CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE L'ÀREA DE CULTURA
CLÀUSULES GENERALS:
1) Bases reguladores: L'Ordenança General de Subvencions (OGS) de la Diputació de
València, aprovada per acord de Ple de 28 de març de 2017 i publicada en el Butlletí
Oficial de la província de València (BOP) núm. 101, de 29 de maig de 2017.
2) Crèdits pressupostaris i quantia total màxima: Els previstos en cada epígraf.
3) Objecte, condicions i finalitat: L'objecte i condicions són les previstes en cada
epígraf. La finalitat és el foment de la cultura en les seues diferents manifestacions,
desenvolupat per entitats locals i per entitats de dret públic.
4) Règim: La concessió s'efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva.
5) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los: Els previstos en
cada epígraf. En les convocatòries en les quals les entitats locals en general o els
municipis poden ser beneficiaris no s'entendran incloses les mancomunitats i entitats
locals menors, excepte en els epígrafs en els quals així es dispose expressament.
6) Òrgans competents:
6.1. Instructor:
- El Servei de Promoció cultural, actuant com a instructor el cap del servei, en les següents
convocatòries:
1.1 Retrobem la Nostra Música.
1.2 Ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals a les entitats musicals de la
província de València.
1.3 Entitats musicals: Projectes generals de música antiga i clàssica d'orquestra,
de càmera i de piano.
1.4 Entitats culturals
- El Servei d'Assistència i Recursos Culturals (SARC), actuant com a instructora la
directora d’aquest, en les següents convocatòries:
2.1 Programació cultural.
2.1.a. Programació cultural municipal i festes populars.
2.1.b. Projecció d'audiovisuals.
2.2 Projectes culturals
2.2.a. Festivals, mostres o certàmens culturals i Programacions de música antiga i
música clàssica.
2.2.b. Premis o concursos literaris
2.2.c. Projectes culturals intermunicipals
2.2.d. Retrobem la Nostra Música (Ajuntaments).

- El Museu Valencià d’Etnologia (MuVAET), actuant com a instructor el director
d’aquest, en les següents convocatòries:
2.1.c. Col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Locals:
ajuntaments, mancomunitats i consorcis.
- El Museu de Prehistòria de València, actuant com a instructora la directora d’aquest, en
la següent convocatòria:
2.1.d. Jaciments arqueològics Ruta dels Ibers.

6.2. Òrgan competent per a resoldre
Resolució de concessió: La Junta de Govern mitjançant acord, en virtut de la delegació
efectuada pel President de la Diputació, per Decret núm. 7693, de 13 de setembre de 2017
(article 9.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de RJSP).
7) Composició de la comissió de valoració: La comissió de valoració la nomenarà el
President de la Diputació, conforme l'art. 34 LBRL, sense perjudici del règim de
delegacions que pogueren conferir-se.
Estarà composta per un president, el secretari i un mínim de tres vocals, els quals hauran
de ser personal especialitzat en la matèria que siguen empleats públics al servei de la
Diputació de València. S'exceptua el cas en el qual el caràcter artístic que haja de tenir la
comissió de valoració aconselle que s'integre en tot o en part per membres experts en la
matèria i independents que no siguen empleats públics de la Diputació de València.
El president serà substituït pel vicepresident, o en defecte d'açò, pel membre de l'òrgan
col·legiat de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre, d'entre els seus
components, sent a més necessària l'assistència presencial o a distància del Secretari o qui
li suplisca, i la de la meitat, almenys, dels seus membres.
8) Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà
de 15 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
BOP.
9) Termini de resolució i notificació: Sis mesos, comptats a partir de la publicació de la
convocatòria. La resolució posa fi a la via administrativa.
10) Documents i informacions que han d'acompanyar a la sol·licitud: Els previstos
en cada epígraf.
11) Possibilitat de reformulació: No s'admet la reformulació.
12) Recursos: La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, i contra el mateix
podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant la Junta de Govern de la
Diputació, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà a aquell que tinga lloc la
notificació del present acte o, directament, recurs contenciós-administratiu davant els
Jutjats del Contenciós-Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats
també a partir d'aquell que tinga lloc la notificació del present acte. Tot açò, de
conformitat amb el vigent tenor dels articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els
articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa, i sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre recurs
que s'estime procedent.
13) Criteris de valoració: Els previstos en cada epígraf.
14) Redistribució del crèdit pressupostari sobrant: Si com a resultat de l'avaluació no
es concedira entre els diferents beneficiaris l'import total previst en aquesta convocatòria,
podrà redistribuir-se l'import sobrant entre els beneficiaris de la mateixa sense que açò
puga implicar l'incompliment de qualsevol requisit previst en la normativa legal, en
l'ordenança citada o en aquesta convocatòria, inclosos els imports previstos per a cada
activitat. Per a açò, l'import no podrà ser superior al previst en la convocatòria.
15) Mitjà de notificació o publicació: Amb caràcter general els actes administratius en
els procediments de concurrència competitiva seran objecte de publicació, i aquesta farà
els efectes de la notificació. No obstant això, quan l'òrgan instructor ho considere
convenient per a garantir la seua eficàcia, els actes administratius podran ser objecte de
notificació. Les publicacions es realitzaran en www.dival.es. Les convocatòries instruïdes
pel SARC es publicaran a més en www.sarc.es
A més, als efectes de notificació als interessats, la resolució de les ajudes concedides i
denegades es publicaran en el BOP.
16) Termini i forma de justificació de la finalitat i de l'aplicació dels fons:
El termini per a la justificació de la subvenció finalitzarà el 16 de novembre de 2018 per
als següents epígrafs i convocatòries:
2.2.a. Festivals, mostres o certàmens culturals i Programacions de música antiga i música
clàssica
2.2.b Premis o concursos literaris
2.2.c. Projectes culturals intermunicipals

