2.1. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València per a
recolçar a les entitats locals de la província en matèria de cultura SARC als pobles
2020

Donada la situació sobrevinguda com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, i
davant la impossibilitat de poder planificar les programacions i projectes culturals que
anualment es realitzaven per part de les entitats locals de la província de València, l'Àrea
de Cultura de la Diputació de València convoca aquesta subvenció en matèria de cultura
amb la finalitat de donar suport a les despeses derivades de la realització d'activitats i actes
culturals i, per tant, al sector cultural professional.
En aquesta convocatòria s'engloben totes aquelles activitats i actes culturals que en anys
anteriors s'emmarcaven dins dels programes de projectes intermunicipals; festivals,
mostres o certàmens culturals; programacions culturals municipals; projecció
d'audiovisuals; programacions de música clàssica i música de cambra i actes
commemoratius.
D'altra banda, des d'aquesta Diputació s'ha considerat la conveniència d'afavorir la
participació dels diversos agents culturals i la planificació cultural a mitjà i llarg termini,
posant en valor la creació o manteniment dels consells municipals culturals a través d'una
ajuda econòmica.

Primera. Bases reguladores
L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València.
Segona. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció
1)

Programació cultural municipal i festes populars

Aquesta convocatòria té com a objecte subvencionar en règim de concurrència competitiva
a les entitats locals de la província de València les despeses directament relacionades amb
la realització d'accions i activitats culturals en l'àmbit de les seues competències i que
formen part de la seua programació cultural (i de les festes populars, en el seu cas) o de
qualsevol altre projecte relacionat amb el foment de la cultura en les seues diferents
manifestacions, secundant d'aquesta manera al sector cultural professional.
Es consideraran despeses subvencionables:
• Les despeses per la contractació per a la realització d'espectacles, activitats o
exposicions.
• Els generats per entitats de gestió de drets d'autor.
• Els generats per la gestió o direcció tècnica o artística.
• Els derivats de l'execució de les activitats.
• Els relacionats amb la difusió de les activitats.
• Les despeses de transport, assegurança d'obres d'art i vigilància d'exposicions.

• Les despeses d'edició i publicació de catàlegs de les exposicions.
• Els referits a les quanties econòmiques dels premis atorgats en cas de concurs.
Queden expressament exclosos d'aquesta convocatòria:










Les despeses de menjars, manutenció i desplaçaments.
Les activitats taurines.
Les projeccions cinematogràfiques comercials.
Els tallers socioculturals; les activitats juvenils, turístiques, esportives, socials o
mediambientals; els premis literaris; les activitats d'àmbit museogràfic; les
relacionades amb les bandes de música, per ser totes aquestes subvencionades per
altres línies pressupostàries.
Les subvencions que s'utilitzen per a organitzar actes culturals o festius que
s'atorguen a les associacions a través del capítol IV del pressupost municipal de
despeses.
La reproducció d'activitats en format en línia pel sector associatiu.
Les activitats realitzades fora de l'àmbit territorial de la província de València.

Les activitats o accions culturals, que també podran realitzar-se en format en línia, hauran
d'estar incloses en les següents categories:
Categoria A. Activitats i accions culturals que formen part de la programació cultural
municipal o d'altres projectes culturals.
Amb la finalitat de facilitar recursos i orientar als agents culturals en l'elaboració de les
seues programacions, així com fer costat a la indústria cultural valenciana, el SARC publica
en el seu web el Catàleg d'Activitats Culturals.
Les modalitats són les següents:
Arts escèniques: café teatre, circ, contacontes, dansa clàssica, dansa contemporània,
danses del món, màgia escènica, òpera (representació), recital de poesia, sainet
valencià, teatre d'adults, teatre de carrer, titelles, teatre infantil i sarsuela
(representació).
Arts plàstiques: ceràmica, dibuix, disseny, escultura, fotografia, gravat, pintura i unes
altres.
Audiovisuals: projecció de documentals (inclosos en el Catàleg d'Activitats Culturals
del SARC) o projeccions de documentals o curtmetratges que formen part d'un projecte
específic de l'àmbit de les arts audiovisuals.
Música: cantautors, corals, jazz/blues, música clàssica i de cambra, música folk
valenciana, músiques del món, noves tendències musicals, òpera (recital) orquestres
de pols i pua, percussió, rock i sarsuela (recital).
Tallers: animació lectora, artesania, arts escèniques, audiovisuals, belles arts, ciència,
gastronomia, història, literatura, manualitats i música.

