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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
23/10/2020

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
32

UNITAT
02000 - RECURSOS CULTURALES
EXPEDIENT E-02000-2020-000082-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes
extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector
cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques).
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00032

"Per mitjà de moció de la regidora delegada de Patrimoni i Recursos Culturals, de 2
d'octubre de 2020, es proposa aprovar la convocatòria i les bases que han de regir les ajudes
extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i a empreses i autònoms del sector
cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques), amb una quantia global de
1.520.000,00 €.
De conformitat amb la regulació que conté la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, la gestió d'aquestes ajudes es realitza d'acord amb els principis de publicitat,
transparència, concurrència, igualtat i no discriminació, així com els restants principis continguts
en l'article 8 del citat text, i es tramitaran pel procediment de concessió en règim de concurrència
competitiva que contemplen els articles 23 i següents del mateix text legal.
Segons la base 23.1 d'execució de Pressupost municipal, les subvencions atorgades per les
entitats que integren l'Administració local, s'ajustaran a les prescripcions contingudes en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel que s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, i per l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada per acord de
28 de juliol de 2016 i publicada al BOP el 2 de novembre de 2016.
Així mateix, la base 23a.4.1 d'execució de Pressupost municipal, estableix el procediment
per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb
l'article 18 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus
Organismes Públics, aprovada per acord de 28 de juliol de 2016 i publicada al BOP el 2 de
novembre de 2016.
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Mitjançant la 13a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2020 es va
aprovar una línia de crèdit d'1.520.000,00 € en l'aplicació pressupostària MP730 33400 48910, '
Altres transferències', acordada pel Ple de 25 de juny de 2020 i eleva a definitiva en BOP núm.
151, de 7/08/2020.
El Servici Fiscal Gastos ha informat que, en l'aplicació pressupostària MP730 33400 48910
i 47900, 'Altres transferències' i 'Altres transferències a empreses privades', del vigent Pressupost
municipal, existeix saldo disponible, per la qual cosa efectua la corresponent reserva de crèdit.
- Que en relació a la competència orgànica, aquesta correspon a l'Alcaldia i per delegació a
la Junta de Govern Local, en virtut de la Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, de conformitat
amb l'establit en l'art. 124.5 de la Llei reguladora de les bases del Règim local, en la seua
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
Govern local, i en l'art. 31 del Reglament del Govern i Adm. Municipal de l'Ajuntament de
València.
Per tot l'exposat i de conformitat amb la moció de la delegada de Patrimoni i Recursos
Culturals i els informes del Servici de Recursos Culturals i del Servici Fiscal Gastos, s'acorda:
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria d'ajudes extraordinàries per a donar suport a les
associacions culturals i a empreses i autònoms del sector cultural de la ciutat de València
(excepte arts escèniques), per una quantia global de 1.520.000,00 €, el text de la qual a
continuació es transcriu:
'CONVOCATÒRIA D'AJUDES EXTRAORDINÀRIES PER A DONAR SUPORT A
ASSOCIACIONS CULTURALS I A EMPRESES I AUTÒNOMS DEL SECTOR CULTURAL
DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (EXCEPTE ARTS ESCÈNIQUES).
1. OBJECTE DE LES AJUDES
L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, de les subvencions que atorga l'Ajuntament de València a través de la
Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals, l'objectiu de les quals és dinamitzar i impulsar
l'activitat del sector professional de la cultura (excepte les arts escèniques) i sector associatiu de
l'àmbit cultural en el terme municipal de València per tal de donar compliment a l’acord marc
aprovat pel ple d'esta corporació el passat 7 de juliol de 2020, per a la recuperació i la
reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
S'exclouen expressament en esta convocatòria les activitats empresarials i econòmiques de
naturalesa escènica (teatre, circ i dansa), així com les associacions professionals del sector de les
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arts escèniques i les associacions culturals festives, ja que disposen d'altres línies específiques
d’ajudes gestionades des de les respectives delegacions municipals amb competència en esta
matèria.