Per a la resta d'epígrafs i convocatòries, el termini per a la justificació finalitzarà el 5 de
novembre de 2018.
La justificació es farà mitjançant compte justificatiu, en els termes previstos en cada
epígraf.
17) Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats: Per tractar-se de subvencions post
pagables, no existeix aquesta possibilitat.
18) Circumstàncies que com a conseqüència de l'alteració de les condicions poden
donar lloc a la modificació de la resolució: Tota alteració de les condicions tingudes en
compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució
de concessió.
Les simples variacions en aspectes no valorables del projecte, o de detall no requeriran la
modificació de la resolució, sent suficient la mera comunicació ded’aquestes.

No són admissibles:
a)
Les modificacions que alteren el resultat obtingut en l'aplicació dels
criteris de valoració utilitzats per a la concessió de la subvenció.
b)
Les modificacions essencials en el projecte que alteren la naturalesa o
objectius de l'activitat.
En el cas que el projecte constara de diverses activitats independents, solament es
modificarà la subvenció respecte de les activitats a les quals afecten les variacions.

19) Compatibilitat amb altres subvencions o ajudes: Les subvencions regulades en
cadascuna d'aquestes convocatòries no són compatibles amb altres subvencions
convocades, sol·licitades o concedides per al mateix objecte o activitat, amb càrrec al
pressupost de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València.
D'altra banda, les subvencions regulades en les presents convocatòries són compatibles
amb altres ajudes que tinguen la mateixa finalitat excepte ajudes que s'hagen concedit de
forma directa per dificultats en la seua convocatòria pública, tenint en compte que l'import
de la subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat
subvencionada, d'acord amb el que preveu l'article 19.3 de la Llei General de
Subvencions.
A aquests efectes, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.1.d) de la Llei
General de Subvencions, una de les obligacions del beneficiari és comunicar a la
Diputació l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les
activitats subvencionades.
Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conega i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

20) Període d'execució de l'activitat i possibilitat de pròrroga: Des de l'1 de gener de
2018 fins a l'últim dia del termini de justificació inclòs, sense perjudici del que es disposa
amb caràcter específic en cada convocatòria.
Si s'acorda la pròrroga del termini de justificació, s'entendrà que també es prorroga el
període d'execució de l'activitat per a fer-ho coincidir amb el mateix, llevat que
expressament es dispose el contrari.
Podran prorrogar-se en els termes previstos en l'art. 70 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions mitjançant acord de la Junta de Govern, especialment quan no s'haja
aprovat la concessió de les subvencions abans de la finalització del termini per a justificar.
21) Exigència del tràmit d'acceptació: L'acceptació únicament s'exigirà quan es donen
tots els següents requisits:

a)
Quan expressament ho sol·licite l'interessat en la seua sol·licitud de
subvenció.
b)
Quan hi haja divergència entre la sol·licitud de l'interessat i la proposta de
l'administració.
22) Publicitat que ha de donar el beneficiari a la subvenció i mitjans admissibles: El
beneficiari ha de fer constar la col·laboració de la Diputació de València en les activitats
o projectes subvencionats.
Per a açò haurà de fer constar tal col·laboració de la Diputació de València de les següents
formes:
a)

Quan la difusió es realitze a través d'un suport escrit (tríptics, cartells, catàlegs,
llibres, etc.) s'inclourà el logotip de la Diputació, en lloc visible en tot el material
gràfic i publicitat que s'edite.

b)

En el cas que la difusió siga audiovisual o radiofònica es nomenarà expressament
la col·laboració de la Diputació en els projectes o activitats publicitades.

c)

Quan la difusió siga a través de pàgines web o xarxes socials s'inclourà igualment
el logotip de la Diputació en lloc i grandària visibles.

