2.2.d.- Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València
Retrobem la Nostra Música (Ajuntaments)
Primera.- Bases reguladores: L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
València
Segona.- Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
Seran objecte de subvenció d'aquesta convocatòria els següents epígrafs:





Escoles d’educands municipals de municipis en els quals la societat musical no
tinga escola d’educands.
Actes commemoratius relacionats amb la programació d'actes organitzats per
ajuntaments de la província de València amb l'objecte de commemorar
l'aniversari d'una societat musical.
Concursos de bandes de música realitzats pels ajuntaments de concursos en
municipis de la província de València que tinguen com a finalitat difondre la
música de banda, així com fer valdre la figura dels músics i compositors
valencians. Per tant, s'entenen inclosos els concursos oberts entre diverses
bandes de música per a estimular amb premis aquest tipus de música, qualsevol
que siga la seua denominació.
Els concursos de bandes de música hauran de contar almenys amb cinc edicions
perquè siguen subvencionables.

Tercera.- Requisits dels beneficiaris
Els beneficiaris que podran optar a aquesta subvenció són els ajuntaments de la província
de València la població dels quals siga de fins a 100.000 habitants, segons establisca el
Reial Decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del
Padró Municipal referides a l'1 de gener de 2017.
Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les mancomunitats i les entitats
locals menors (EATIM).
Quarta.- Crèdit pressupostari i import de la subvenció
L'import global màxim d'aquestes ajudes és de cinquanta-set mil sis-cents (57.600 euros)
i es farà efectiu amb càrrec a l'aplicació pressupostària 301 334.03.462.00 del capítol IV
del Pressupost de Despeses de la Diputació de València per a l'any 2018 i al crèdit aprovat
a tal fi per la corporació, segons els epígrafs següents.


Escoles d’educands municipals
L'import destinat a aquest epígraf és de: 7.600 euros.



Actes commemoratius

L'import destinat a aquest epígraf és de: 10.000 euros.


Concursos de bandes de música
L'import destinat a aquest epígraf és de: 40.000 euros.

Cinquena.- Requisits formals de la sol·licitud
Les sol·licituds es formalitzaran dirigides al president de la Diputació de València i es
realitzaran a través del formulari oficial, disponible en el mòdul de tramitació electrònica
de la Diputació de València – Carpeta de l'Ajuntament –.
Escoles d’educands municipals
a) Relació nominal dels alumnes matriculats del curs (cada alumne haurà de constar
una sola vegada), sent imprescindible que conste el nombre total d'alumnes en la
sol·licitud.
b) Certificació expedida per l'Interventor de l'ajuntament reflectint el pressupost de
despeses i possibles ingressos de l'escola d’educands.
Actes commemoratius
a) Descripció del projecte i programa d'activitats a realitzar, amb indicació expressa
de la data d'inici i terminació d’aquestes.
b) Pressupost detallat de despeses i ingressos previstos per conceptes.
Concursos de bandes de música
a) Descripció del projecte i programa d'activitats a realitzar, amb indicació expressa
de la data d'inici i terminació d’aquestes.
b) Pressupost detallat de despeses i ingressos previstos per conceptes.

Sisena- Criteris de concessió de les subvencions
Els criteris de concessió per a cada epígraf són els següents:
Escoles d’educands municipals.
L'import de la subvenció s'establirà en funció del següent barem:




De 10 a 30 alumnes: 1.600 €
De 31 a 60 alumnes: 1.750 €
De més de 60 alumnes: 1.900 €

L'atorgament de les subvencions s'ajustarà als següents criteris de preferència:
1. El menor pressupost sol·licitat.
2. Si persistira la igualtat, l'import no adjudicat conforme al criteri anterior es distribuirà
per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat de pressupost sol·licitat.

