): esmena. Llistes d'admesos i exclosos. 

1.  Després  d’avaluar  el  compliment  dels  requisits  per  a  cadascun  dels  sol∙licitants,  per 
aplicació de  l'article 68 de  la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de  les administracions públiques, si  la sol∙licitud d'iniciació no reuneix els requisits 
exigits, s'ha de requerir  l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene  la falta o 
acompanye els documents preceptius, amb  indicació que, si així no ho fa, es considerarà 
que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia corresponent. 

2. La notificació de requeriment d'esmenes, sempre que s'indique en  la convocatòria, es 
pot substituir per  la publicació de  les  llistes d'admesos  i exclosos. En primer  lloc, s’ha de 
publicar una llista provisional que incloga dos apartats: l'apartat d'admesos, per reunir tots 
els requisits establits en les bases i en la convocatòria, i l'apartat d'exclosos, per no complir 
amb  tots o algun dels  requisits establits en  les bases de  la convocatòria. Quan acabe el 
termini d'esmena, s’ha de publicar la llista definitiva d'admesos i exclosos. 

3.  En  la  convocatòria  es  pot  admetre  la  substitució  de  la  presentació  de  determinats 
documents per una declaració responsable del sol∙licitant en els supòsits en els quals, per 
l'excessiu  volum  de  documentació  sol∙licitada,  la  dificultat  de  la  seua  obtenció  o  altres 
raons anàlogues, resulte  justificat. En aquest supòsit,  l'òrgan  instructor, després de  fer  la 
proposta de  resolució de  concessió de  la  subvenció, ha de  requerir  la presentació de  la 
documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaració en 
un termini no superior a 15 dies. 

 

Article 11. Tramitació de sol∙licituds (III): acreditació d'estar al corrent de les obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social, i de no estar incurs en prohibició per a ser beneficiari 
d'ajudes, subvencions i premis. 

1.  Per  a  poder  realitzar  les  adjudicacions  és  requisit  indispensable  que  els  sol∙licitants 
adjunten la següent documentació: 

a) Declaració  responsable  d'estar  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  i  de  la 
Seguretat  Social,  i de no estar  incurs en prohibició per  a  ser beneficiari, d’acord 
amb el model que s'adjunta a aquest Reglament. 

b) Presentació dels certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, emesos 
per  l'Agència Estatal de  l'Administració Tributària  i per  la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació de la Generalitat Valenciana. 

c) Presentació  del  certificat  d'estar  al  corrent  de  les  obligacions  amb  la  Seguretat 
Social, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
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d) En el cas que els  sol∙licitants no  tinguen  la  residència  fiscal en  territori espanyol, 
han  de  presentar  un  certificat  de  residència  fiscal  emès  per  les  autoritats 
competents del seu país de residència. 

2. No  obstant  això,  quan  el  beneficiari  no  estiga  obligat  a  presentar  les  declaracions  o 
documents a què es refereixen les obligacions anteriors, el seu compliment s’ha d’acreditar 
mitjançant declaració responsable. 

Així mateix, no  és necessari presentar  els  certificats previstos  en  els  supòsits b)  i  c) de 
l'apartat anterior, quan hi haja el preceptiu conveni amb  les administracions que emeten 
aquestes certificacions,  i els  sol∙licitants autoritzen els òrgans gestors de  la Universitat a 
recaptar  els  certificats  d'estar  al  corrent  en  les  obligacions  fiscals  (Agència  Tributària  i 
Generalitat), i/o davant de la Seguretat Social o s'indique expressament en la convocatòria 
que la presentació de la sol∙licitud per part del beneficiari implique aquesta autorització. 

3.  Estan  exempts  d'aportar  les  declaracions  i  certificats  assenyalats  en  els  apartats 
anteriors, sempre que expressament les bases reguladores no establisquen el contrari: 

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

b) Les  lliurades a  favor de  les entitats  locals, així com dels ens  i empreses a què es 
refereix  l'article  3 de  la  Llei  1/2015, de  6 de  febrer, de  la Generalitat, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

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) Totes les que en conjunt no superen la quantia de 1.800 euros per concepte i any. 

e) Les subvencions corrents per serveis socials els beneficiaris dels quals siguen: 

- Persones físiques o famílies. 

- Institucions sense ànim de lucre. 

f) 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. 