2. REQUISITS PER A SER PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIES
- MODALITAT A
Podran beneficiar-se d’estes ajudes les entitats, institucions o associacions sense ànim de
lucre i amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat prioritària de les quals, reflectida en els seus
estatuts, siga la promoció i difusió de la cultura (queden expressament excloses les comissions
festeres i les associacions professionals del sector de les arts escèniques) i que complisquen els
següents requisits:
a) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d'Associacions
Autonòmic o Estatal a la data de la publicació en el BOP de la convocatòria.
b) No estar incurses en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13
de la Llei general de subvencions per a ser beneficiàries de la subvenció. L'acreditació es
realitzarà mitjançant declaració responsable.
c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i, si escau, del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
d) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València. Este requisit ha de
complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la
subvenció, en el seu cas.
e) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de
València el termini de justificació del qual haguera finalitzat. L'apreciació d'esta prohibició es
realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.
f) Que el domicili fiscal i la seu de l'associació es troben al terme municipal de València.
- MODALITAT B
Podran beneficiar-se d'estes ajudes les persones físiques o jurídiques (empreses culturals),
així com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat
jurídica, l'activitat professional de les quals estiga directament vinculades al comerç cultural, a la
interpretació artística i/o representació d'espectacles o altres activitats professionals relacionades
amb la cultura, quedant expressament excloses les administracions públiques, els seus
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organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions,
fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre, així com aquelles entitats que
desenvolupen les seues activitats en l'àmbit de les arts escèniques (teatre, circ i dansa).
Hauran de complir els requisits següents:
a) Que l'activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma, una
microempresa o xicoteta empresa en alguna de les modalitats descrites en el punt 2 de la
convocatòria o d'anàloga naturalesa. La microempresa i la xicoteta empresa són aquelles
definides d'acord amb l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de
juny de 2014.
b) Es deurà estar donat d’alta en algun dels epígrafs previstos en l'Annex I de la present
convocatòria, i dins de cada epígraf que l'activitat tinga una relació directa amb la cultura.
c) En cas de persona física, estar donada d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la
mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.
d) En el cas de les persones jurídiques o persones físiques que opten a sol·licitar les ajudes
i disposen d'un local comercial, el domicili del local haurà d'estar en el terme municipal de
València. En el cas que no disposen de local comercial, el domicili fiscal haurà d'estar en el
terme municipal de València.
e) No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, en particular, estar al corrent en el
compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Este requisit ha de complir-se des de la data de
presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció, si escau.
f) No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de València. Este requisit ha de
complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la
subvenció, si escau.
g) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de
València el termini de justificació de les quals haguera finalitzat. L'apreciació d'esta prohibició es
realitzarà de manera automàtica i subsistirà mentre perdure l'absència de justificació.
h) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense
personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb prou poders per
a complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els
termes que preveu l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins
que no haja acabat el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.
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3. BASES REGULADORES I NORMATIVA APLICABLE
3.1. Les bases reguladores per les quals es regix la present convocatòria es troben
contingudes en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus
organismes públics, aprovada mitjançant acord plenari de 28.07.2016 (BOP del 02.11.2016).
3.2. La present convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que disposen les bases
reguladores, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS)
i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (d'ara
en avant RLGS) i en les bases d'execució del Pressupost municipal per a l'exercici 2020 i,
supletòriament, en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa
poguera resultar d'aplicació.
3.3. Les presents ajudes estan sotmeses al règim de minimis, regulat pel Reglament (UE)
1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24 de
desembre de 2013).
3.4. La gestió d'estes subvencions se subjectarà als principis de publicitat, concurrència,
transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment
d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
4. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La quantia destinada a atendre estes subvencions ascendix a un import total d'1.520.000 €
del vigent Pressupost municipal; esta quantia es distribuïx amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
- 520.000,00 € - MP730 33400 48910 – destinats a les ajudes contemplades en la modalitat
A.
- 1.000.000,00 € - MP730 33400 47900 – destinats a les ajudes contemplades en la
modalitat B.
5. QUANTIA DE LES AJUDES
5.1. MODALITAT A
Es concedirà una quantitat fixa a les associacions en funció del nombre de socis que en fan
part a la data de la presentació de la sol·licitud:
- 50 socis o menys: 1.200 €
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- Entre 100 i 149 socis: 2.800 €
- 150 o més socis: 3.500 €
5.2. MODALITAT B
5.2.1. Es concedirà una quantitat fixa de 3.000 € per a persones físiques i jurídiques amb
persones treballadores a càrrec.