Tradicions: cant d’*estil/albades, colla de dimonis, dansa popular valenciana, gegants
i capgrossos, jocs típics valencians, moros i cristians, muixerangues, pilota valenciana,
rondalles, tabal i dolçaina i toc de campanes.

Categoria B. Activitats lúdic-festives que es realitzen durant les festes populars i/o
patronals del municipi (opcional per a municipis amb població inferior a 5.000 habitants).

2)

Consell municipal de cultura

L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir el funcionament dels consells locals de cultura
existents, com a òrgan consultiu i de participació dels diferents sectors de la cultura, amb
la finalitat de fomentar el desenvolupament cultural i l'elaboració d'un Pla d'Acció Cultural
Municipal.
Tercera. Requisits i obligacions dels beneficiaris
1)

Programació cultural municipal i festes populars

Els beneficiaris que podran optar a aquesta subvenció, segons la categoria de l'objecte de
la convocatòria, són:
●

Categoria A: els ajuntaments, les entitats locals menors (EATIM) i les
mancomunitats de municipis amb competències en matèria de cultura establides en
els seus Estatuts.
En cas de les mancomunitats, les activitats o accions culturals a subvencionar
hauran de formar part d'un mateix projecte cultural específic i l'execució del qual
es podrà deslocalitzar en els diferents municipis participants.
En cas d'ajuntaments amb població superior a 100.000 habitants únicament podran
sol·licitar aquesta subvenció per a la realització d'activitats dins de les
programacions culturals en els poblats o barriades que disposen d'alcalde/alcaldessa
de barri, nomenat/a amb caràcter d'autoritat i competències per delegació en matèria
de cultura.

● Categoria B: els ajuntaments i entitats locals menors (EATIM) de la província de
València amb població inferior a 5.000 habitants.

2)

Consell municipal de cultura

Podran acollir-se a aquestes ajudes els ajuntaments de la província de València amb
població inferior a 100.000 habitants, segons estableix el Reial decret 743/2019, de 20 de
desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del
padró municipal referides a l'1 de gener de 2019.
Queden expressament excloses d'aquest epígraf les entitats locals menors (EATIM) i les
mancomunitats.

Quarta. Crèdit pressupostari i import de la subvenció
L'import global màxim d'aquestes ajudes és de tres milions tres-cents huitanta-huit mil
(3.388.000) euros, que es farà efectiu per epígraf amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries del capítol IV del pressupost de despeses de la Diputació de València i el
crèdit aprovat a aquest efecte per la corporació:
1.

Programació cultural municipal i festes populars
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00 (ajuntaments): tres milions trescents huit mil sis-cents cinquanta (3.308.650) euros.
b) Aplicació pressupostària 301.334.03.468.00 (entitats locals menors): vint-iquatre mil tres-cents cinquanta (24.350) euros.
c) Aplicació pressupostària 301.334.03.463.00 (mancomunitats): vint-i-cinc mil
(25.000) euros.

2.

Consell municipal de cultura
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00 (ajuntaments): trenta mil (30.000)
euros.

Cinquena. Requisits formals de la sol·licitud
La sol·licitud, dirigida al president de la Diputació de València, es formalitzarà a través de
la Seu electrònica de la Diputació de València – Carpeta Ajuntament.
1)

Programació cultural municipal i festes populars

En la sol·licitud haurà de constar la quantitat econòmica que se sol·licita i se li haurà
d'adjuntar la següent documentació:
● Relació de totes les despeses relacionades amb la realització de les activitats o
accions culturals i les seues dades identificatives (annex I disponible en
www.sarc.es).
● Documentació acreditativa de les activitats o accions culturals relacionades en
l'annex I (projecte, programa, repertori, dossier, fotografies, currículums…).
En el cas d'activitats incloses en el Catàleg d'Activitats Culturals del SARC vigent
no es precisarà aquesta documentació.
● Factures proforma detallades de totes i cadascuna de les activitats i accions
relacionades en l'annex I, expedides pels proveïdors.
● Certificat de la Secretaria que acredite el nombre d'habitants dels poblats, únicament
per als ajuntaments amb més de 100.000 habitants.
● Estatuts de la mancomunitat, en el seu cas.
2)

Consell municipal de cultura

A la sol·licitud se li haurà d'adjuntar el certificat de la Secretaria que acredite la constitució
del Consell municipal de cultura i/o l'aprovació dels Estatuts o Reglament d'Organització i
Funcionament d'aquest.