 

Article 12. Comissió de Valoració. 

1. L'òrgan de valoració, que sempre serà un òrgan col∙legiat, després de la comparació de 
les sol∙licituds presentades d'acord amb els criteris fixats en  la convocatòria, ha d’emetre 
un  informe motivat en el qual es concrete el resultat de  l'avaluació  i una prelació de  les 
sol∙licituds. A aquest efecte, per a la valoració de criteris no obtinguts de forma objectiva, 
l'òrgan  de  valoració  ha  de  detallar  els  criteris  seguits  per  a  atorgar  les  corresponents 
baremacions. 
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2. El resultat de l'aplicació dels criteris o del barem desglossat a cadascun dels aspirants ha 
d’incloure's  en  l'expedient,  ja  que  constitueix  la  motivació  de  la  resolució  final 
d'adjudicació i permet als sol∙licitants conèixer‐la, a l'efecte de possibles recursos. 

3.  El  funcionament  d'aquests  òrgans  es  regeix  pel  que  s’estableix  en  els  Estatuts  i  la 
normativa interna de la Universitat en matèria de funcionament d'òrgans, i supletòriament 
en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

4. Les actes d'aquests òrgans universitaris són documents públics, però el seu contingut no 
és accessible a qualsevol ciutadà en general, sinó que per a accedir‐hi s'ha d'acreditar que 
es posseeix un interès legítim per a la petició. Si la petició és excessivament genèrica s'ha 
de sol∙licitar a l'interessat que demana l'accés que concrete la seua justificació 

 

Article 13. Resolució provisional de l'adjudicació. 

1. En els procediments d'adjudicació que, per la seua complexitat, pels drets afectats, per 
interès  general  o  que  es  consideren  necessaris  per  qualsevol  altra  raó  justificada,  la 
convocatòria i les seues bases han de determinar que, després de formular la proposta de 
resolució per part de la Comissió de Valoració i abans de la resolució definitiva, el rector o 
persona  que  tinga  delegada  la  competència  ha  d’acordar  la  resolució  provisional  de 
l'adjudicació, en  la qual s’ha de  fer al∙lusió, com a mínim, als criteris de valoració de  les 
sol∙licituds, als beneficiaris i a la quantia de l'ajuda, a més d’establir un període no inferior 
a 10 dies ni superior a 15 dies perquè els interessats puguen formular les al∙legacions que 
consideren necessàries. 

2.  La  resolució  provisional  de  l'adjudicació  s’ha  de  publicar  en  els mitjans  i/o  llocs  que 
indique  la convocatòria. En cas contrari,  la publicació s’ha de  fer en els mateixos mitjans 
i/o llocs en els quals es va efectuar la convocatòria. 

 

Article 14. Resolució d'adjudicació. 

1. Després  de  formular  la  proposta  de  resolució  per  part  de  la Comissió  de Valoració  i 
d’efectuar,  si  escau,  el  tràmit  d'audiència  establit  en  l'article  13  d'aquest  Reglament,  el 
procediment  de  concessió  finalitza  amb  la  resolució  de  concessió  o  denegació  de  les 
subvencions  sol∙licitades, que  correspon  al  rector,  sense perjudici de  les delegacions de 
competència o signatura que es puguen acordar en altres òrgans de la Universitat. 

2. La resolució ha de ser motivada, d'acord amb el que dispose la convocatòria, ha de fer 
al∙lusió  als  criteris  de  valoració  de  les  sol∙licituds,  ha  de  determinar  els  beneficiaris  i  la 
quantia de  l'ajuda,  i ha d’indicar que posa fi a  la via administrativa  i el règim de recursos 
que corresponga. La resolució ha de contindre una desestimació generalitzada de la resta 
de sol∙licituds. 

3. En el cas que les bases i la convocatòria prevegen la creació d'una llista d'espera, perquè 
en cas de renúncia de beneficiaris o anul∙lació de concessions, es continue amb  la  llista  i 
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s'entenga, en conseqüència, admesa una petició inicialment denegada, s’ha de fer menció 
expressa de l'aplicació d'aquest procediment en la resolució. 

