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Bases d'Execució del Pressupost General 2011.
Amb la finalitat d'adaptar les disposicions generals en matèria
pressupostària a l'organització i circumstàncies d'aquesta entitat, i aconseguir
una encertada gestió en la realització de les despeses i recaptació dels
recursos que els financen, de conformitat amb el que disposa els articles 165
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 9.1 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de l’esmentada
Llei, en matèria de pressupostos, s'estableixen les següents Bases d'Execució
del Pressupost General per a l'exercici de 2011.
La gestió dels dits pressupostos es realitzarà de conformitat amb el que
establix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local;
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril;
Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals; Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de
desembre, pel que S'Aprova el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat
Pressupostària; Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals; i la resta
de disposicions aplicables a l'Administració Local en matèria econòmic
financera.
BASE 1. CONTINGUT I ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA
1. El Pressupost General de l'Ajuntament de Faura per a l'exercici
econòmic de 2011, és el Pressupost únic d'esta entitat.
ENTITAT
Ajuntament de Faura

ESTAT DE GASTOS
1.683.349,82 €

ESTAT D’INGRESSOS
1.683.349,82 €

2. Els crèdits inclosos en l'Estat de gastos del Pressuposat de
l'Ajuntament s'han classificat amb els criteris següents:
1) Per Programes, distingint-se: àrea de gastos.
2) Econòmic, distingint-se: capítol, article, concepte i subconcepte.
3) No s'establix classificació orgànica.
3. Les previsions de l'Estat d'Ingressos del Pressupost General de
l'Ajuntament es classificaran separant les operacions corrents, les de capital i
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les financeres, d'acord amb la classificació per: capítols, articles, conceptes i
subconceptes.
BASE 2. SITUACIÓ DELS CRÈDITS.
Els crèdits consignats en el pressupost de despeses, així com els
procedents de les modificacions pressupostàries, podran trobar-se, amb
caràcter general, en qualsevol de les tres situacions:
a) Disponibles, situació en la qual estaran, en principi, tots els crèdits
per a despeses.
b) Retinguts pendents d'utilització, situació a la qual passaran els
crèdits disponibles com a conseqüència de l'expedició per la Intervenció de
certificat sobre existència de saldo suficient i reserva d'un crèdit en quantia
determinada per a l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit.
c) No disponibles, situació que es deriva de l'acte mitjançant el qual es
bloqueja la totalitat o part del saldo de crèdit assignat a una partida
pressupostària, declarant-lo com a no susceptible d'utilització.
La declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seua reposició a
disponible, corresponen al Ple de la Corporació.
BASE 3. CARÀCTER
PRESSUPOSTARIS.

LIMITADOR

I

VINCULANT

DELS

CRÈDITS

1. Els crèdits per a gastos es destinaran exclusivament a la finalitat
específica per a la que han sigut autoritzats en el Pressupost General o en les
seues modificacions, tenint caràcter limitador i vinculant, en el nivell de
vinculació jurídica que expressament s'arreplega en estes Bases d'Execució.
2. Els Nivells de Vinculació Jurídica són: respecte a la classificació per
programes el nivell de vinculació jurídica serà a nivell d'àrea de gasto, i
respecte a la classificació econòmica serà el de l'article.
BASE 4. RELACIÓ DE CRÈDITS AMPLIABLES.
De conformitat amb el que disposa l'article 178 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les hisendes locals, i article 39 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual
es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de l’esmentada Llei, tindran la
consideració d'ampliables en despeses els crèdits de les partides que
s'indiquen a continuació en funció dels recursos afectats, no procedents
d'operacions de crèdit, que també s'expressen:
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Aplicació Pressupostaria de Gastos

Conceptes d'ingressos afectats

1.131-1.143-1.160-2.131-2.160-3.131-3.212
9.131-9.143 –9.160

42000-421-45000-461-470-480

1.210-1.213-1.227-2.221-2.226-3.226
-9.216-9.219-9.220-9.221-9.226-9.227

42000-45000-461-470-480

L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació d'un expedient, incoat a
iniciativa de la unitat administrativa responsable de l'execució del gasto en què
s'acredite el reconeixement de majors drets sobre els previstos en el
Pressupost d'ingressos.
L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit correspon a l'AlcaldePresident de la Corporació.
BASE 5. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
Quan haja de realitzar-se una despesa específica i determinada que no
puga demorar-se fins a l'exercici següent, i per al qual no existisca crèdit o siga
insuficient el previst i no ampliable el consignat, s'incoarà un expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit en
el segon, finançant-se indistintament per algun o alguns dels recursos previstos
en l'apartat 1 de l'article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i si escau, pels procedents d'operacions de crèdit en els
supòsits i condicions que s'assenyalen en els apartats 2 i 3 del mateix article.
Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, contindran la documentació que s’hi indica i se'ls donarà el tràmit previst
en els articles 37 i 38 de l’esmentat Reial decret:
1. La proposta d'incoació dels expedients de concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit anirà acompanyada d'una memòria
justificativa de la necessitat de la mesura, on haurà de precisar-se la classe de
modificació a fer, les partides pressupostàries a què afecta, i els mitjans o
recursos que han de finançar-la.
2. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es podran finançar,
en virtut de l'article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, amb algun
d'aquests recursos:


Romanent líquid de tresoreria.
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Nous o ingressos superiors efectivament recaptats sobre els
totals previstos en algun concepte del pressupost corrent.
Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del pressupost
vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimen
reductibles sense pertorbació del respectiu servei.
Operacions de crèdit si els crèdits extraordinaris o suplements de
crèdits foren destinats per a despeses d'inversió.