Esta quantitat s'incrementarà en 2.000 € en cas de tindre entre 4 i 9 persones treballadores
(inclusivament) i en 4.000 € en cas de tindre’n 10 o més.
5.2.2. Es concedirà una quantitat fixa de 2.000 € per a persones físiques i jurídiques sense
persones treballadores a càrrec.
5.2.3. Es concedirà una ajuda addicional de 2.000 € a aquelles empreses i/o professionals
que acrediten estar inscrits en una associació professional amb anterioritat a la data de publicació
de la convocatòria en el BOP.
5.3. De les sol·licituds presentades, únicament podran ser seleccionades tantes com
permeta el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, de conformitat amb l'article
22.1 i 23.2.b) de la LGS.
En el cas que amb el nombre de persones beneficiàries de subvenció no s'esgote l'import
objecte de la convocatòria, la quantitat restant es prorratejarà entre aquelles persones
beneficiàries.
6. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
Les ajudes concedides en virtut de la present convocatòria seran compatibles amb
qualsevol altra ajuda, subvenció, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat o objecte
subvencionable percebuts de qualsevol administració o ens privat o públic, nacional, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici de l'aplicació dels límits que preveuen els
articles 19.3 de la LGS, 33 i 34 del RLGS, i 13 de les bases reguladores.
Les ajudes no podran superar, en cap cas, l'import màxim total d'ajuda de minimis,
actualment establit en 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa
empresa, ni individualment, ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis
concedides a la mateixa empresa, com establix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió, o amb un altre tipus d'ajudes subjectes a les regles comunitàries d'ajudes de l'Estat.
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Pel que fa al que disposa el paràgraf anterior, s'entén per 'empresa' qualsevol entitat que
exercisca una activitat econòmica amb independència de la seua naturalesa jurídica i la seua
manera de finançament.
No serà compatible amb les subvencions concedides a través de la convocatòria per a
ajudes als sectors de les arts escèniques i de l'audiovisual 2020 'IMPULSART'.
7. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
7.1. El model de sol·licitud normalitzat, per a l'obtenció de les subvencions regulades en la
present convocatòria estarà disponible en la web municipal valencia.es.
7.2. Les sol·licituds, que hauran d'estar dirigides al Servici de Recursos Culturals, es
presentaran en els diferents registres d'entrada de l'Ajuntament de València, sense perjudici de
poder presentar-les en altres llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds a través de la
Seu Electrònica de l'Ajuntament de València https://sede.valencia.es/sede/ (en l'apartat 'Tràmits',
seleccionar 'Matèries' i, dins d'estes, seleccionar 'Cultura').
Per a la identificació de l'usuari en esta seu, l'Ajuntament de València admet les modalitats
que oferix la plataforma Cl@ve:
- Certificat digital: Amb caràcter general, per a persones físiques, s'admet el DNI electrònic
i tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de servicis de
certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia
i Turisme.
- Per a persones jurídiques i empreses, esta seu admet la identificació mitjançant certificats
emesos per l'ACCV i segells electrònics emesos per la FNMT. La llista de autoritats admeses per
a la identificació electrònica d'entitats i empreses s'anirà actualitzant gradualment.
- Claus concertades: Cl@ve PIN com a sistema de contrasenya de validesa molt limitada
en el temps, orientat a usuaris que accedixen esporàdicament als servicis públics electrònics.
Cl@ve Permanent com a sistema de contrasenya de validesa duradora en el temps, orientada a
usuaris habituals dels servicis públics electrònics.
7.3. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint (20) dies naturals a partir de
l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
València (BOP).
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dels formularis normalitzats d'ús obligatori, seran causes d'inadmissió.
7.5. Només s'acceptarà una sol·licitud per NIF o CIF. En cas que una mateixa persona
física o jurídica presente més d'una sol·licitud, només es considerarà aquella el número de
registre d'entrada electrònic de la qual siga anterior.
8. DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L'EFECTE DE SOL·LICITAR I JUSTIFICAR
LES AJUDES
- MODALITAT A
1. Instància de sol·licitud de subvencions degudament complimentada segons model
normalitzat, que comprén les autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor
d'allò que seguix:
- Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).
- Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la
Seguretat Social (TGSS).
- Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la
Tresoreria municipal.
En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d’estos requisits,
caldrà aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa.
Quan a la persona jurídica que realitze la sol·licitud de subvencions se li haguera concedit
un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria municipal, haurà de presentar
amb la sol·licitud els següents documents:
- La resolució de concessió de l'ajornament/fraccionament de deutes.
- El certificat que acredite l’absència de deutes, posterior a la concessió de l'ajornament
(fins i tot en el cas que se n'haguera autoritzat la consulta a l'òrgan gestor).
2. Declaració responsable:
Declaració responsable segons model normalitzat, signat per la persona representant legal
de l'entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents qüestions:
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____________, segons consta en la certificació que s'adjunta a la present declaració responsable.
- Que la persona jurídica sol·licitant no es troba en cap de les circumstàncies relacionades
en l'article 13 de la Llei general de subvencions, i estiga al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i davant de la Seguretat Social, i sense cap deute
amb l'Ajuntament de València.
- Que la persona jurídica sol·licitant no té pendent de justificació cap subvenció concedida
amb anterioritat per este Ajuntament el termini de justificació de la qual haja finalitzat, ni deutes
pendents per resolució de procedència de reintegrament.
- Que a la persona jurídica sol·licitant no se li ha imposat sanció, amb resolució ferma, per
la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb diversitat
funcional o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, durant l'any anterior a la convocatòria, o s'han aplicat, si escau, les mesures correctores
previstes i ha abonat les quantitats requerides per este concepte.
- Que la persona jurídica complix l'obligació de respectar la igualtat de tracte i
d'oportunitats adoptant mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i
homes.
- Que es complix qualsevol altra obligació legal o reglamentària que puga afectar a la
persona jurídica com a beneficiària d'una subvenció.
3. Fotocòpia del CIF de l'entitat i NIF del representant legal.
4. Fotocòpia dels estatuts i inscripció en el Registre de Entitats corresponent.
5. Certificat de la persona que ostenta la secretaria de l'entitat amb el vistiplau de la
persona que ostenta la presidència fent constar la representació legal de la persona que subscriu
l'ajuda així com el nombre de persones associades que fan part de l'entitat a la data de la
publicació al BOP de la convocatòria.
- MODALITAT B
1. Instància de sol·licitud de subvencions degudament complimentada segons model
normalitzat, que comprén les autoritzacions per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor
d'allò que seguix:
- Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).
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Seguretat Social (TGSS).
- Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la
Tresoreria municipal.
En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor de estos requisits,
caldrà aportar de manera obligatòria la documentació acreditativa.
Quan a la persona jurídica que realitze la sol·licitud de subvencions se li haguera concedit
un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria municipal, haurà de presentar
amb la sol·licitud:
- La resolució de concessió de l'ajornament/fraccionament de deutes.
- El certificat que acredite l'absència de deutes, posterior a la concessió de l'ajornament
(fins i tot en el cas que se n'haguera autoritzat la consulta a l'òrgan gestor).
2. Declaració responsable:
Declaració responsable segons model normalitzat, signat per la persona interessada o
representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre
les següents qüestions:
- Que la plantilla de persones treballadores a la data de publicació de la convocatòria en el
BOP és de _____________ persones, segons consta en la documentació aportada.
- Que es reunixen els requisits per a ser microempresa o xicoteta empresa de conformitat
amb l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
- (Només en cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense
personalitat jurídica pròpia): Que l'entitat sol·licitant no es dissoldrà fins que haja transcorregut el
termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, d'acord amb allò que establix l'article 11 de la referida llei.
- Que la persona física/jurídica sol·licitant no es trobe en cap de les circumstàncies
relacionades en l'article 13 de la Llei general de subvencions, estant al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i davant de la Seguretat Social i sense cap
deute amb l'Ajuntament de València.

Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Nom
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ

Data
23/10/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
19415912531803743407
777074987597891044

ACORD

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Mk0d vnsW pTw+ Vtyr uJe/ x0xL Qoc=

- Que la persona física/jurídica sol·licitant no té pendent de justificació cap subvenció
concedida amb anterioritat per este Ajuntament el termini de justificació de la qual haja finalitzat
ni deutes pendents per resolució de procedència de reintegrament.