Sexta. Criteris de concessió de les subvencions
1.

Programació cultural municipal i festes populars

Per a totes les entitats beneficiàries d'aquest epígraf, només se subvencionarà les activitats
i actuacions que estiguen degudament documentades i el preu de les quals siga conforme
al valor del mercat.
En cap cas, la quantitat econòmica concedida podrà ser superior a la sol·licitada i
acreditada.

A)

Ajuntaments i entitats locals menors (EATIM)

1. S'estableix una quantitat econòmica de referència per als beneficiaris d'aquesta
subvenció, que en el cas dels ajuntaments es distribueix en funció del nombre d'habitants
del municipi establit en el Reial decret 743/2019, de 20 de desembre, pel qual es declaren
oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l'1 de
gener de 2019, i que és la següent:

Nombre d’habitants
Fins a 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000
De 5.001 a 10.000
De 10.001 a 20.000
De 20.001 a 100.000

Quantitat econòmica de referència per categoria i entitat
sol·licitant
Categoria A
Categoria B (màxim)
Total
7.000 €
7.000 €
7.000 €
9.000 €
3.000 €
9.000 €
12.000 €
3.500 €
12.000 €
15.000 €
15.000 €
19.000 €
19.000 €
14.000 €
14.000 €

Les quantitats econòmiques establides per al desenvolupament d'activitats de la categoria
B podran ser substituïdes per activitats de la categoria A. En cap cas se subvencionarà
activitats pressupostades en la categoria A com a activitats de la categoria B.
Per als poblats i barriades d'ajuntaments de més de 100.000 habitants, s'estableix una
quantitat econòmica màxima de subvenció de 30.000 euros per a la realització d'activitats
culturals classificades en la categoria A de l'objecte d'aquesta subvenció i es distribuirà, en
funció del nombre d'habitants constatats en el certificat de secretaria de l'entitat
corresponent, de la següent manera:

Nombre d’habitants del poblat o barri
Hasta 1.000

Quantitat econòmica
1.000 €

De 1.001 a 2.000
De 2.001 a 5.000
De 5.001 a 10.000
Más de 10.000

1.500 €
2.500 €
3.000 €
5.000 €

2.
Entre els ajuntaments amb població menor a 100.000 habitants (excloses les entitats
locals menors (EATIM) i en la sol·licitud de les quals i annex I es constate que la quantitat
econòmica sol·licitada i referida únicament a activitats emmarcades en la categoria A, siga
superior a la de referència del punt anterior, s'incrementarà la quantitat subvencionada
mitjançant el repartiment de la quantitat econòmica sobrant.
Per a calcular el repartiment d'aquesta quantitat s'establirà un coeficient per a cada entitat
aplicant la següent fórmula i els següents paràmetres:
● h= nombre d'habitants de l'entitat sol·licitant
● s= suma total de la quantitat econòmica concedida a l'entitat en tots els
programes del SARC 2019, excepte en la convocatòria de Premis literaris.
● p= nombre de programes del SARC 2019, en els quals es va concedir subvenció
a l'entitat, excepte la convocatòria de premis literaris.
Coeficient de cada entitat (C)= (h/1.000)+(s/1.000)+(p2)
Per al càlcul de les quanties de subvenció en aquest apartat s'aplicaran les següents
fórmules:
Valor de referència= Quantitat econòmica a distribuir/⅀ C
Import de la subvenció =Valor de referència*C
L'import de subvenció obtingut per a cada entitat s'afegirà a l'import de referència
del punt 1.
3.
En el cas que, una vegada aplicats els dos criteris anteriors, hi haguera un romanent
de la quantitat econòmica prevista en la clàusula quarta, aquest es distribuirà de manera
lineal entre tots els ajuntaments amb població menor a 100.000 habitants i les quantitats
econòmiques sol·licitades de les quals siguen superiors a l'import de referència establit en
el punt 1 d'aquesta clàusula fins que s'esgote el pressupost.
En tot cas, la quantitat màxima de concessió per entitat sol·licitant serà de 30.000 euros.

B)

Mancomunitats

1.
S'estableix una quantitat de referència de 5.000 euros per cada mancomunitat que
complisca amb els requisits d'aquesta convocatòria.