3. Serà necessari incloure informe d'Intervenció d'avaluació del
compliment de l’objectiu d'estabilitat pressupostària, en què s'informe sobre el
compliment o incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de l’entitat
local i dels seus organismes i entitats dependents.
L'incompliment de l'objectiu d'equilibri o superàvit comportarà
l'elaboració d'un pla econòmic financer de conformitat amb el que disposen els
articles 19 i següents del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'estabilitat pressupostària, aplicant a les entitats locals.
4. La proposta de modificació, amb un informe previ de la Intervenció i
dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda, serà sotmesa pel president a
l'aprovació del Ple de la Corporació.
BASE 6. REGULACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.
Els expedients de transferències de crèdit, amb les limitacions que
estableixen els articles 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 41 del
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer
del títol sisé de l’esmentada Llei, previ informe de la Intervenció, se sotmetran a
l'aprovació:
Del Ple de la Corporació, quan es tracte de transferències de crèdits
entre diferents grups de funció (excloses les referides a crèdits per a despeses
de personal). Aplicant-se les normes sobre aprovació plenària, informació,
reclamació, publicitat i recursos jurisdiccionals establides per a aprovació del
pressupost.
De la Presidència de l'entitat, les transferències en l'àmbit d'un mateix
grup de funció o per a despeses de personal, qualsevol que siga la procedència
o destinació, segons la classificació funcional del crèdit.
BASE 7. TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS D'AMPLIACIÓ, DE GENERACIÓ
DE CRÈDITS I D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT.
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1 . Els expedients d'ampliació de crèdit, en els quals s'especificaran els
mitjans o recursos que han de finançar les majors despeses, i que acrediten
l'efectiu reconeixement dels majors drets sobre els previstos en el pressupost
d'ingressos que es troben afectats i el crèdit que es desitja ampliar, se
sotmetran a l'aprovació de la Presidència de l'entitat, previ informe de la
Intervenció.
2 . Igualment, els expedients de generació de crèdits per ingressos de
naturalesa no tributària previstos en els articles 181 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i 43.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisé de l’esmentada Llei, en els quals
s'acreditaran els recursos que financen les despeses en la forma prevista en
l'article 44, previ informe de la Intervenció, se sotmetran a l'aprovació de la
Presidència de l'entitat.
3 . Els expedients d'incorporació de romanents de crèdit, en els quals
s'especificarà per cadascun dels quals que s'incorpore la situació en què es
troba conformement als articles 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i 47 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisé de l’esmentada Llei, se sotmetran de la mateixa
forma a l'aprovació de la Presidència de l'entitat una vegada informats per la
Intervenció.
BASE 8. DOCUMENTACIÓ DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT.
Els expedients de modificació de crèdit inclouran en qualsevol cas, i
sense perjudici de la documentació específica que per a cada tipus de
modificació establisca la normativa vigent, la següent:
a) Proposta de modificació: contenint l'expressió concreta i resumida de
la classe de modificació què es refereix l'expedient, amb indicació de la
classificació funcional i econòmica i, si escau, orgànica, del pressupost que
afecta, així com l'import i causes que la motiven.
b) Memòria: document bàsic de l'expedient en el qual es justificarà la
necessitat de la modificació proposada, contenint els extrems següents:
• Esment de normes legals, acords i disposicions que es basa.
• Estudi econòmic que quantifique separadament els crèdits necessaris
per a totes i cadascuna de les aplicacions pressupostàries que afecten la
modificació.
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• Causes que determinen la insuficiència del crèdit en les rúbriques a
incrementar i els recursos previstos per a finalitzar-los.
• Incidència que la modificació proposada puga tenir, si escau, en els
pressupostos d'exercicis futurs.
c) Informe de la Intervenció i, si escau, dictàmens facultatius que
s'estimen oportuns per a l'adequada avaluació dels aspectes tècnics o jurídics
que incidisquen en l'expedient.
BASE 9. FASES DEL PROCÉS DE DESPESES.
L'execució dels crèdits consignats en el pressupost de despeses
s'efectuarà tramitant les fases previstes en els articles 184 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, i 52 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de l’esmentada Llei, amb
el contingut i abast següents:
a. Autorització de la despesa ( fase A ). És l'acte administratiu mitjançant
