CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA CATÀLEG SARC 2020

Presentació de noves propostes
El SARC publica en el seu web cada any el Catàleg d'Activitats Culturals amb la finalitat
de promocionar tant al col·lectiu professional com a les associacions del sector cultural
de la província de València, difonent les seues activitats, espectacles i exposicions, i
facilitant, d'esta manera, una eina indispensable per als nostres ajuntaments, així com
per a qualsevol altra persona usuària de la xarxa.
Modalitats culturals i estils que es poden presentar per al Catàleg
Es poden presentar propostes culturals que pertanguen a algun dels següents estils:


ARTS ESCÈNIQUES: Café-teatre, circ, contacontes, dansa clàssica, dansa
contemporània, danses del món, màgia escènica, òpera representada, recital
de poesia, sainet valencià, teatre d'adults, teatre de carrer, teatre infantil,
titelles i sarsuela representada.



ARTS PLÀSTIQUES: ceràmica, dibuix, disseny, escultura, fotografia, gravat,
pintura i altres.



AUDIOVISUALS: documentals sobre cultura valenciana (patrimoni, identitat,
història, llengua…) i animació.



MÚSICA: cantautors, corals, jazz/blues, música clàssica i de cambra, música
folk valenciana, músiques del món, noves tendències musicals, òpera,
orquestres de pols i pua, percussió i sarsuela.



TALLERS CULTURALS: animació lectora, artesania, arts escèniques,
audiovisuals, belles arts, ciència, gastronomia, història, literatura,
manualitats i música.



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

Qui poden presentar les seues propostes culturals?
Poden presentar les seues propostes el col·lectiu de professionals autònoms, empreses
del sector cultural i les associacions culturals de la província de València que
complisquen els següents requisits:


que tinguen l'habilitació empresarial o professional exigible per a la realització
de l'activitat i siguen aptes per a contractar amb l'Administració, segons el que
s'estableix en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
En funció d'esta Llei i dels articles del 392 al 405 i l'article 1.669 del Codi Civil, les
Comunitats de Béns i les Societats Civils no tenen personalitat jurídica pròpia i,
en conseqüència, no poden contractar amb l'Administració, per la qual cosa no
s'inclouran en el Catàleg.
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que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries amb Hisenda i amb la
Seguretat Social.
que tinguen finalitat cultural.
que la seua seu fiscal es trobe a la província de València.

Límit de propostes culturals a presentar
El límit màxim de propostes per nom fiscal serà de 10 per a empreses i persones
autònomes i de 5 per a associacions, excepte per a la modalitat d'audiovisuals que es
podran presentar fins a 20.
Documentació necessària per a presentar una proposta cultural
A) Documentació genèrica per empresa, persones autònomes o associació
La següent documentació actualitzada serà comuna i única per a totes les sol·licituds
presentades per una mateixa persona jurídica, independentment de la modalitat i estil
al qual es presenten:

Empreses / persones autònomes






Còpia del CIF/NIF/NIE, segons corresponga.
Còpia de l'escriptura de constitució d'empresa.
Còpia d'últim rebut de la quota de personal autònom.
Còpia de l'alta en l'IAE del cens d'obligats tributaris (epígraf cultural). Model 036 o
037.
Autorització expressa, en el cas que una empresa o personal autònom actue com
a representant d'una altra empresa o autònom (model en la web).

Associacions



Còpia del CIF.
Còpia dels estatuts inscrits en el Registre d'Associacions.
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B) Documentació específica per a cada proposta cultural, segons modalitat
ARTS ESCÈNIQUES
 Una fotografia de l'espectacle, en format JPEG.
 Dossier, programa o repertori de l'espectacle o activitat presentada.
 Currículum del grup/artista o de cadascuna de les persones del grup.
 Espectacle complet en suport DVD, memòria USB o digital.

ARTS PLÀSTIQUES
 Deu fotografies de l'exposició, en format JPEG.
 Currículum de la persona o persones que presenten l'activitat.