- Que a la persona física/jurídica sol·licitant no se li ha imposat sanció, amb resolució
ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb diversitat
funcional o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, durant l'any anterior a la convocatòria, o s'han aplicat, si escau, les mesures correctores
previstes i ha abonat les quantitats requerides per este concepte.
- Que la persona física/jurídica complix l'obligació de respectar la igualtat de tracte i
d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb esta finalitat, adoptant mesures dirigides a evitar qualsevol
tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
- Que es disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents
degudament auditats, en els termes que exigix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
- Que es disposa de facultats de representació de l'empresa, d'acord amb l'escriptura
notarial corresponent inscrita en el Registre Mercantil o en el registre corresponent, si escau.
- Que es complix qualsevol altra obligació legal o reglamentària que puga afectar l’entitat,
empresa o persona com a beneficiària d'una subvenció.
3. En cas de persona física:
a) DNI de la persona sol·licitant.
b) Certificat actualitzat de situació censal que indique l’activitat econòmica (IAE o CNAE)
amb la seua data d'alta i el domicili fiscal, en algun dels epígrafs de l'Annex I d'esta convocatòria.
c) Resolució/certificació de l'alta en la Seguretat Social.
d) En cas de tindre treballadors a càrrec i voler beneficiar-se de l'increment al qual es
referix el punt 5.2. d'esta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors a càrrec, haurà de
presentar l'informe de vida laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
en el qual s'incloga el nombre de treballadors a data de la publicació de la convocatòria en el
BOP.
4. En cas d'empresa, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques
amb/sense personalitat jurídica:
a) DNI per les dos cares o NIE acompanyat pel passaport, si ho indica de la persona
administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.
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b) Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica, societat civil, comunitat de
béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indique l'activitat econòmica
amb la seua data d'alta, el domicili fiscal, en algun dels epígrafs de l'Annex I d'esta convocatòria,
i, si escau, el local de desenvolupament de l'activitat.
c) Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el
corresponent Registre.
d) Acreditació dels poders de la persona administradora o representant legal que haja
signat la sol·licitud.
e) En cas de tindre treballadors a càrrec i voler beneficiar-se de l'increment al qual es
referix el punt 5.2. d'esta convocatòria, relatiu al nombre de treballadors a càrrec, haurà de
presentar l'informe de vida laboral de l'empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
en el qual s'incloga el nombre de treballadors a data de la publicació de la convocatòria en el
BOP.
9. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
9.1. La concessió de la subvenció regulada en esta convocatòria, es realitzarà d'acord amb
el que establixen els articles 22.1 i 23 a 27 de la LGS.
9.2. La instrucció del procediment correspondrà al Servici de Recursos Culturals, que
realitzarà d'ofici les actuacions que considere necessàries per a la determinació, coneixement i
comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta d'acord.
La concessió d’ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva entre les persones
sol·licitants que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en esta convocatòria
fins a esgotar el crèdit disponible.
En el cas que no s'esgote el crèdit disponible amb les sol·licituds presentades que
reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en la present convocatòria, la quantitat
restant es prorratejarà entre estes sol·licituds. La distribució es farà dividint l’excés de crèdit no
assignat entre tots els beneficiaris. L'import màxim total que pot percebre cada persona o entitat
subvencionada en funció de les diferents categories serà:
- MODALITAT A:
- 50 socis o menys: 1.680 €
- Entre 51 i 99 socis: 2.800 €
- Entre 100 i 149 socis: 3.920 €
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- 150 o més socis: 4.900 €
- MODALITAT B:
- Sense persones treballadores a càrrec 5.600 €
- D’1 a 3 persones treballadores a càrrec: 7.000 €
- De 4 a 9 persones treballadores a càrrec: 9.800 €
- 10 o més persones treballadores a càrrec: 12.600 €
En el cas que el nombre de sol·licituds supere el crèdit disponible, es procedirà a realitzar
un sorteig per a determinar des de quina sol·licitud s’inicia la tramitació i revisió de sol·licituds,
amb la consegüent concessió de subvencions a aquelles sol·licituds que complisquen tots els
requisits i tinguen tota la documentació completa.