el qual s'acorda la realització d'una despesa determinada per una
quantia certa o aproximada, reservant amb este fi la totalitat o part d'un
crèdit pressupostari.
b. Disposició i compromís de la despesa ( fase D ). És l'acte
administratiu mitjançant el qual s'acorda, darrere del compliment dels
tràmits legalment establits, la realització de despeses, prèviament
autoritzats, per un import exactament determinat.
c. Reconeixement i liquidació de l'obligació ( fase O). És l'acte
mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra
l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.
d. Ordenació del pagament (fase P). És l'acte mitjançant el qual
l'ordenador de pagaments, sobre la base d'una obligació reconeguda i
liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament contra la
Tresoreria Municipal.
BASE 10. COMPETÈNCIES EN L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE
DESPESES.
1 . Dins dels crèdits autoritzats en el pressupost, correspon l'autorització
i disposició de despeses: al Ple de la Corporació o al president de l’entitat,
segons corresponga, a tenor del que disposen els arts. 21 i 22 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de régim local.
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2. El reconeixement i liquidació d'obligacions derivades dels
compromisos de despeses correspondrà a l’òrgan competent, de conformitat
amb l’autorització i compromís de la despesa.
3 . L'ordenació de pagaments s'exercirà pel president.
BASE 11. IMPORT DE RETRIBUCIONS.
1 . Les retribucions bàsiques i complementàries que es meriten amb
caràcter fix i periodicitat mensual, es faran efectives per mensualitats completes
i amb referència a la situació i dret del funcionari el primer dia hàbil del mes que
corresponga, excepte en els casos següents, que es liquidaran per dies:
a) En el mes de presa de possessió de la primera destinació, en el de
reingrés al servei actiu i en el d'incorporació per conclusió de llicències
sense dret a retribució.
b) En el mes d'iniciació de llicències sense dret a retribució.
c) En el mes que se cesse en el servei actiu, llevat que siga per motius
de defunció, jubilació o retir.
2 . Les pagues extraordinàries dels funcionaris es meritaran el dia u dels
mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i dret del funcionari en
aquestes dates, excepte en els casos següents:
a) Quan el temps de serveis prestats fins al dia que es merite la paga
extraordinària no comprenga la totalitat dels sis mesos immediats anteriors als
mesos de juny o desembre, l'import de la paga extraordinària es reduirà
proporcionalment, computant cada mes natural complet i dia per un sisé i un
cent-huitanté, respectivament, de l'import de la paga extraordinària que en la
data del seu import haguera correspost per un període de sis mesos, tenint en
compte que, si la suma dels dies dels mesos incomplets fora trenta o superior,
cada fracció de trenta es considerarà com un mes complet.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució,
reportaran pagues extraordinàries en les dates indicades, però la seua quantia
experimentarà la corresponent reducció proporcional.
c) En el cas de cessament en el servei actiu, l'última paga extraordinària
es meritaran el dia del cessament i amb referència a la situació i drets del
funcionari en aquesta data, però en quantia proporcional al temps de serveis
efectivament prestats, llevat que el cessament siga per jubilació, defunció o retir
dels funcionaris a què es refereix l'apartat c) del nombre anterior, en aquest cas
els dies del mes que es produeix el cessament es computaran com un mes
complet.
d) Si el cessament en el servei actiu es produeix durant el mes de
desembre, la liquidació de la part proporcional de la paga extraordinària
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corresponent als dies transcorreguts d'aquest mes es fa d'acord amb la quantia
de les retribucions bàsiques vigents en aquest.
3 . Els drets dels funcionaris per raó d'augments graduals es reportaran
a contar des de la data que reglamentàriament procedisca.
La Presidència resoldrà d'ofici sobre el dret del funcionari a percebre el
trienni, tenint efectes econòmics des del primer dia del mes següent al seu
import.
BASE 12. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI.
Les dietes, despeses de locomoció i anàlegs del personal, qualsevol que
siga la naturalesa jurídica de la relació d'ocupació o de la prestació de serveis i
el seu caràcter permanent o accidental, excepte el de caràcter laboral, a qui
s'aplicarà, si escau, el previst en el respectiu conveni o normativa específica,
quedaran subjectes a la regulació del Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei, d'aplicació al personal de les
corporacions locals, d’acord amb l'article 2.1, i, d’aquest, liquidant-se en les
quanties corresponents, segons la normativa estatal vigent en cada moment.
En l'actualitat, els imports per dietes i despeses de viatge són els
següents:

