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D I P U T A C I Ó

Diputació Provincial de València
Servei de Cultura. Àrea de Cultura

2023/02414 Anunci de la Diputació Provincial de València sobre les subvencions
amb destinació a entitats culturals 2023: projectes culturals i festivals,
mostres, trobades o certàmens culturals. Identificador BDNS: 676578.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la
convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/676578)

Primer. Beneficiàries.

Entitats sense ànim de lucre de caràcter associatiu o fundacional, que no
sigan federacions, de caràcter bàsicament cultural (que promoguen activitats de
suport, foment i difusió de la cultura, la llengua i el patrimoni valencians) constituïdes
com a entitats sense ànim de lucre, que tinguen el seu domicili social a la província
de València i que puga ser acreditat documentalment. 

A tal objecte, podran percebre subvenció les associacions que especifiquen
de manera clara en els seus estatuts la seua naturalesa cultural. 

Segon. Objecte.

L'objecte de cada subvenció és l'execució d'un projecte cultural en una
d’aquestes dues modalitats:

1. Projectes culturals (PC).

Activitats culturals d’entitats sense ànim de lucre de caràcter associatiu o
fundacional d’àmbit supramunicipal que es porten a terme amb la finalitat de
confeccionar la programació cultural general de l’entitat.

2. Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals (FMTC).

Realització de festivals, mostres, trobades o certàmens culturals, entesos
com projectes o esdeveniments culturals de caràcter específic o formatiu, puntual,
de participació oberta, en els quals es preveja la realització d’activitats netament
culturals emmarcades en les àrees de música no excloses, arts escèniques (teatre,
dansa, circ, etc.), música popular, arts plàstiques, cinematografia, literatura i cultura
tradicional no excloses. La duració d’aquests no serà inferior a sis dies ni superarà el
mes. Hauran de ser projectes que s’hagen celebrat, almenys, en cinc edicions
realitzades de manera continuada, o bé de manera discontínua en els últims huit
anys.
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Tercer. Bases reguladores.

L’Ordenança general de subvencions (OGS) de la Diputació de València,
aprovada per acord del Ple de 28 de març de 2017, i publicada en el Butlletí Oficial de
la Província de València (BOP) núm. 101, de 29 de maig de 2017.

Quart. Quantia.

Aplicació pressupostària: 301.33407.48200 Distribució:

1. Projectes generals culturals: 349.500 euros

2. Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals: 50.000 euros

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Quinze dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria en el BOP. 

Sisè. Altres dades.

Les sol·licituds, dirigides al president de la Diputació, es presentaran en la
seu electrònica de la Diputació de València (www.sede.dival.es), en la carpeta
ciutadana per a les entitats sense ànim de lucre. En aquestes es declararà
responsablement que l’entitat no està incursa en cap de les prohibicions per a
obtindre la condició de beneficiària, previstes en l’article 13 de la LGS i en l’article 6
de l’OGS. A les sol·licituds s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

• Descripció del projecte de l’activitat.
• Memòria d’activitats de 2022.
• Compte de resultats de l’entitat de l’exercici 2022 (per a l’apartat 1.

Projectes culturals) o Memòria econòmica de l’activitat objecte de subvenció (per a
l’apartat 2. Festivals, mostres, trobades o certàmens culturals)  de l’any 2022

• Pressupost total del projecte per conceptes i pressupost detallat per
activitats del projecte.

• Declaració responsable del fet que l’entitat s’adequa a la normativa
lingüística oficial de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

• Còpia dels estatuts que reflectisquen la seua naturalesa d’entitat sense
ànim de lucre i que l’activitat projectada està dins del seu objecte social. En el cas que
s’haja presentat amb anterioritat en aquesta Administració i no s’hagen produït
modificacions, bastarà la comunicació de la data de presentació i el número
d’expedient.

• Còpia del títol de propietat, lloguer, cessió d’administracions o universitats
públiques, o títol oposable a tercers, en virtut del qual l’entitat disposa d’algun centre
obert al públic per a l’atenció a la ciutadania i la realització de les seues activitats
(només per a l’apartat 1. Projectes generals culturals).

• Relació de companyies o empreses participants en el projecte.

València, a 15 de febrer de 2023. —El president, Antoni Francesc Gaspar
Ramos.
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