La persona que ostente la vicesecretaría de l'Ajuntament o persona funcionària d'habilitació
nacional en qui delegue, estendrà acta d'este sorteig públic que es realitzarà en les dependències
municipals en un termini màxim de set dies hàbils posteriors a la finalització del termini per a
presentar les sol·licituds. En la web municipal es donarà publicitat del lloc i hora en què es
realitzarà este sorteig i del seu resultat.
9.3. El procediment a seguir per al sorteig serà el següent:
a) Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el total de sol·licituds presentades
s'ordenarà pel número de Registre General d'Entrada, establit en funció de la data i hora d’entrada
en el Registre i s’assignarà un número correlatiu a cada sol·licitud, començant pel número 1, que
s'assignarà a la primera sol·licitud presentada pel Registre.
Si posteriorment a la presentació de la sol·licitud de subvenció, la persona interessada
presentara per Registre General d'Entrada aportacions de documentació, únicament es
considerarà, a l’efecte del sorteig, la data i hora de la presentació de la sol·licitud inicial de
subvenció i no de les aportacions posteriors de documentació.
En cas que arribaren al Servici gestor sol·licituds presentades en termini en qualsevol
registre oficial d'entrada, una vegada publicats els llistats amb la numeració assignada i el sorteig
realitzat, se li assignarà el primer número a continuació de l'últim assignat.
b) Una vegada obtinguda la llista ordenada de les sol·licituds pel criteri anteriorment
exposat, esta es publicarà en la web i en el tauler d’edictes de l'Ajuntament de València. El llistat
contindrà el número de registre de la sol·licitud, el número ordinal corresponent assignat i les
dades identificatives de la persona sol·licitant.
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c) Tot seguit es procedirà a realitzar un sorteig públic en les dependències municipals,
davant de la vicesecretaria de l'Ajuntament de València, o persona funcionària en qui delegue i
estendrà acta del sorteig que marcarà el número de sol·licitud des de la qual es començarà la
tramitació i estudi de les sol·licituds presentades fins a esgotar el crèdit disponible per a esta
convocatòria de subvencions.
d) Per a efectuar el sorteig es disposarà, en funció del nombre de sol·licituds presentades,
de tants jocs de números, amb valors del 0 al 9, com siguen necessaris per a englobar la totalitat
de sol·licituds presentades. Cada joc de números representarà les unitats de miler, les centenes,
les desenes i les unitats.
e) La revisió de sol·licituds començarà en el número extret en el sorteig i es continuarà
amb el número següent fins arribar al final de la llista ordenada, i en este cas i si fóra necessari
per no haver-se esgotat el crèdit, es continuarà per la primera sol·licitud fins arribar a la
sol·licitud amb la qual s'esgote el crèdit.
9.4. Prèviament a elaborar la proposta d'acord, es publicarà a l'efecte de notificació, en la
pàgina web municipal i en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, un llistat provisional que
contindrà el resultat obtingut de l’estudi de cada sol·licitud des del número ordinal obtingut en el
sorteig fins esgotar el crèdit. Este llistat contindrà:
a) Sol·licituds proposades com a beneficiàries per contindre tota la documentació requerida
i complir els requisits establits en la convocatòria.
b) Sol·licituds desestimades per no complir els requisits establits en la convocatòria i que
poden al seu torn també estar requerides per faltar-los documentació exigida en la convocatòria
de la subvenció.
c) Sol·licituds requerides per no haver presentat la totalitat de la documentació exigida en
la convocatòria de la subvenció.
d) Sol·licituds desistides per la persona interessada.
A les persones sol·licitants a les quals es fa referència en els punts b) i c) se'ls atorgarà el
termini de 10 dies naturals perquè al·leguen allò que en el seu dret consideren oportú, o, si escau,
esmenen la seua sol·licitud i presenten la documentació requerida. Per tant, estos llistats
provisionals podran veure’s modificats en l’acord definitiu d’aprovació de persones beneficiàries,
en el cas que s'estime l'al·legació i/o s'aporte la documentació requerida i en tots dos reunisca els
requisits de la convocatòria.