Grups
1
2
3

Quantia de dietes per
Allotjament
Per manutenció
102,56
53,34
65,97
37,40
48,92
28,21

Dieta
sencera
155,90
103,37
77,13

L'import a percebre per despeses d'allotjament i assimilats a aquests
últims serà el realment gastat i justificat documentalment, sense que la quantia
puga excedir de l'assenyalat anteriorment segons els grups de funcionaris.
En les comissions la durada de les quals siga igual o inferior a un dia
natural, no es percebran despeses d'allotjament ni de manutenció, tret de quan
tenint la comissió una durada mínima de cinc hores, aquesta s'inicie abans de
les catorze hores i finalitze després de les setze hores, supòsit en què es
percebrà el 50 per 100 de l'import de la dieta per manutenció.
En les comissions la durada de les quals siga igual o menor a 24 hores,
però comprenguen part de dos dies naturals, podran percebre's
indemnitzacions per despeses d'allotjament corresponent a un sol dia i les
despeses de manutenció en les mateixes condicions fixades en el següent
apartat per als dies d'eixida i retorn.
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En les comissions la durada de les quals siga superior a 24 hores, es
tindrà en compte:
a) En el dia d'eixida, es podran percebre despeses d'allotjament, però no
despeses de manutenció, llevat que l'hora fixada per a iniciar la comissió siga
anterior a les 14 hores, que es percebrà el 100 per 100 d'aquestes despeses,
percentatge que es reduirà al 50 per 100 quan aquesta hora d'eixida siga
posterior a les catorze hores, però anterior a les 22 hores.
b) En el dia de retorn, no es podran percebre despeses d'allotjament ni
de manutenció, llevat que l'hora fixada per a concloure la comissió siga
posterior a les 14 hores, en aquest cas es percebrà amb caràcter general,
únicament el 50 per 100 de les despeses de manutenció.
c) En els dies intermedis entre els d'eixida i retorn, es percebran dietes al
100 per 100.
La prestació de serveis fora del terme municipal serà ordenada per
l’alcalde-Regidor en qui delegue, fent constar expressament en la resolució que
la comissió és amb dret a la percepció de dietes, i el viatge, per compte de la
Corporació, així com la durada i designació del mitjà de locomoció a utilitzar.
Les indemnitzacions per despeses de viatge, si s'usa el vehicle particular
en la comissió de servei, d’acord amb la normativa vigent, seran de les
següents quanties:
• Utilitzant automòbil: 0,19 euros per quilòmetre recorregut.
• Utilitzant motocicleta: 0,078 euros per quilòmetre recorregut.
• Altra classe de vehicles: la quantitat que importe la utilització segons
justificació, sense que puga excedir de la fixada per la utilització
d'automòbil.
Serà indemnitzable la despesa de peatge mitjançant presentació de la
factura acreditativa d'haver-la satisfet.
Una vegada feta la comissió de serveis, i dins del termini de deu dies,
l'interessat presentarà el compte justificatiu de les despeses.
BASE 13. BESTRETES DE PAGUES AL PERSONAL.
Les bestretes de retribucions al personal s'acomodaran a la legislació
vigent, sent competent la Presidència per a concedir-les, conformement a les
possibilitats pressupostàries i financeres.
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BASE 14. APORTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
1. De conformitat amb allò que s'ha previst en l’article 73.3 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, als Grups
Polítics municipals, legalment constituïts, i per al funcionament dels mateixos,
els correspon les següents assignacions econòmiques, previstes fins al mes de
maig.
 117 euros per Grup polític municipal PSPV-PSOE.
 54 euros per Grup polític municipal PP.
Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la
dotació a què es referix l'apartat anterior, que posarà a disposició del Ple de la
corporació sempre que este ho demane.
2. Esta subvenció es pagarà mensualment fins a maig i la justificació
dels imports rebuts es realitzarà per mitjà de declaració jurada del Portaveu de
cada Grup d'haver-se destinat l'import rebut als fins per als que es va concedir.
BASE 15. ASSIGNACIONS A MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
De conformitat amb el que disposeu els articles 75 de l’esmentada Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 13 del
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquest Ajuntament
acorda les següents retribucions i indemnitzacions als seus membres:
1. Dedicació exclusiva Alcaldia: 37.317,56 euros.
2. Regidors que no exercisquen les seues funcions en règim de
dedicació exclusiva o dedicació parcial: 46,00 euros en concepte
d'indemnització per la seua concurrència efectiva a les sessions que se
celebren per tots els òrgans col·legiats d'este Ajuntament.
Els gastos generats als membres de la corporació amb motiu de
desplaçaments per l'exercici del seu càrrec, es justificaran per mitjà de
presentació de factures i altres documents acreditatius del gasto.
No obstant, els membres de la corporació podran optar en el cas de
gastos per desplaçament al cobrament del quilometratge que corresponga per
la utilització de vehicle particular i al cobrament d'una dieta pels gastos que