2.
Entre les mancomunitats en la sol·licitud de les quals i annex I es constate que la
quantitat econòmica sol·licitada siga superior a la de referència, s'incrementarà la quantitat

subvencionada mitjançant la distribució de la quantitat econòmica sobrant del repartiment
realitzat en atenció al punt 1.
Per a calcular el repartiment d'aquesta quantitat s'establirà un coeficient per a cada entitat
aplicant la següent fórmula i els següents paràmetres:
● h= nombre d'habitants de l'entitat sol·licitant
● s= suma total de la quantitat econòmica concedida a l'entitat en tots els programes
del SARC 2019, excepte en la convocatòria de Premis literaris.
● p= nombre de programes del SARC 2019, en els quals es va concedir subvenció
a l'entitat, excepte la convocatòria de premis literaris.
Coeficient de cada entitat (C)= (h/1.000)+(s/1.000)+(p2)
Per al càlcul de les quanties de subvenció en aquest apartat s'aplicaran les següents
fórmules:
Valor de referència= Quantitat econòmica a distribuir/⅀ C
Import de la subvenció =Valor de referència*C
L'import de subvenció obtingut per a cada entitat s'afegirà a l'import de referència
del punt 1.
3.
En cas que, una vegada aplicats els dos criteris anteriors, hi haguera un romanent
de la quantitat econòmica prevista en la clàusula quarta, aquest es distribuirà de manera
lineal entre tots els ajuntaments amb població menor a 100.000 habitants i les quantitats
econòmiques sol·licitades de les quals siguen superiors a l'import de referència establit en
el punt 1 d'aquesta clàusula fins que s'esgote el pressupost.
En tot cas, la quantitat màxima de concessió per entitat sol·licitant serà de 25.000 euros.

2)

Consell municipal de cultura

Aquesta subvenció es repartirà entre totes les sol·licituds presentades que complisquen amb
els requisits d'aquesta convocatòria i s'aplicarà el següent criteri de concessió:
● Acord plenari d'aprovació de la creació del Consell municipal de Cultura, un punt.
● Acord plenari d'aprovació dels Estatuts o el Reglament d'Organització i Funcionament
del Consell, dos punts.
El valor del punt s'obtindrà de dividir la quantitat prevista per a aquest epígraf entre la suma
total de punts assignats a les sol·licituds. La quantia de la subvenció serà el resultat de
multiplicar el valor del punt pel total de punts obtinguts per cadascun dels sol·licitants.
L'import màxim de subvenció per beneficiari serà de 2.000 euros.
Si com a resultat de l'avaluació de concessió entre els diferents sol·licitants l'import total
previst en algun dels dos epígrafs resultara inferior a la quantitat prevista en el punt quart
d'aquesta convocatòria, la quantitat econòmica restant serà distribuïda proporcionalment i
en els termes establits en els criteris de valoració entre els sol·licitants de l'altre epígraf.

Setena- Forma de justificació
1)

Programació cultural municipal i festes populars

La justificació es realitzarà a través de la Seu electrònica de la Diputació de València–
Carpeta Ajuntament –, i es formalitzarà a través de la següent documentació:
1.

Compte justificatiu que contindrà amb caràcter general les següents dades:

1.a) Certificat de la Intervenció de l'entitat en el qual s'indicarà la quantitat econòmica
concedida per la Diputació, el pressupost de l'entitat beneficiària per a la programació
cultural municipal (i de festes populars, en el seu cas), 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 constarà les següents dades de les factures:
CIF/NIF/NIE del proveïdor, número 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 la quantitat
econòmica del pressupost especificat en la sol·licitud sobre la base del qual se li ha concedit
la subvenció i haurà de correspondre's amb les activitats relacionades en l'annex I de la
sol·licitud, sense perjudici de les modificacions degudament comunicades en compliment
del punt 25 d) de les clàusules generals d'aquesta convocatòria.
1.b) Relació de la totalitat d'activitats i accions culturals realitzades per l'entitat, incloent
les subvencionades per aquest programa, on es faça constar el total de les despeses
executades i els ingressos, patrocinis o subvencions que les hagen finançades, amb
indicació de l'import i la seua procedència.
2. 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.
3. Documentació que acredite el patrocini de la Diputació de València en els termes que
estableixen els arts. 25 c) i 27 de les clàusules generals d'aquesta convocatòria.

2)

Consell municipal de cultura

Finalitzat el termini de deu dies després de la publicació de la resolució de la concessió
d'aquest epígraf, s'entendrà acceptada i justificada la subvenció, sense més tràmit.

