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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 100.000 habitants, per a la realització
de projectes culturals intermunicipals, 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
100.000 habitants, per a la realització de projectes culturals intermunicipals, 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 PROJECTES CULTURALS INTERMUNICIPALS PER
A AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DE FINS
A 100.000 HABITANTS, ANY 2016
La Diputació de València regula les subvencions que s’indiquen
d’acord amb les següents
BASES
Primera. Introducció
Aquestes normes s’aplicaran a les sol·licituds de subvenció presentades pels ajuntaments de la província de València de fins a 100.000
habitants, per a desenvolupar projectes culturals intermunicipals que
es realitzen el 2016 per almenys cinc municipis.
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
SARC, segons el procediment previst en la Base 53 d’Execució del
Pressupost de Despeses de la Diputació de València per al 2016 i la
resta de disposicions concordants.
Segona. Requisits dels beneficiaris
Podran acollir-se a aquestes ajudes els ajuntaments de la província
de València de fins a 100.000 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. Els projectes culturals intermunicipals hauran de ser realitzats el 2016 per almenys cinc municipis.
Tercera. Objecte de la subvenció
Serà subvencionable la realització de projectes culturals intermunicipals que implique algun dels objectius següents:
• Recuperació dels trets característics de la cultura valenciana.
• Projectes que tinguen valors clarament innovadors i experimentals.
• La creació i foment de nous públics.
Queden expressament excloses d'aquestes subvencions les activitats
taurines, pirotècniques, les despeses de menjars o dietes de manutenció, els tallers socioculturals, les activitats de festes populars i
patronals, trobades i intercanvis culturals així com les activitats juvenils, esportives, socials o mediambientals. No serà considerat
aquell projecte que aglutine activitats culturals que puguen ser considerades programació cultural estable dels municipis. Així mateix
estan exclosos els projectes d'àmbit museogràfic, els premis literaris
i els projectes referits a música clàssica, música coral, de cambra o
música de banda, per ser totes estes activitats subvencionades a
través d'altres línies pressupostàries.
Igualment, s’exclouran totes les subvencions per a organitzar actes
culturals que s’atorguen a associacions a través del capítol IV (transferències corrents) del pressupost municipal de despeses.
Així mateix, no podran ser objecte de subvenció les activitats que
tinguen lloc fora de l’àmbit territorial de la província de València.
Quarta. Criteris de concessió
Podran beneficiar-se d’aquesta ajuda els ajuntaments que desenvolupen projectes culturals intermunicipals que es realitzen el 2016 per,
almenys, cinc municipis i que resulten considerats d’especial interés
per algun dels criteris següents:
a) Nombre d’ajuntaments agrupats en el projecte (20 punts).
De 5 a 10 ajuntaments: 5 punts
D’11 a 20 ajuntaments: 10 punts
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Més de 20 ajuntaments: 20 punts
b) Nombre de comarques participants en el projecte (20 punts).
De 2 a 3 comarques: 5 punts
De 4 a 5 comarques: 10 punts
Més de 5 comarques: 20 punts
c) Nombre d’edicions (20 punts).
Fins a 5 edicions: 5 punts
De 5 a 10 edicions: 10 punts
Més de 10 edicions: 20 punts
d) Pressupost del projecte realitzat el 2015 (30 punts). Els projectes
de nova creació adjuntaran a la sol·licitud les factures proforma dels
proveïdors de les activitats programades en 2016.
De 5.000 a 20.000 euros: 5 punts
De 20.001 a 50.000 euros: 10 punts
De 50.001 a 100.000 euros: 20 punts
De més de 100.000 euros: 30 punts
e) Valoració tècnica (60 punts).
Que supose la recuperació i el desenvolupament dels trets característics de la cultura valenciana i es facen en valencià, excepte en els
projectes en què intervinguen municipis de predomini lingüístic
castellà, segons el que disposa l’article 36 de la Llei 4/1983, de 23
de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià. Aquest apartat serà
valorat amb un màxim de 20 punts.
Que tinga valors clarament innovadors i experimentals en relació
amb el conjunt de les polítiques culturals municipals. Aquest apartat
serà valorat amb un màxim de 20 punts.