genera el desplaçament, quantificada de la forma disposada en la base 12.
BASE 16. CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS
ESPECÍFICS.
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Amb càrrec dels crèdits per a despeses de funcionament i d'inversions,
podran formalitzar-se contractes per a la realització de treballs específics i
concrets no habituals, prèvia justificació de la ineludible necessitat de la
mateixa per mancar de suficient personal. En la tramitació i contingut d'aquests
contractes, es tindrà en compte la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes
del Sector Públic.
BASE 17. CONTRACTACIÓ DE PERSONAL AMB CÀRREC DE CRÈDIT
PER A INVERSIONS.
A càrrec dels crèdits per a inversions, podran formalitzar-se
contractacions de personal en règim laboral amb caràcter temporal, quan es
necessite utilitzar mitjans personals per a la realització per la pròpia
administració i per aplicació de la Llei de contractes del sector públic, d'obres i
serveis inclosos en el pressupost.
Aquesta contractació requerirà la justificació de la ineludible necessitat
per mancar de suficient personal, no podent sobrepassar la quantia de les
despeses d'aquesta naturalesa les previsions que per a cada obra
s'establisquen en els projectes o memòries degudament aprovats.
Els contractes en règim laboral hauran de formalitzar-se seguint les
prescripcions del Text refós de la llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat per
Reial decret legislatiu 1/95, de 24 de març. En els contractes es farà constar
l'obra o servei per a la realització del qual es formalitza aquest i el temps de
durada, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre
contractes laborals temporals.
BASE 18. SUBVENCIONS. (APLICACIONS 2.480, 3.480 I 4.480)
Per a la percepció de subvencions concedides per l'entitat, s'exigirà que
els beneficiaris acrediten prèviament el compliment de les obligacions fiscals
amb aquesta, i a tal fi, hauran de presentar en la justificació, certificat negatiu
de dèbits amb la hisenda local.
Les subvencions corrents o de capital que figuren en crèdits globals en
els capítols corresponents de l'estat de despeses del pressupost, es concediran
d’acord amb els criteris de publicitat i concurrència, i tant aquests com les que
figuren nominativament pressupostades, es justificaran en la forma que
establisquen les normes aprovades per a la concessió, i es comprovaran en tot
cas, per la Intervenció, la destinació d'aquests fons a la finalitat per a la qual es
van concedir, en exercici de la funció fiscalitzadora que li atribueix l'article
214.2, d), del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals .
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APLICACIONS 2.480
Programa de subvencions d’adquisició de llibres de text del col·legi
Sant Vicent Ferrer de Faura, programa de beques d’adquisició de llibres per als
alumnes de l’IES La Vall de Segó, programa medicament targeta or, programa
vacunes prevenar, programa menjar a casa, altres programes assistencials de
caràcter social.
Es regiran per les normes de concessió que s’assenyalen:
1. Programa de subvencions d’adquisició de llibres de text del
col·legi Sant Vicent Ferrer de Faura. Se subvencionarà el 100% del cost dels
llibres de text d’educació infantil, (primària ja rep subvencions per part de la
Conselleria d’Educació). Se pagaran directament a l’AMPA del col·legi, prèvia
presentació de factura o justificant de pagament.
2. Programa de beques d’adquisició de llibres per als alumnes de
l’IES La Vall de Segó. Els beneficiaris hauran de reunir els següents requisits:
a) Estar empadronat en el municipi de Faura durant almenys sis
mesos abans de la sol·licitud.
b) Ser alumne matriculat a l’IES La Vall de Segó.
c) Haver sol·licitat a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport la
corresponent ajuda per a l'adquisició de llibres de text.
d) No haver rebut subvenció l’any anterior per al mateix curs de
secundària o batxillerat.
Les sol·licituds, s'hauran de presentar en l'imprès oficial que es
facilitarà gratuïtament en les oficines municipals, a través de les formes
previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Reguladora del
Règim Jurídic de les Administracions Publiques i Procediment Administratiu
Comú. Se presentaran des del començament de curs fins al dia 30 d’octubre.
Els abonaments se faran després de la corresponent resolució de l’1 al 30 de
novembre. La quantitat de subvenció per alumne serà de 65 euros.
3. Programa de subvenció de vacunes prevenar. Els beneficiaris
hauran de reunir els següents requisits:
a) Estar empadronat en el municipi de Faura durant almenys sis
mesos abans de la sol·licitud, algú dels pares/mares/tutors.
b) Presentar la factura de la farmàcia.
c) Presentar la corresponent prescripció mèdica de pediatria.
Les sol·licituds, s'hauran de presentar en l'imprès oficial que es
facilitarà gratuïtament en les oficines municipals, acompanyats de la
documentació que se demane en les formes previstes en l'article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, Reguladora del Règim Jurídic de les

