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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València sobre aprovació de les bases reguladores de
concessió de subvencions a ajuntaments de la província
de València de fins a 5.000 habitants, per a la realització
d'activitats culturals o ludicofestives durant les festes
populars, any 2016.
ANUNCI
La Junta de Govern de la Diputació de València celebrada el dia 16 de
febrer del 2016, ha aprovat les Bases reguladores de concessió de
subvencions a ajuntaments de la província de València de fins a 5.000
habitants, per a la realització d'activitats culturals o ludicofestives durant
les festes populars, any 2016, obrint-se un període d'informació pública i audiència als interessats, per un termini de 30 dies naturals, a fi de
que puguen presentar al·legacions o suggeriments, en el bé entés que,
si no es presentara alguna, s'entendran definitivament aprovades.
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
DE FINS A 5.000 HABITANTS PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS CULTURALS O LUDICOFESTIVES DURANT
LES FESTES POPULARS, ANY 2016
La Diputació de València, regula la concessió d’ajudes als municipis
i entitats locals menors (EATIM) de fins a 5.000 habitants de la
província de València, per a la realització d’activitats durant la celebració de les festes populars d’acord amb les següents
BASES
Primera. Introducció
Les presents bases tenen com a objecte regular la concessió d’ajudes
econòmiques per a la realització d’activitats, espectacles o actuacions
durant les festes populars i locals.
Els objectius d’aquestes ajudes són:
• Recolzar les manifestacions festives dels municipis d’aquesta
província.
• Impulsar el manteniment de les festes populars i patronals dels
nostres municipis.
• Promoure els trets característics festius de la cultura valenciana.
Aquestes bases s’aplicaran a les sol·licituds de subvenció presentades
per part dels ajuntaments de la província de València per a la realització d’activitats culturals, espectacles o actuacions celebrats durant
les festes populars del municipi, i que hauran de haver-se realitzat
entre l’1 de gener i el 3 de novembre del 2016.
La campanya de subvencions serà instruïda pel SARC, es resoldrà
per la Junta de Govern de la Diputació de València, a proposta de la
Comissió de Valoració, i actuarà com a instructora la directora del
Servei, segons el procediment previst en la base 53 d’Execució del
Pressupost de Despeses de la Diputació per al 2016 i la resta de
disposicions concordants.
Segona. Requisits dels beneficiaris
Podran acollir-se a aquestes ajudes els ajuntaments i les entitats locals
menors (EATIM) de la província de València la població dels quals
siga de fins a 5.000 habitants, segons estableix el Reial Decret
1079/2015, de 27 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres
de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a
l’1 de gener del 2015.
Tercera. Objecte de la subvenció
Serà subvencionable la realització, per part dels ajuntaments,
d’activitats culturals o ludicofestives, actuacions o espectacles que
es realitzen durant les festes populars del municipi.
Queden expressament excloses les despeses de menjars o manutenció, el lloguer de materials, les activitats taurines, els tallers socioculturals, les relacionades amb les associacions del municipi i les
activitats juvenils, esportives o socials, per ser totes subvencionades
a través d’altres línies pressupostàries.
Igualment s’exclouran totes 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.
Així mateix, no podran ser objecte d’aquesta ajuda les activitats que
tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.
La quantitat econòmica màxima de subvenció que concedirà la Diputació a cada ajuntament vindrà determinada pel nombre d’habitants
del municipi, d’acord amb el barem establit en la base quarta.
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Quarta. Criteris de concessió
L’únic criteri per a la concessió de les subvencions serà el nombre
d’habitants de cada municipi, d’acord amb el barem següent:
Nombre d’habitants