4. La resolució s’ha de dictar en el termini màxim de sis mesos. El termini s’ha de computar 
a partir de  la publicació de  la corresponent convocatòria,  llevat que aquesta pospose els 
seus  efectes  a  una  data  posterior.  Quan  intervinguen  de  forma  successiva  altres 
administracions públiques en la instrucció, el termini de sis mesos comença a comptar des 
que  l'expedient  tinga  entrada  en  la Universitat  Jaume  I. Quan  acabe  el  termini màxim, 
sense que haja recaigut resolució expressa, els interessats poden entendre desestimada la 
sol∙licitud. 

 

Article 15. Publicació de les concessions. 

La publicació de les concessions és requisit de validesa de la resolució de la convocatòria i 
ha d'efectuar‐se en els mateixos mitjans en els quals es van publicar les bases reguladores, 
d’acord amb  l'article 7.1  i 2 d'aquest Reglament, sense perjudici que  les concessions que 
individualment no superen els 3.000 euros puguen realitzar‐se en altres mitjans i llocs, tal 
com s'estableix en  l'article 7.3 d'aquest Reglament. En aquest cas, tant en  les bases de  la 
convocatòria  com  en  la  publicació  de  les  concessions  que  superen  individualment  els 
3.000 euros ha d'assenyalar‐se el  lloc o els mitjans en els quals apareixeran publicats els 
referits beneficiaris. 

 

Article 16. Procediment de justificació de les ajudes, subvencions i premis. 

1.  La  convocatòria  ha  de  precisar,  si  escau,  els  mitjans  necessaris  per  a  l'adequada 
justificació de la subvenció i per a l'exercici de les facultats de comprovació i control. Per a 
la justificació de les ajudes poden adoptar‐se algunes de les següents modalitats: compte 
justificatiu, acreditació per mòduls o presentació d'estats comptables. La forma i contingut 
que ha de presentar cada modalitat està  regulat en els articles 72 a 82 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual aprova el reglament que desenvolupa la Llei general de 
subvencions. 

2.  Quan  la  finalitat  de  la  subvenció  no  implique  la  realització  de  cap  activitat,  sinó 
simplement el compliment d'uns requisits, la justificació consistirà en l'acreditació del seu 
efectiu compliment. 

3. En els premis, la justificació consisteix en la recepció després de la concessió i, quan així 
resulte procedent  i  s'establisca en  la  convocatòria, en  l'activitat que  ja  s'haja  realitzat o 
que per contra haja d'efectuar‐se posteriorment, i que haja donat lloc, en tots dos casos, a 
la seua concessió. 

 

Article 17. Validació de factures i altres documents equivalents. 

En  les  justificacions  d'ajudes,  subvencions  i  premis  en  els  quals  es  requerisca  la 
presentació de factures i altres documents equivalents, aquests han de ser els originals, els 
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quals es marcaran amb una estampilla, en què s’indique  la subvenció per a  la  justificació 
de la qual han sigut presentats i si l'import del justificant s'imputa total o parcialment a la 
subvenció. En aquest últim cas cal  indicar, a més,  la quantia exacta que resulte afectada 
per  la  subvenció.  Després  de  realitzar  aquesta  operació,  se  n'obtindran  fotocòpies 
compulsades  i es retornaran els originals al beneficiari mitjançant carta certificada,  llevat 
que es puguen retornar per altres mitjans adequats que permeten tenir constància de  la 
recepció dels documents pels beneficiaris. 

 

Article 18. Pagament de l'ajuda, subvenció o premi al beneficiari. 

1. Després de  justificar o acreditar el compliment total o parcial de  la subvenció,  i sense 
perjudici dels pagaments anticipats o a compte que puguen realitzar‐se conforme el que 
es disposa en les convocatòries, cal efectuar el pagament al beneficiari. 

2. Per a poder efectuar el pagament als beneficiaris, l'òrgan responsable de la despesa ha 
de presentar al Servei de Gestió Econòmica la següent documentació: 

a) Certificats d'estar al corrent de  les obligacions  tributàries  i de  la seguretat social, 
d’acord  amb  l'article  11  d'aquest  Reglament,  sense  perjudici  de  les  exempcions 
previstes  en  el  mateix  article,  excepte  quan  ja  s'haguera  presentat  per  a  la 
concessió i no haguera transcorregut més de 6 mesos des de l'emissió dels referits 
certificats. 

b) Resolució d'adjudicació efectuada, d’acord amb l'article 14 d'aquest Reglament i la 
convocatòria de la qual deriva. 

c) Certificat de l'òrgan responsable de la despesa en el qual s'acredite el compliment 
total  o  parcial  de  l'objecte  de  la  convocatòria  i  la  no  existència  de  causa  de 
reintegrament  o  retenció  de  preu,  indicant‐hi  l'import  que  haja  d'abonar‐se  al 
beneficiari. 

d) Si escau, el model de fitxa d'alta de tercer degudament emplenat pel beneficiari. 