Pla ça M est re E nr ic Ga rcé s, 1 . 4 6 5 1 2 Fa ura . T lf. 9 6 2 6 0 0 0 0 4 . Fa x. 9 6 2 6 0 0 0 1 9

Ajuntament de Faura

Alcaldia
Administracions Publiques i Procediment Administratiu Comú. Els abonaments
se faran tots els mesos una volta aprovada la resolució corresponent. La
quantitat de subvenció serà el 100% del cost de la vacuna.
4. Programa de subvenció de medicaments (Targeta Or de Faura).
Se subvencionaran els medicaments inclosos en el conveni amb el
Col·legi de Farmacèutics de València i en els terminis i procediments previstos
en el document.
Els beneficiaris de la targeta or (que entregarà l’Ajuntament, prèvia
sol·licitud) i que serà necessàriament presentada en la farmàcia de Faura,
hauran de reunir els següents requisits:
a) Estar empadronat en el municipi de Faura durant almenys sis mesos
abans de la sol·licitud.
b) Tenir més de 65 anys.
Les sol·licituds, s'hauran de presentar en l'imprès oficial que es
facilitarà gratuïtament en les oficines municipals, acompanyats de la
documentació que se demane en les formes previstes en l'article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, Reguladora del Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i Procediment Administratiu Comú. El pagament
d’aquesta subvenció es farà mitjançant la facturació del Col·legi de
Farmacèutics i segons l’estipulat al conveni.
5. Altres ajudes assistencials i menjar a casa.
S’atendrà les normes i requisits que regeixen en serveis socials de la
Mancomunitat i les normes particulars del programa de menjar a casa. No cap
subvenció de cap programa contemplat per serveis socials de la Mancomunitat.
Tampoc són compatibles amb subvencions de la Mancomunitat. Les
prestacions tenen un caràcter voluntari, temporal i extraordinari, la qual cosa
suposa que es concediran per a un període de temps establert, podent ser
renovades si es mantingueren les condicions en què es van concedir. Estes
prestacions seran intransferibles, i, per tant, no podran oferir-se en garantia
d'obligacions, ser objecte cessió parcial o total, compensació o descompte,
excepte per al reintegrament de les prestacions indegudament percebudes i/o
retenció o embargament excepte en els supòsits i amb els límits previstos en la
legislació que siga d'aplicació. La concessió de les prestacions s'ajustarà a la
partida de despesa.
L’Ajuntament elaborarà a més a més un pla de contingència de serveis
socials a la fi que se facen les modificacions oportunes en estos crèdits per
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augmentar estes partides en cas que així ho consideren els informes de serveis
socials.
APLICACIONS 3.480
Programa de subvencions a entitats sense ànim de lucre (I).
Podran ser beneficiaris d'estes subvencions les associacions i entitats
sense ànim de lucre, inscrites en el registre municipal d’associacions i al
corrent dels seus deures tributaris municipals.
Podran ser objecte de subvenció:
a) La realització d'activitats socials, culturals o esportives que promoguen la
creació de teixit social, amb caràcter general o en sectors de població
específics.
b) Activitats puntuals de promoció i divulgació cultural i esportiva: música,
teatre, arts plàstiques, cultura tradicional, publicacions, festivals,
actuacions, carreres i marxes populars, etc., i en general, tots aquells
programes o activitats de foment en matèria de cultura i esport.
No podran ser objecte de subvenció:
a) Activitats que no tinguen una finalitat merament cultural o esportiva
(menjars, berenars, etc), així com les activitats lúdiques o
gastronòmiques.
b) Els gastos d'inversió, adquisició d'immobles o realització d'obres.
c) Els gastos de funcionament i manteniment: adequació de locals,
lloguers, telèfons, gastos d'oficina, calefacció, neteja, etc.
d) Els gastos, els destinataris o beneficiaris dels quals siguen
exclusivament socis.
e) Multes i sancions, així com gastos ordinaris no relacionats directament
amb el projecte subvencionable.
Les sol·licituds, s'hauran de presentar en l'imprès oficial que es
facilitarà gratuïtament en les oficines municipals, a través de les formes
previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, Reguladora del
Règim Jurídic de les Administracions Publiques i Procediment Administratiu
Comú.
L'entitat beneficiària haurà de donar publicitat i informar que l'activitat
està subvencionada per l’ajuntament de Faura, figurant el logotip del mateix.
L'import de la subvenció no superarà el 50% del gasto subvencionable,
dins del límit del crèdit pressupostari disponible, i, junt amb altres fonts de
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finançament per a la mateixa activitat obtingudes per l'entitat o associació, en
cap cas superarà el cost de la mateixa.
Excepcionalment, i sempre que es tracte de projectes que es
consideren d'especial interés per a la promoció i foment de la cultura i l'esport,
podrà augmentar-se l'import de la subvenció fins al 100% del gasto
subvencionable.
El pagament de les subvencions s'alliberarà, en la quantitat que
corresponga, quan s'haja efectuat l'activitat subvencionada i estiga degudament
justificada, havent de presentar, a este efecte, els següents documents
justificants del gasto:
a) Factures o altres justificants que detallen el gasto realitzat referit a
l'activitat subvencionada, en document original o fotocòpia compulsada.
b) Prova que acredite que s'ha donat la publicitat i informació convinguda
que l'activitat està subvencionada per l’ajuntament de Faura.
c) L'import dels gastos justificats pel beneficiari haurà de duplicar la quantia
subvencionada, en cas contrari, l'ajuda es reduirà proporcionalment a la
quantia justificada.
d) Declaració que els referits justificants de pagament no han sigut objecte
d'una altra subvenció o en cas d'haver-ho sigut, que s'especifique la
quantitat i percentatge rebut.
L'incompliment o no presentació d'algun dels documents anteriors
originarà la pèrdua immediata de la subvenció concedida.
El termini de justificació de les subvencions serà el 15 de novembre de
2010. La no justificació en el termini indicat farà perdre el dret a la percepció de
la subvenció.
Quan es comprove que les ajudes atorgades han sigut destinades pel
beneficiari a un diferent del previst per a la subvenció, es verifique
l'incompliment de les condicions establides en el present reglament o en l'acte
de concessió, i en els altres supòsits establits legalment, es podrà revocar
totalment o parcialment la subvenció, acordant si és el cas, el reintegrament de
les quantitats percebudes.
La concessió de la subvenció suposarà per al beneficiari l'obligació de
sotmetre's a l'avaluació i seguiment de l'activitat subvencionada. En qualsevol
moment, l’ajuntament es reserva el dret d'efectuar, pels mitjans que considere
convenients, totes les comprovacions que siguen necessàries per a assegurar
el compliment de la finalitat de la subvenció.
Per a tot allò no disposat en el present reglament, s'aplicarà la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial decret
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887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Programa de subvencions a entitats sense ànim de lucre (II)