AUDIOVISUALS
 Una fotografia, en format JPEG.
 Dossier o programa de l'audiovisual.
 Currículum de l'empresa o persones productores.
 Projecte de l'activitat complementària a la projecció (conferència, col·loqui,
taller, etc.).
 Documental complet en suport DVD, memòria USB o digital.

MÚSICA
 Una fotografia de l'espectacle, en format JPEG.
 Dossier, programa o repertori de l'espectacle.
 Currículum del personal artístic o de cadascuna de les persones del grup.
 Espectacle íntegre / activitat completa en suport CD, DVD, memòria USB o
digital.

TALLERS CULTURALS
 Una fotografia relacionada amb el taller, en format JPEG.
 Projecte didàctic.
 Currículum del personal docent.

TRADICIONS
 Una fotografia de l'espectacle o activitat, en format JPEG.
 Dossier, programa o repertori de l'espectacle o activitat.
 Currículum del personal artístic o de cadascuna de les persones del grup.
 Espectacle íntegre / activitat completa en suport CD, DVD, memòria USB o
digital.
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PREGUNTES FREQÜENTS
Com es presenten les propostes culturals?
Les dades de les activitats culturals i la documentació requerida s'emplenen únicament
a través de www.sarc.es. En el seu correu electrònic rebrà documents en PDF, amb la
sol·licitud de l'alta que haurà de presentar a través de la SEU ELECTRÒNICA de la
Diputació de València (www.dival.es).
Com s'entreguen els vídeos o àudios dels espectacles o activitats?
Com a novetat per al Catàleg 2020, per a l'ús intern del SARC en vistes a la selecció
tècnica de les activitats, s'ha habilitat un nou camp en el formulari on es pot incloure un
enllaç de serveis de transferència d'arxius informàtics basats en el núvol (WeTransfer,
Dropbox, Mega, Google Docs…). D'esta manera no fa falta enviar còpia física (CD,
DVD,…) perquè el SARC procedirà a la descàrrega i arxiu dels enllaços.
No s'ha de confondre este nou enllaç amb l'altre enllaç promocional ja existent, on s'ha
d'incloure si es desitja una versió reduïda de l'activitat per a la seua difusió pública en el
Catàleg.
Com s'envien els CDs, DVDs, memòries USB o formats digitals dels espectacles
complets o activitats presentades, si no s'ha posat enllaç en el formulari en el moment
de la sol·licitud?


En el cas del suport físic (CD, DVD, memòria USB,…), es poden enviar per correu
o portar presencialment al SARC en carrer Corona, 36 - 46003 València. Centre
Cultural La Beneficència.



En el cas del suport digital, mitjançant l'enviament d'un enllaç de serveis de
transferència d'arxius informàtics basats en el núvol (WeTransfer, Dropbox,
Mega, Google Docs…) a l'adreça de correu electrònic catalogo.sarc@dival.es,
identificant l'arxiu amb el codi intern que apareix en el correu o en el PDF del
formulari de sol·licitud, juntament amb el nom de l'empresa o persona
interessada que el presenta i el títol de l'activitat / espectacle.

És imprescindible presentar tots i cadascun dels documents requerits en esta
convocatòria, per a continuar amb la tramitació de l'expedient.
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Quines activitats formaran part del Catàleg?
Seran seleccionades aquelles activitats i espectacles que complisquen els requisits de la
convocatòria.
Quan es publica el Catàleg 2020?
El Catàleg 2020 es publica durant el mes de gener amb les propostes culturals
seleccionades que hagen sigut rebudes fins al moment. Es podran presentar noves
propostes fins a finals de juliol de 2020.
Com sé si les propostes han sigut seleccionades?
A través de la consulta del Catàleg en la web del SARC, o telefònicament en cas de dubte.
Què succeeix si no he presentat tota la documentació requerida?
El SARC comunicarà la falta de qualsevol tipus de document a través del correu
electrònic de contacte que s'inclou en la presentació de la proposta o per contacte
telefònic.
Si presente més d'una proposta cultural, s'ha de presentar tota la documentació
d'empresa, autònom o associació cada vegada?
Si pertanyen al mateix NIF / CIF és suficient amb adjuntar la documentació genèrica en
la primera proposta que es presente.

5