La presentació dels certificats previstos en el supòsit a) no és necessària quan hi haja el 
preceptiu  conveni  amb  les  administracions  que  emeten  aquestes  certificacions  i  els 
sol∙licitants  autoritzen  els  òrgans  gestors  de  la Universitat  per  a  recaptar  els  certificats 
d'estar al corrent en  les obligacions  fiscals  (Agència Estatal de  l'Administració Tributària  i 
Generalitat Valenciana ), i/o davant de la Seguretat Social, o s'indique expressament en la 
convocatòria que  la presentació de  la  sol∙licitud per part del beneficiari  implica aquesta 
autorització. 

3. Els pagaments anticipats i els pagaments a compte s’han de realitzar d’acord amb el que 
estableix  la  convocatòria  i  aportar,  a  aquest  efecte,  la  documentació  assenyalada  en  el 
punt anterior, excepte en allò referent a l'apartat c), que se substituirà per un certificat de 
l'òrgan  responsable  en  el  qual  s'acredite  l'obligació  de  realitzar  el  pagament  anticipat 
conforme  al  que  estableix  la  convocatòria  o  l'acreditació  parcial  de  l'objecte  de  la 
convocatòria en el cas de pagaments a compte. 
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Article 19. Reintegrament de subvencions (I): qüestions generals. 

1. És procedent  reintegrar  les quantitats percebudes  i  l'exigència de  l'interès de demora 
corresponent  des  del  moment  del  pagament  de  la  subvenció  quan  concórreguen  les 
causes  establides  en  l'article  37  de  la  Llei  general  de  subvencions.  Les  decisions  de 
reintegrament de la Universitat han de ser motivades. 

2. En el supòsit d'incompliment parcial, es poden establir en  la convocatòria criteris que 
permeten una graduació de  la quantitat que haja de ser reintegrada. La fixació d'aquests 
criteris  s’ha  de  realitzar  tenint  en  compte  el  fet  que  s'aproxime  significativament  al 
compliment  total  i  els  beneficiaris  acrediten  una  actuació  inequívocament  tendent  a  la 
satisfacció dels seus compromisos. 

3. Quant al règim  jurídic dels expedients de reintegrament,  les subvencions públiques es 
regeixen,  en  els  termes  establits  en  l'article  3  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre, 
general de subvencions, per aquesta Llei i les seues disposicions de desenvolupament, les 
restants normes de dret administratiu i, si no n’hi ha, les normes de dret privat; per tant, 
són  d'aplicació  les  regles  generals  contingudes  en  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

4. L'òrgan competent per a declarar el  reintegrament és el  rector, sense perjudici de  les 
delegacions de signatura o competència que puguen acordar‐se en els termes previstos en 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

Article 20. Reintegrament de subvencions (II): procediment. 

1. Mitjançant  acta  o  informe,  com  a  conseqüència  de  denúncia,  ordre  superior,  pròpia 
iniciativa  o  petició  d'altres  òrgans,  s'ha  de  fer  constar  l'incompliment,  directament 
imputable al beneficiari, determinant del reintegrament de l'ajuda atorgada. 

2. En conseqüència, s’ha de notificar al beneficiari la iniciació d'expedient, a fi de procedir 
al  reintegrament  dels  fons  públics  concedits,  per  les  causes  que  en  el  citat  acord 
s'esmentaven  i  amb  la  indicació  que,  en  el  termini  de  quinze  dies,  pot  comparèixer  en 
l'expedient, prendre audiència i vista d’aquest, proposar proves i al∙legar el que considere 
convenient per a la defensa dels drets que pogueren correspondre‐li.  