Fins a 1.000
De 1.001 a 2.500
De 2.501 a 5.000

Quantitat econòmica màxima
subvencionada per municipi

2.700 €
3.200 €
3.700 €

Depenent de la quantitat de sol·licituds i del pressupost aprovat per
a l’any 2016, la xifra concedida s’ajustarà fins a esgotar-se el pressupost i en cap cas no superarà el límit màxim establit.
Cinquena. Requisits formals de sol·licitud
Les sol·licituds es formalitzaran segons el model d’instància disponible en www.sarc.es, i es dirigiran al president de la Diputació de
València.
Les sol·licituds inclouran la declaració de no estar sotmés en les
prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en
l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions (LGS), i la
declaració del beneficiari a la qual es refereix la base 51 d’Execució
del Pressupost de la Diputació per al 2016.
A la sol·licitud se li hauran d’adjuntar els documents següents:
a) Relació d’activitats, espectacles o actuacions i les seus dades
identificatives, segons el model disponible en www.sarc.es.
b) Factura o factures proforma detallades de les activitats, espectacles
o actuacions.
La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització
del sol·licitant perquè l’òrgan concedent obtinga de forma directa els
certificats telemàtics emesos per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatius d’estar al corrent en el pagament de les seues obligacions.
En els supòsits en què per qualsevol circumstància el certificat no
siga positiu, es requerirà el sol·licitant perquè l’aporte amb indicació
que, si així no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seua petició i, en
conseqüència, es procedirà a seu arxivament amb els efectes previstos en l’article. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).
Sexta. Termini i lloc de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d’abril de
2016 inclòs.
La sol·licitud per al Programa de Festes Populars i la documentació
requerida, podran presentar-se en el Registre General de la Diputació
de València directament, a través del Registre Telemàtic de la Diputació o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 38.4 de la
LRJPAC.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no incorpore
la documentació exigida, es requerirà l’interessat perquè, en un
termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents
preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seua petició i, en conseqüència, es procedirà al seu arxivament amb els efectes previstos en l’article 42.1 de la LRJPAC.
Setena. Crèdit pressupostari i import de la subvenció
L’import global màxim d’aquestes ajudes és de cinc-cents huitanta
mil euros (580.000 euros) i es farà efectiu a càrrec de l’aplicació
pressupostària 301 334.03.462.00 del capítol IV del Pressupost de
Despeses de la Diputació de València per a l’any 2016 i al crèdit
aprovat amb aquest fi per la corporació.
Huitena. Resolució i publicació de la subvenció
L’òrgan competent que s’encarregarà de resoldre serà la Junta de
Govern de la Diputació, i el termini màxim previst per a la resolució
de les sol·licituds serà de sis mesos. El termini es computarà a partir
de la publicació de la corresponent convocatòria.
A efectes de notificació als interessats, la resolució de les ajudes
concedides i denegades es publicarà en el BOP i en www.sarc.es.
Novena. Termini i forma de justificació
El termini per a la justificació de la subvenció finalitzarà el dia 4 de
novembre del 2016, inclusivament, i s’haurà de presentar la documentació següent:
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a) Certificat de la Secretaria o de la Intervenció de Fons de l’Ajun
tament, en el qual s’indicarà la quantitat econòmica concedida per
la Diputació, que les activitats subvencionades han sigut realitzades
i es corresponen amb les factures presentades, les quals han sigut
aprovades i reconeguda l’obligació per part de l’ajuntament i que no
seran presentades per a altres subvencions.
Així mateix, en la relació de despeses subvencionades hauran de
constar les següents dades de les factures: el CIF/NIF/NIE, el número de la factura, la data de la factura, el concepte facturat, l’import
desglossat d’aquesta, el total dels diners justificats i que l’IVA no és
deduïble.
El model de certificat està a la seua disposició en www.sarc.es
b) Fotocòpia compulsada de les factures originals.
L’entitat beneficiària, en justificar la subvenció, haurà d’estar al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social. La justificació de la subvenció per part del beneficiari comportarà l’autorització a l’òrgan gestor per a demanar els
certificats pertinents, d’acord amb el que preveu l’article 23.3 de la
LGS i la resta de legislació d’aplicació.
La justificació haurà de fer-se per la quantitat de la subvenció concedida com a mínim, renunciant per escrit a les quantitats econòmiques concedides no justificades.
La falta de justificació de la subvenció en produirà la pèrdua.
Desena. Fiscalització
Les entitats beneficiàries s’obliguen al compliment de les condicions
següents:
a) Admetre la presència, si és el cas, de la persona acreditada per Diputació, a fi de facilitar a aquesta quanta informació li siga requerida,
referent a qualsevol extrem relatiu a les activitats subvencionades.
b) Notificar al SARC qualsevol canvi o modificació de les activitats
amb la suficient antelació a la seua realització per a la correcta difusió en l’Agenda Cultural #SARCalspobles, adjuntant, si és el cas, la
factura proforma.
c) Incloure el logotip oficial del SARC, disponible en la web, en la
difusió que es faça de l’activitat, i aportar la documentació gràfica
que acredite el compliment de tal obligació. Així mateix, haurà de
mencionar al SARC com a entitat col·laboradora en els mitjans de
comunicació.
Onzena. Règim jurídic
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la publicació en el
BOP.
Per a allò no regulat expressament en les presents bases caldrà
ajustar-se al que disposen les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici econòmic 2016 de la Diputació de València, en
la LGS i la resta de legislació d’aplicació.
València, 17 de febrer de 2016.—El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.
2016/2730
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