Actes commemoratius
L'import de la subvenció a obtenir serà el resultat de l'aplicació dels següents criteris de
concessió:



Per la celebració del centenari o bicentenari (1 punt per la celebració del
centenari/ 2 punts per la celebració del bicentenari)
Per la celebració d'aniversaris múltiples de 25 anys i iguals o superiors a 50 anys
(0,50 punts)

Concursos de bandes de música
L'import de la subvenció a obtenir serà el resultat de l'aplicació dels següents criteris de
concessió:







Per tenir caràcter internacional. Es considera que el certamen té caràcter
internacional quan al mateix concórreguen un nombre de 3 o més bandes
estrangeres (0,3 punts per cadascuna, fins a un màxim de 20 punts)
Per tenir caràcter nacional. Per participar alguna banda procedent de fora de la
província de València (0,3 punts per cadascuna, fins a un màxim de 10 punts)
Nombre d'edicions: Trajectòria i consolidació del projecte en funció del nombre
de convocatòries que s'hagen desenvolupat en anys successius i de manera
continuada fins a l'actualitat (0,15 punts per convocatòria, fins a un màxim de 20
punts)
Nombre de bandes concursants (0,5 punts per cada banda participant, fins a un
màxim de 10 punts).

Import de la subvenció: A l'efecte del càlcul del valor del punt, els sol·licitants es
dividiran en cada epígraf i concorreran entre ells segons l'aplicació pressupostària amb la
qual haja d'imputar-se la despesa.
Cada sol·licitant concorrerà únicament amb la resta dels inclosos en el seu grup i en
l'epígraf o modalitat sol·licitada.
El valor del punt s'obtindrà de dividir la quantitat prevista en aquesta convocatòria per a
cada aplicació pressupostària i si així ho preveu en cada apartat o epígraf, entre la suma
total de punts assignats a les sol·licituds que hagen de satisfer-se amb càrrec al mateix.
La quantia de la subvenció serà el resultat de multiplicar el valor del punt pel total de
punts obtinguts per cadascun dels beneficiaris.
La quantia de la subvenció podrà ser del 100 per 100 de l'import de les despeses
realitzades i justificats.
Si l'import resultant després de l'aplicació dels criteris supera en quantia el pressupost
aprovat, la xifra a concedir s'ajustarà fins a esgotar-se el pressupost, i en cap cas superarà
el límit màxim establit. Si persisteix l'empat, aplicaran els següents criteris de preferència:
El menor nombre d'habitants de la població on l'entitat tinga el seu domicili.

Si persistira la igualtat, l'import no adjudicat conforme els dos criteris anteriors es
distribuirà per parts iguals entre les sol·licituds amb igualtat.
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 sense que açò puga implicar l'incompliment de qualsevol requisit previst en
la normativa legal, en l'ordenança citada o en aquesta convocatòria.
Setena. Forma de justificació
La justificació es formalitzarà a través del mòdul de tramitació electrònica de la Diputació
–Carpeta de l'Ajuntament— i contindrà com a mínim la següent documentació segons els
següents epígrafs:

Escoles d’educands municipals


Certificació expedida per l'Interventor de l'ajuntament, que reflectisca les
despeses i ingressos de l'escola d’educands durant els mesos de gener a juny de
l'any de la convocatòria.

Actes commemoratius i Concursos de bandes de música


Certificat de la Intervenció de Fons de l'entitat en la qual s'indicarà la quantitat
econòmica concedida per la Diputació, que les activitats han sigut realitzades i
que es corresponen amb les factures relacionades, les quals han sigut aprovades i
reconeguda l'obligació per part de l'entitat i que no seran presentades per a altres
subvencions.
En la relació de despeses subvencionables constaran les següents dades de les
factures: CIF/NIF/NIE del proveïdor, nombre de factura, concepte facturat, import
desglossat, el total de la quantitat justificada i que l'IVA no és deduïble.
El total de les factures relacionades en el certificat haurà de ser com a mínim igual
a la quantitat de subvenció concedida i correspondre's amb les activitats
relacionades en la sol·licitud de la subvenció.



Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts i amb una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que
hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seua
procedència.



Documentació que acredite el patrocini de la Diputació de València.