3. Quan finalitze aquest termini o quan s'haja presentat escrit d'al∙legacions en el qual es 
manifeste l'oposició a l'expedient de reintegrament de la subvenció concedida, el rector ha 
de  dictar  resolució  per  la  qual  s'acorde  el  reintegrament  de  l'import  corresponent  o 
l'acceptació de les al∙legacions, i comunicar‐li que en cas de no verificar‐se la devolució de 
la quantitat esmentada en el  termini establit  s'expedirà  la  certificació de descobert  i es 
procedirà  a  la  seua  exacció  per  la  via  de  constrenyiment  en  la  forma  previnguda 
reglamentàriament;  també  se  l’ha d’informar que  l'obligació de  reintegrament establida 
en aquesta resolució no eximeix de les altres responsabilitats en què s'haja pogut incórrer 
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com  a  conseqüència  de  l'incompliment  del  beneficiari,  i  que  s'exigirà,  si  escau,  pels 
procediments que legalment corresponga. 

4. L'import total ha de calcular‐se juntament amb els interessos de demora corresponents, 
des de la data del cobrament de l'ajuda, subvenció o premi fins a la data de la resolució. 

5.  El  beneficiari  ha  d'abonar  l'import  total  del  reintegrament  en  el  termini  previst  en 
l'article 62.2 de  la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, d'acord amb allò 
previst  en  l'article  94.5  del  Reial  decret  887/2006,  de  21  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el 
reglament de desenvolupament de la Llei general de subvencions. 

6. Posteriorment a la resolució, si quan acabe el termini no s'efectua el pagament, s'ha de 
remetre  l'expedient  als  serveis econòmics perquè  s'inicie  la  via de  constrenyiment  amb 
l'emissió del certificat de descobert pel Servei de Control Intern. 

 

Títol III 

Procediments especials de gestió 

 

Article 21. Modalitats de procediments especials de gestió. 

Les modalitats de procediments especials són: 

a) Adjudicació directa. 

b) Tramitació anticipada. 

c) Subvencions plurianuals. 

d) Premis concedits sense sol∙licitud prèvia. 

 

Article 22. Adjudicació directa. 

1.  Poden  concedir‐se  de  forma  directa,  conforme  estableix  la  normativa  general,  les 
següents subvencions: 

a) Les previstes nominativament en els pressupostos generals de la Universitat, en els 
termes  arreplegats  en  els  convenis  i  en  la  normativa  reguladora  d'aquestes 
subvencions. 

b) Aquelles  l'atorgament o quantia de  les quals estiga  imposat a  l'Administració per 
una norma de rang  legal, que han de seguir el procediment de concessió que els 
resulte d'aplicació d'acord amb la seua pròpia normativa. 

c) Amb caràcter excepcional, les 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.  Les  adjudicacions  directes  s’han  de  formalitzar  mitjançant  conveni,  o  mitjançant 
resolució o acord. En aquest últim cas, cal obtindre la conformitat del beneficiari. 
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3. L'òrgan competent per a formalitzar els convenis o acords és el rector, sense perjudici 
del que es disposa per a les delegacions de competència o de signatura. 

4. Si concorre alguna d'aquestes  tres causes, és necessària  la  justificació mitjançant una 
memòria emesa per l'òrgan o unitat administrativa corresponent, per la qual s'acredite la 
concurrència d'alguna de les raons previstes. 

5. La resolució o, si escau, el conveni ha d'incloure, com a mínim, els següents extrems: 

a) Determinació  de  l'objecte  de  la  subvenció  i  dels  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 en foren diversos. 

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, han 
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. 

6.  Abans  de  la  formalització  del  conveni  o  acord  és  necessari  la  realització  dels  actes 
preparatoris previstos en  l'article 5 d'aquest Reglament,  si bé  les  referències  fetes a  les 
bases han d'entendre's fetes als convenis o acords. 

7. En aquests casos no és aplicable el que es disposa en l'article 7 d'aquest Reglament. 

 

Article 23. Tramitació anticipada. 

1. Es considera que són de tramitació anticipada els procediments de concessió d'ajudes, 
subvencions  i  premis  quan  la  resolució  de  concessió  s'efectue  l'any  següent  al  de  la 
convocatòria,  sempre  que  l'execució  d’aquestes  es  realitze  en  el  mateix  any  en  què 
s'aprove la concessió. 