Les següents associacions tenen una assignació en càrrec a aquesta
partida que s’explica a continuació. Com són nominals no caldrà sol·licitud, per
tant no serà d’aplicació el previst per en quan al procés de sol·licitud dels
paràgrafs anteriors. S’haurà d’acceptar la concessió en un imprés oficial on se
signaran totes el que està previst en esta base d’execució. Això si hauran de
justificar-se abans del 15 de desembre de cada any i la no justificació o
justificació incorrecta donarà passa a la seua revocació. Per a avançar el seu
pagament a la justificació s’estarà amb el que dispose la legislació, previ
informe de Secretaria-intervenció.
Societat Joventut Musical de Faura, 13.300 euros (inclou en aquesta
subvenció tots els serveis de la banda de música de festes, carnestoltes i
Corpus).
Escola de Música Joan Garcés Queralt, 3.600 euros.
Club de Futbol Faura, 3.000 euros (inclou el Trofeu Manolo el Paello).
Falla Vila de Faura, 2.100 euros.
Penya Sant Roc, 2.100 euros.
Jubilats i pensionistes de Faura, 700 euros.
Centre Excursionista “La Vall de Segó”, 1.100 euros. (Inclou organització
Faura a la neu, i jornada esportiva discapacitats).
Grup de danses de Faura, 2.500 euros, inclou totes les actuacions de
Festes i l’organització dels cursets anuals de dansa valenciana.
Societat Ornitològica El Pardillo, 700 euros.
Pares i Mares Sant Vicent Ferrer, 700 euros.
A. Lluita contra el càncer, assemblea local 450 euros.
Escola de pilota-Club de pilota Faura, 2.800 euros.
Coral Polifònica Benicalaf, 700 euros (inclou una actuació o concert)..
Col·legi Sant Vicent Ferrer de Faura, activitats de viatges extraescolars,
7 euros alumne participant, i fi de curs 30 euros alumnes participants.
BASE 19. ORDRES DE PAGAMENT A JUSTIFICAR.
Les ordres de pagament a justificar s'acomodaran, en tot cas, al pla de
disposició de fons, s’expedixen per la Presidència, amb aplicació als
corresponents crèdits i previ informe de la Intervenció, a petició dels regidors o
funcionaris per a la comissió o execució de serveis, els comprovants dels quals
no puguen prèviament obtenir-se i, a més, una vegada prestats, el pagament
resulta inajornable.
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Els perceptors d'aquestes ordres de pagament quedaran obligats a
justificar l'aplicació de les quantitats percebudes en el termini màxim de tres
mesos, des de la percepció dels corresponents fons.
En la justificació de les quantitats es tindrà en compte les normes vigents
sobre contractació de personal, retencions tributàries, contractació
administrativa, règim de subvencions, així com els principis d'especialitat i
anualitat pressupostàries i de pressupost brut.
En cap cas s'expediran noves ordres de pagament a justificar, pels
mateixos conceptes pressupostaris a perceptors que tingueren en el seu poder
fons pendents de justificació.
Les quanties justificatives de fons lliurats amb aquesta qualitat, se
sotmetran, previ informe de la Intervenció, a l'aprovació de la Presidència.
BASE 20. NORMES SOBRE BESTRETES DE CAIXA FIXA.
Amb caràcter de bestretes de caixa fixa, es podran efectuar provisions
de fons, a favor dels habilitats, per a atendre les atencions corrents de caràcter
periòdic o repetitiu, com ara dietes, despeses de locomoció, material d'oficina
no inventariable, conservació i altres de semblants característiques, podent
alliberar-se per a atendre tot tipus de despeses del Capítol II de l'Estat de
Despeses del Pressupost i les despeses del Capítol I que es corresponguen
amb la formació del personal.
2. Els preceptors d'aquests fons quedaran obligats a justificar l'aplicació
de les quantitats percebudes al llarg de l'exercici pressupostari en què es va
constituir la bestreta (article 191 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L'alcalde-president de l'Ajuntament és l'òrgan competent per a aprovar,
mitjançant un decret, amb un informe previ d'Intervenció, el lliurament de les
ordes de pagament en concepte de «bestretes de caixa fixa», i en el mateix es
determinarà tant el límit quantitatiu, la partida o partides pressupostàries, així
com la persona habilitada a este efecte.
A fi de garantir la seua posterior aplicació pressupostària, l'expedició de
«bestretes de caixa fixa» donarà lloc a la corresponent retenció de crèdit en la
partida o partides incloses en l'habilitació.
3. L'import dels manaments de pagaments no pressupostaris que
s'expedisquen s'abonarà per transferència als comptes corrents que els
habilitats pagadors tindran obertes en una entitat bancària dins de l'agrupació
«Ajuntament de Faura bestretes de caixa fixa.»
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Les disposicions de fons dels comptes a què es referix el paràgraf
anterior s'efectuaran, mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries,
autoritzats amb la firma de l'habilitat pagador.
Les obligacions adquirides es consideraran satisfetes des del moment
que el perceptor entregue el document justificatiu o des de la data en què
s'haguera efectuat la transferència a l'Entitat i compte indicat pel perceptor.
4. Els habilitats pagadors portaran comptabilitat auxiliar de totes les
operacions que realitzen, relatives a bestretes de caixa fixa percebuts, la
finalitat de les quals és la de controlar la situació que en cada moment present
les ordes de pagament alliberades per aquest concepte.
Són funcions dels habilitats pagadors:
—
—
—