Que supose la programació d’activitats culturals que tinga com una
de les seues finalitats la creació de públic. Aquest apartat serà valorat amb un màxim de 20 punts.
La puntuació màxima total d’un projecte serà 150 punts.
Procés de valoració:
Les sol·licituds presentades en termini i que complisquen els requisits establits per aquestes bases seran analitzades per una Comissió
de Valoració, que estarà integrada per la directora del SARC i per
dos tècnics/es de Cultura del SARC.
El valor del punt s’obtindrà dividint el 100% del pressupost de la
convocatòria entre el total de punts obtinguts per totes les sol·licituds
que hagen obtingut almenys 30 punts.
L’import de les subvencions concedides no podrà, en cap cas, ser
superior al 50% del pressupost total del projecte presentat.
Es valorarà cada projecte cultural intermunicipal conjuntament i es
concedirà una quantitat global a cada projecte. Aquesta quantitat
global es distribuirà entre els ajuntaments que ho integren de forma
lineal i l’import de la subvenció concedida serà idèntic per a tots els
participants en aquest projecte.
Per a poder optar a la condició de beneficiari, les sol·licituds presentades hauran d’obtindre un mínim de 30 punts en la valoració total
del projecte.
Cinquena. Requisits formals de sol·licitud
Les sol·licituds es formalitzaran pels alcaldes o alcaldesses de cada
un dels municipis que desenvolupen el projecte cultural intermunicipal. El model d’instància disponible en www.sarc.es es dirigirà 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 què 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:
• El projecte cultural.
• El pressupost detallat del projecte cultural per al 2016.
• Certificat expedit per la Secretaria o la Intervenció de Fons de
l’Ajuntament, en el qual s’indique detalladament el pressupost executat en 2015 del projecte cultural, que incloga els ingressos i les
despeses detallades, les subvencions obtingudes i el nombre
d’edicions.
• Memòria resum del projecte realitzat el 2015, si és el cas.
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• En el cas que el projecte cultural intermunicipal siga de nova creació s’hauran d’adjuntar les factures proforma expedides pels proveïdors de les activitats programades.
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 al 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).
Sisena. Termini i lloc de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 5 d’abril de
2016 inclòs.
La sol·licitud de subvenció a projectes culturals intermunicipals 2016,
com també 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 subvencions és de cent mil euros
(100.000 euros), que es farà efectiu a càrrec de l’aplicació pressupostària 301 334.03 462.00 a Ajuntaments, del Pressupost de Despeses de la Diputació de València per a l’exercici de 2016 i al crèdit
aprovat amb aquest fi per la corporació.
La quantia subvencionada dependrà de la disponibilitat pressupostària, sense que puga excedir de 10.000 euros per municipi.
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 publicaran 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 18
de novembre del 2016, inclusivament, i s’haurà de presentar la documentació següent:
a) Certificat de la Secretaria o de la Intervenció de Fons de
l’Ajuntament, en el qual s’indicarà la subvenció concedida i es relacionaran les factures corresponents a les despeses subvencionades.
En la relació haurà de constar el CIF/NIF/NIE, el número de la
factura, la data de la factura, el concepte facturat i l’import desglossat d’aquesta, i s’haurà de fer constar que l’IVA no és deduïble. En
aquest certificat s’haurà d’indicar que les factures han sigut aprovades, que està reconeguda l’obligació per l’Ajuntament, que no seran
presentades per a altres subvencions i que les despeses relacionades
corresponen al projecte subvencionat per la Diputació de València.
El model de certificat està a la seua disposició en www.sarc.es .
b) Fotocòpia compulsada de les factures originals.
c) Memòria resum del projecte cultural intermunicipal subvencionat.
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 produirà la pèrdua d’aquesta.
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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 al projecte subvencionat.
b) Notificar al SARC qualsevol de canvi o modificació del projecte
per a la seua correcta difusió i promoció.
c) Incloure el logotip oficial del SARC, disponible en la pàgina web,
en la difusió que es faça del projecte, aportant la documentació
gràfica que acredite el compliment de tal obligació. Així mateix,
haurà de mencionar el 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, en la LGS i la
resta de legislació d’aplicació.
València, 17 de febrer de 2016.—El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.
2016/2735

