2.1.b - Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València per a
la projecció d'audiovisuals 2018
Primera. Bases reguladores: L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
València
Segona.- Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
La present convocatòria té com a objecte de subvenció la realització de projeccions
audiovisuals incloses en el Catàleg d'Activitats Culturals vigent del SARC.
Els audiovisuals hauran d'incloure els drets d'exhibició així com una activitat
complementària a càrrec d'algun membre de l'equip creatiu d’aquest, que tractarà, a través
d'una xarrada, taller, conferència, col·loqui, aspectes de la temàtica, la creació i/o la
producció de l'audiovisual projectat.
Tercera. Requisits dels beneficiaris.
Els beneficiaris que podran optar a aquesta subvenció són els ajuntaments de la província
de València la població de la qual 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 Entitats Locals Menors
(EATIM) i les mancomunitats de municipis.

Quarta- Crèdit pressupostari i import de la subvenció
L'import global estimat d'aquestes ajudes és de cinquanta-cinc mil (55.000) euros i es farà
efectiu a càrrec de l'aplicació pressupostaria 301 334.03.462.00 del capítol IV del
Pressupost de Despeses de la Diputació de València per a l'any 2018 i el crèdit aprovat a
aquest efecte per la corporació.
Cinquena.- Criteris de valoració de les subvencions
Se subvencionarà un mínim de cent vint-i-dues projeccions. La Diputació finançarà el
cost total de cada exhibició subvencionada i s'establirà la quantitat màxima de subvenció
per cadascuna d'elles de 450 euros.
En el cas que el nombre de sol·licituds d'exhibicions a projectar supere el nombre total
previst, el criteri de concessió serà inversament proporcional al nombre d'habitants del
municipi, tenint preferència en la concessió d'almenys una exhibició les entitats locals de
fins a 1.500 habitants.
Queden expressament exclosos d'aquesta subvenció les despeses derivades del material,
personal i equip de projecció necessari, que seran aportats per l'ajuntament, així com els

drets derivats de l'autoria establits en la legislació vigent en matèria de propietat
intel·lectual, que, en cas d'originar-se, seran a càrrec de l'entitat sol·licitant.
Sexta.- Requisits formals de les sol·licituds
Les sol·licituds, dirigides al president de la Diputació de València, es formalitzaran a
través del mòdul de tramitació electrònica de la Diputació —Carpeta de l'Ajuntament—
i s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

•
•

Relació de títol o títols dels audiovisuals i les seues dades identificatives (annex I
disponible en www.sarc.es).
Factura o factures proforma detallades de totes i cadascuna de les exhibicions
relacionades en l'annex I, expedides pels proveïdors.

Setena.- Forma de justificació
La justificació es formalitzarà a través del compte justificatiu que contindrà com a
mínim la següent documentació, i que es realitzarà a través del mòdul de tramitació
electrònica de la Diputació –Carpeta de l'Ajuntament—:

•

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.