Comptabilitzar les operacions de pagament realitzades.
Efectuar els pagaments.
Verificar que els comprovants facilitats per a la justificació de les
despeses siguen documents autèntics, originals i compleixen tots
els requisits necessaris.
— Identificar la personalitat dels perceptors mitjançant la
documentació procedent en cada cas.
— Custodiar els fons que se li hagueren confiat.
— Rendir els comptes.
Els habilitats que reben bestretes de caixa fixa, retran comptes per les
despeses ateses amb els mateixos, a mesura que les seues necessitats
Tresoreria aconsellen la reposició dels fons utilitzats.
Els indicats comptes indicats acompanyats de les factures i la resta de
documents originals que justifiquen l'aplicació dels fons, degudament
relacionats.
Els fons no invertits que, en fi d'exercici, es troben en poder dels
respectius caixers, pagadors o habilitats, s'utilitzaran per aquests, en el nou
exercici, per a les atencions per a les que la bestreta es va concedir.
En tot cas, els perceptors d'aquests fons quedaran obligats a justificar
l'aplicació dels percebuts al llarg de l'exercici pressupostari en què es va
constituir la bestreta, per la qual cosa, almenys, en el mes de desembre de
cada any, hauran de rendir els comptes a què es referix l'apartat 1 d'aquesta
Base.
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D'acord amb les quantitats justificades en els comptes a què es
refereixen els apartats anteriors s'expediran els corresponents documents
comptables d'execució del Pressupost de despeses que procedisquen.
5. La Intervenció fiscalitzarà la inversió dels fons examinant els comptes i
documents que les justifiquen, podent utilitzar procediments d'auditoria o
mostratge.
A continuació, si foren conformes, es procedirà a l'aprovació de les
mateixes per l'Alcalde i en el mateix acte es podrà ordenar la reposició de fons.
En cas de ser disconformes els comptes justificatius amb els documents
presentats, l'Interventor emetrà un informe en què posarà de manifest els
defectes o anomalies observades o la seua disconformitat amb el compte.
El dit informe, junt amb el compte, serà remés a l'interessat perquè en un
termini de quinze dies realitze les al·legacions que crega oportunes i, si és el
cas, esmene les anomalies, deixant constància d'això en el compte. D'aquestes
actuacions es donarà compte a l'alcalde-president.
Si a juí de l'Interventor els defectes o anomalies no hagueren sigut
esmenats, l'esmena fóra insuficient o no s'haguera rebut cap comunicació en el
termini assenyalat en el paràgraf anterior, ho posarà de l'alcalde-president de
l'Ajuntament a fi que s'adopten les mesures legals per a salvaguardar els drets
de la Hisenda Municipal, proposant, si és el cas, el reintegrament de les
quantitats corresponents.
L'Interventor, per si o per mitjà de funcionaris que a este efecte designe,
podran realitzar en qualsevol moment les comprovacions que estimen
oportunes.
BASE 21. REGULACIÓ
PLURIANUALS.

DELS

COMPROMISOS

PER

DESPESES

L'autorització o realització de despeses de caràcter plurianual, es
permetrà respecte a aquelles que s'enumeren en l'article 174 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en la forma i anualitats que en aquest
s'indica.
BASE 22. PLA ECONÒMIC-FINANCER.
S’elaborarà dins del primer semestre de l’any un PLA ECONÒMIC
FINANCER, d’acord amb les directrius d’estabilitat pressupostària.
BASE 23. INGRESSOS.
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Ajuntament de Faura

Alcaldia

Practicades les liquidacions individuals o col·lectives ( padrons, llistes
cobradores, etc.), tant per tributs com per ingressos no tributaris, s'intervindran
per la Intervenció, sotmetent-se a l'aprovació de la Presidència i
comptabilitzant-se en els corresponents conceptes o subconceptes
pressupostaris.
Totes les quantitats que recapten els agents de l'Administració
municipal, seran diàriament ingressades en Tresoreria, complint totes les
formalitats establides per les disposicions reguladores de la matèria.
Els residus o efectes inútils d'escàs valor, podran ser venuts directament
pels treballadors encarregats del servei corresponent, prèvia resolució de la
Presidència. Tractant-se de valor superior a l'indicat, precisarà autorització del
Ple de la Corporació, si escau, amb els requisits i tràmits legals.
Faura, 17 de desembre de 2010
L’alcalde

Antoni F. Gaspar Ramos
DILIGÈNCIA.- Les anteriors bases van ser aprovades pel Ple de la Corporació,
en sessió de data 22 de desembre de 2010.
Faura, 23 de desembre de 2010.
Vist i plau.
L’alcalde

Antoni F. Gaspar Ramos

La secretària

Inmaculada Moreno Serrano
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