A més del logotip de la Diputació, també haurà de figurar:
El logotip del SARC en les següents convocatòries:
2.1.a. Programació cultural municipal i festes populars.
2.1.b. Projecció d'audiovisuals.
2.2.a. Festivals, mostres o certàmens culturals i Programacions de música antiga i
música clàssica.
2.2.b. Premis o concursos literaris
2.2.c. Projectes culturals intermunicipals
2.2.d. Retrobem la Nostra Música (Ajuntaments).

El del MuVAET en les següents convocatòries:
2.1.c. Col·leccions etnogràfiques Xarxa de Museus Etnològics Local:
ajuntaments, mancomunitats i consorcis.
El del Museu de Prehistòria de València i el de la Ruta dels Ibers València en la
convocatòria
2.1.d. Jaciments arqueològics Ruta dels Ibers.
23) Import de finançament propi: No s'exigeix.

24) Despeses subvencionables: Els que responguen a la naturalesa de l'activitat
subvencionada, siguen estrictament necessaris i es realitzen en el termini fixat per a la
realització de l'activitat.
No serà necessari que la despesa haja sigut efectivament pagat amb anterioritat a la
finalització del període de justificació.
Existeix la possibilitat de subcontractació sempre que s'ajuste a les normes de la LGS i
del seu reglament.
Les entitats sense ànim de lucre beneficiàries podran imputar com a costos indirectes, que
no requerirà una justificació addicional, fins a un màxim del 25% del pressupost que
presente l'entitat per al desenvolupament del projecte.

25) Criteris de graduació dels possibles incompliments: S'estableixen els següents:
a)

Quan l'entitat beneficiària incomplisca l'obligació de fer constar en qualsevol acte o
acció de difusió del projecte, element adquirit o activitat subvencionada que es
realitze amb la col·laboració de la Diputació de València, inserint el logotip
institucional o fent-ho constar en els termes previstos en la convocatòria. En cas
contrari se li requerirà a aquest efecte perquè complisca allò que li incumbeix. Si
transcorreguera el termini fixat en el requeriment sense haver-se acreditat l'esmena
de la falta, açò determinarà el reintegrament del 50% de l'import total de la
subvenció percebuda, sense perjudici d'altres mesures que procedisquen conforme a
dret. Si l'entitat no disposara de pàgina web, podran establir-se mesures
alternatives.
El requeriment per incompliment de l'obligació dels beneficiaris de donar
l'adequada publicitat de la subvenció rebuda es realitzarà en els següents casos i
amb el contingut que es determina a continuació:
1)
Respecte de les activitats realitzades una vegada publicada la resolució
de concessió de la subvenció sense haver inclòs aquesta publicitat, se li
requerirà perquè inserisca la imatge institucional en la pàgina web de l'entitat
beneficiària durant el termini mínim de 15 dies, en termes anàlegs a la resta de
col·laboradors, si n’hi haguera. En aquest cas, la documentació justificativa
d'aquest extrem consistirà en una captura de pantalla que mostre aquesta
publicitat, acompanyada d'un certificat de l'entitat donant fe de la mateixa
durant el període citat.
2)
Respecte d'adquisició d'elements i de les activitats encara no realitzades
en el moment de publicar-se la resolució de concessió de la subvenció incloses
en el projecte del beneficiari, se li requerirà perquè realitze la publicitat de la
subvenció de la següent manera:
• Si resultara encara possible el seu compliment, se li requerirà perquè
adopte les mesures de difusió, en els termes previstos inicialment en la
convocatòria.

• Si per qualsevol circumstància no resultara possible el seu compliment en
els termes establits en la convocatòria, podran establir-se mesures
alternatives.

b) En el cas de l'adquisició d'elements necessaris per a l'activitat del beneficiari, quan
l'entitat beneficiària incomplisca l'obligació de conservar l'element adquirit i
destinar-ho per a l'ús dels mateixos durant almenys dos anys, a explicar des de la fi
del termini de justificació de la subvenció, açò determinarà el reintegrament total de
la subvenció percebuda.

26) Obligacions dels beneficiaris:

a) Presentar els documents exigits per a la justificació en l'Ordenança, en l'article 30 de
la LGS i el que específicament s'arreplegue en cada convocatòria.
b) Facilitar quanta documentació li siga sol·licitada en relació amb les facultats de
control de l'activitat subvencionada. En particular, admetre la presència, si escau, de la
persona acreditada per Diputació, a fi de facilitar a aquesta quanta informació li siga
requerida, referent a qualsevol extrem relatiu a les activitats subvencionades.
c) Fer constar en qualsevol acte o acció de difusió del projecte o activitat subvencionada
que aquestes es realitzen amb la col·laboració de la Diputació de València.
d) Comunicar a la Diputació qualsevol alteració o modificació que poguera produir-se
en la seua execució. En particular, notificar qualsevol canvi o modificació de les
activitats amb antelació a la seua realització adjuntant la documentació requerida en la
convocatòria.
i) Mantenir les condicions i elements declarats en el projecte que van servir de base per
a atorgar la subvenció.

