2.6. Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València Retrobem
la Nostra Música (entitats locals) 2019

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:
1. Actes commemoratius relacionats amb la programació d'actes organitzats per
ajuntaments de la província de València a fi de commemorar l'aniversari d'una
societat musical.
Seran objecte d'aquesta subvenció el 25 aniversari i els seus múltiples.
2. Concursos de bandes de música realitzats per les entitats locals que tinguen com a
finalitat difondre la música de banda, així com posar en valor 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.

Tercera. Requisits dels beneficiaris
Podran acollir-se a aquestes ajudes:
1. Actes commemoratius
Els ajuntaments de la província de València amb población inferior a 100.000
habitants, segons estableix el Reial decret 1458/2018, de 14 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 2018.
Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les mancomunitats i les
entitats locals menors (EATIM).

2. Concursos de bandes de música
Els ajuntaments de la província de València amb población inferior a 100.000
habitants, segons estableix el Reial decret 1458/2018, de 14 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 2018 i les mancomunitats de municipis de la província de
València.
Queden excloses les entitats locals menors (EATIM).

1

Quarta. Crèdit pressupostari i import de la subvenció
El finançament de la despesa derivada de la concessió, en règim de concurrència
competitiva és de cinquanta-cinc mil (55.000) euros i s'imputarà 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_


Actes commemoratius: deu mil (10.000) euros
Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00



Concursos de bandes de música: quaranta-cinc mil (45.000) euros
a) Aplicació pressupostària 301.334.03.462.00
Import: 25.000 €
b) Aplicació pressupostària 301.334.03.463.00
Import: 20.000 €

Cinquena. Requisits formals de la sol·licitud
La sol·licitud, dirigida al president de la Diputació de València, es formalitzarà a través
del mòdul de tramitació electrònica de la Diputació –Carpeta de l'Ajuntament. Per a
cadascun dels epígrafs s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
Actes commemoratius
a) 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) Projecte i programa d'activitats a realitzar, amb indicació expressa de la
procedència de les bandes de música participants i de la data d'inici i terminació
del concurs.
b) Pressupost detallat de despeses i ingressos previstos per conceptes.

Sexta. Criteris de concessió de les subvencions
Els criteris de concessió per a cada epígraf són els següents:
Actes commemoratius
Com a criteri de valoració per a la concessió d'aquesta subvenció s’aplicarà la següent
fórmula: 0,25 por cada 25 anys de commemoració.
Concursos de bandes de música
L'import de la subvenció serà el resultat de l'aplicació dels criteris de concessió següents:
- Nombre de bandes concursants: 0,5 punts per cada banda participant (màxim 10
punts).
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- Nombre d'edicions: 0,15 punts per cadascuna de les convocatòries que s'hagen
desenvolupat de manera continuada fins a l'actualitat (màxim 20 punts).
- Per tindre caràcter nacional: 0,5 punts per cada banda procedent de fora de la
província de València (màxim 20 punts).
- Per tindre caràcter internacional: 0,5 punts per cada banda de música estrangera
(màxim 10 punts).
El valor del punt s'obtindrà de dividir la quantitat prevista en la convocatòria per a
cadascun dels epígrafs 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 beneficiaris.
La quantia de la subvenció podrà ser del 100 per 100 de l'import de les despeses
realitzades i justificades.
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 això 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 la documentació següent:
Actes commemoratius i Concursos de bandes de música
1. Compte justificatiu que contindrà amb caràcter general les dades següents:
1.a) Certificat de la Intervenció 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, 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 igual
a la quantitat de subvenció concedida i correspondre's a activitats relacionades
amb el projecte subvencionat.
1.b) Relació classificada de les despeses i un detall d'altres ingressos, patrocinis o
subvencions que hagen finançat el projecte/programa amb indicació de l'import i
la seua procedència, així mateix s'haurà de fer constar el pressupost previst per
part de l'entitat per al projecte/programa subvencionat.
2. Memòria de l'execució del projecte.
3

3. Documentació que acredite el patrocini de la Diputació de València en els termes
que estableixen els arts. 22 i 26 c) de les clàusules generals d'aquesta convocatòria.
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