2. Per a la tramitació anticipada s’ha de seguir el procediment general, tret de les següents 
peculiaritats: 

a) El document RC s’ha de substituir per un document emès des de  la Gerència pel 
Servei de Gestió Econòmica en el qual es faça constar l'existència normal de crèdit 
en  la partida pressupostària objecte de  la convocatòria o bé que aquesta partida 
s'haja inclòs en el Projecte de pressupostos generals de la Universitat. 

b) La quantia total màxima que figure en la convocatòria té el caràcter d’estimat, raó 
per  la  qual  cal  fer‐hi  constar  expressament  que  la  concessió  de  les  subvencions 
queda  condicionada  a  l'existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  al moment  de  la 
resolució de la concessió. 
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Article 24. Subvencions i ajudes plurianuals. 

1.  Es  consideren  subvencions  i  ajudes  plurianuals  aquelles  la  despesa  de  les  quals  siga 
imputable a exercicis posteriors a aquell en el qual recaiga la resolució de la concessió. 

2. Per a  la  tramitació anticipada  cal  seguir el procediment general,  tret de  les  següents 
peculiaritats: 

a) La convocatòria ha d’indicar la quantia màxima que s’ha de concedir i la distribució 
per anualitats. En aquest cas, ha d'emetre's una RC anual per  l'import previst. La 
modificació  de  la  distribució  inicialment  aprovada  requereix  la  tramitació  del 
corresponent  expedient  de  reajustament  d'anualitats,  amb  el  corresponent 
augment o disminució de la RC corresponent. 

b) Quan  s'haja  previst  expressament  en  la  normativa  reguladora  la  possibilitat 
d'efectuar  pagaments  a  compte,  en  la  resolució  de  concessió  d'una  subvenció 
plurianual s’ha de fixar  la distribució per anualitats de  la quantia atenent el ritme 
d'execució de  l'acció subvencionada. La  imputació a cada exercici s’ha de realitzar 
després de  l’aportació de  la  justificació equivalent a  la quantia que  corresponga. 
L'alteració del calendari d'execució acordat en la resolució s’ha de regir pel que es 
disposa en les bases reguladores. 

 

Article 25. Premis concedits sense sol∙licitud prèvia. 

Per  a  l'adjudicació  de  premis  concedits  sense  sol∙licitud  prèvia  s’ha  de  seguir  el 
procediment general, tret de l'aplicació del principi de concurrència. Així mateix, es poden 
substituir o simplificar els tràmits descrits en el procediment general, sense que en cap cas 
puguen ometre's els següents: 

a) Realització d'actes preparatoris. 

b) Aprovació de la convocatòria per l'òrgan competent. 

c) Publicació de la convocatòria. 

d) Resolució de la convocatòria. 

e) Publicació dels beneficiaris. 

 

 

Títol IV 

Règim sancionador 

 

Article 26. Procediment sancionador. 
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1.  Tant  per  a  la  determinació  de  les  infraccions  i  sancions  en  l'àmbit  de  la  concessió 
d'ajudes, subvencions i premis, com per a la formalització de l'expedient sancionador s’ha 
d’estar al que es disposa en els articles 52  i següents de  la Llei general de subvencions  i 
dels articles 102 i següents del Reglament general de subvencions. 

2. L'òrgan competent és el Rectorat. En aquest supòsit no cap la delegació de competència. 

 

Disposició transitòria única. 

Els expedients  iniciats abans de  l'entrada en vigor d'aquest Reglament es regeixen per  la 
normativa  anterior. A  aquest efecte  s'entén que els expedients han  sigut  iniciats  si  s'ha 
publicat la corresponent convocatòria. En el cas de procediments sense convocatòria, per 
a  determinar  el moment  d'iniciació  s’ha  de  prendre  en  compte  la  data  d'aprovació  de 
l'expedient. 

 

Disposició final única. 

Aquest Reglament entrarà en vigor a l'endemà de la publicació. 
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ANNEX I 
 

RESUM DE LA TRÁMITACIÓN GENERAL DE SUBVENCIONS, AJUDES I PREMIS 

TRÀMIT  ÒRGAN  OBSERVACIONS 

Elaboració i 
proposta de bases 
de la convocatòria 

Òrgan o centre 
responsable de la 
despesa 

El procediment s'inicia amb la proposta motivada del 
centre responsable i amb l’elaboració de les bases 
subjectes a la convocatòria. 

Emissió RC 
Servei 
d'Informació 
Comptable 

El centre de despesa responsable, després d’elaborar 
les bases, ha de sol∙licitar l'emissió del RC. 

Aprovació de la 
convocatòria i de 
les bases. 

Rector o òrgan en 
què delegue 

El centre de despesa responsable ha d’elevar la 
proposta de bases, juntament amb el RC, l’ informe 
fiscal i l’informe jurídic a l'òrgan competent per a la 
seua aprovació. 

Publicació de la 
convocatòria i les 
bases 

Rector o òrgan en 
què delegue 

Després d’aprovar la convocatòria i les seues bases 
s’han de publicar, d’acord amb l'article 12 d'aquest 
Reglament. 

Tramitació de 
sol∙licituds 

Comissió de 
Valoració 
determinada en 
les bases 

- Recaptar les sol∙licituds 
- Publicar les llistes d’admesos i exclosos 
- Recaptar i proposar la resolució de reclamacions i 
al∙legacions 
- Qualificació de sol∙licituds 
- Acta de la Comissió: llista de candidats per ordre de 
puntuació 
- Proposta de resolució 

Resolució 
provisional 

Rector o òrgan en 
què delegue 

Tràmit d'audiència abans de recaure la resolució 
definitiva (entre 10 i 15 dies) 

Resolució de la 
concessió 

Rector o òrgan en 
què delegue 

L'òrgan instructor ha d’elevar a l'òrgan competent la 
proposta de concessió per a la seua aprovació. 

Publicació de la 
resolució 

Rector o òrgan en 
què delegue 

‐ Beneficiaris que superen els 3.000 euros: publicació en 
els mateixos mitjans que la convocatòria. 
‐ Beneficiaris que no superen els 3.000 euros: 
publicació en altres mitjans que es fixen en les bases. 

Justificació de la 
resolució 

Òrgan o centre 
responsable de la 
despesa 

Conforme amb el que estableixen les bases. 

Pagament de 
l'ajuda 

Servei Gestió 
Econòmica 

El centre de despesa responsable, després de 
comprovar la justificació, ha d’emetre un certificat de 
proposta de pagament a favor del beneficiari i per la 
quantia corresponent, i adjuntar la documentació 
establida en l'article 18 d'aquest Reglament. 
Per a pagaments anticipats i pagaments a compte s’ha 
d’atendre a allò que es disposa en les bases, i aportar la 
documentació establida en l'article 18.3 d'aquest 
Reglament, excepte esment exprés de les bases. 
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ANNEX II 
 

Model de certificat dels beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per la 
Universitat Jaume I. 

 

Entitat:  ..............................................................................................  ........................................................  

Objecte de la subvenció:  ...................................................................  ........................................................  

Import concedit per l’UJI:  .................................................................  ........................................................  

Nom i cognoms:  .....................................................  DNI:  ..........................................................................  

Càrrec en l’entitat:  .................................................  NIF de l’entitat:  ........................................................  

 

CERTIFIQUE: 

 
1.  Que, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions,  l'entitat  que  represente  es  troba  al  corrent  de  les  seues  obligacions 
tributàries i davant de la Seguretat Social. 

2.  Que, així mateix, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general  de  subvencions,  la  subvenció  rebuda  per  aquesta  entitat  provinent  de  la 
Universitat Jaume  I, en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o 
ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supera el cost de 
l'activitat subvencionada que ha de ser desenvolupada pel beneficiari. 

A  aquests  efectes,  i  en  el  cas  que  la  Universitat  Jaume  I  ho  requerisca,  l'entitat  es 
compromet a aportar en qualsevol moment el detall de  les subvencions rebudes per a  la 
mateixa activitat o objecte subvencionats. 

3.  Que no ha rebut ni rebrà subvencions per al mateix objecte  incompatibles amb  la 
subvenció concedida per l’UJI. 

4.  Que el beneficiari de la subvenció no es troba culpable en cap dels supòsits de les 
prohibicions per a percebre ajudes o subvencions públiques previstos en l'article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

5.  Que el beneficiari complirà les obligacions que estableix l'article 14 de la citada Llei 
general de subvencions. 

 

 

(Signatura i encuny) 

Castelló de la Plana, ......... d....................................... de 200........... 