Les sol·licituds que hagen sigut esmenades completament i complisquen els requisits
establits en la convocatòria passaran a fer part del llistat definitiu de persones beneficiàries. De la
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mateixa manera, les sol·licituds que compten amb una al·legació estimatòria i tinguen al seu torn
la documentació completa, també faran part del llistat definitiu de persones beneficiàries, sempre
que en funció de la seua posició en el llistat ordenat de sol·licituds hi haja crèdit suficient per a
atendre la seua sol·licitud. D'esta manera, el llistat provisional es veurà modificat i hi haurà
sol·licituds que a pesar que estiguen en el llistat provisional proposades com a beneficiàries
provisionals passaran a trobar-se sense crèdit.
9.5. Durant el termini d’esmena de sol·licituds, les persones proposades com a
beneficiàries, les que vagen a realitzar l'aportació de documentació i les que vagen a realitzar una
al·legació, hauran de presentar per la Seu Electrònica d'este Ajuntament, la informació de les
seues dades bancàries. Hi haurà un tràmit específic en la Seu Electrònica denominat
'Convocatòria d'ajudes extraordinàries per a donar suport a associacions culturals i empreses i
autònoms del sector cultural de la ciutat de València (excepte arts escèniques): aportació alta
manteniment de tercers', segons model normalitzat existent en seu electrònica.
En el supòsit de no presentar esta informació en el termini establit, es considerarà que es
desistix de la sol·licitud formulada.
9.6. El Servici instructor elaborarà un informe en el qual conste que de la informació que
obra en el seu poder es desprén que les persones o entitats beneficiàries complixen tots els
requisits necessaris per a accedir a estes ajudes, així com la proposta de concessió de subvencions
que serà elevada a la Comissió de valoració.
9.7. La Comissió de Valoració estarà composta per la regidora delegada de Patrimoni i
Recursos Culturals o la persona en qui delegue, que actuarà com a presidenta; tres membres del
personal tècnic municipal de l'Àrea de Cultura; actuarà com a secretària la persona que ostente la
vicesecretaria general de la corporació municipal o la persona en qui delegue. La comissió, a la
vista de la proposta presentada, emetrà un dictamen que, per conducte del Servici instructor, se
sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent, que, per delegació d'Alcaldia, és la Junta de Govern
Local.
9.8. L'acord serà objecte de publicació en la pàgina web municipal, en el tauler d'edictes
electrònic de l'Ajuntament i en la base de dades nacional de subvencions. Esta publicació tindrà
efectes de notificació.
9.9. L'acord de concessió de les subvencions contindrà tant l’atorgament de les
subvencions, que fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, si escau, les condicions,
obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se la persona beneficiària, com la
desestimació expressa de la resta de les sol·licituds, si escau.
9.10. El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de sis mesos des de l'endemà a
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la via administrativa. Es
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podrà interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant del
mateix òrgan que haja dictat la resolució o recórrer directament davant l'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'esta jurisdicció.
10. OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES
Els beneficiaris de les ajudes extraordinàries a associacions culturals, empreses i autònoms
del sector cultural de la ciutat de València, estaran subjectes a les obligacions generals derivades
de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques, en particular:
a) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent
normativa en matèria de subvencions.
b) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que contempla l'article 37
de la Llei general de subvencions, i en particular, per obtindre la subvenció falsejant les
condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho hagueren impedit, o mostrar
resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que
preveu l'article 14 de la Llei general de subvencions.
c) Complir la resta d'obligacions que detalla l'article 14 de la Llei general de subvencions i
les que detalla l'article 11 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i
dels seus organismes públics.
d) En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de
l'article 3.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, haurà d'adaptar-se a les obligacions de publicitat activa que li resulten aplicables.
11. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
11.1. El pagament d’estes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de
l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de
concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.
11.2. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre la persona o entitat
beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o siga deutora per resolució de procedència de reintegrament, d'acord amb allò
que disposa l'article 34.5 de la LGS i els articles 11 i 39 de l'Ordenança.
11.3. Estes subvencions no requerixen una altra justificació que l'acreditació de les
condicions i requisits necessaris per a accedir-hi, per la qual cosa es donaran per justificades en el
moment de la seua concessió, sense perjudici de les actuacions comprovatòries de
l'Administració i el control financer que puga estendre's per a verificar la seua exactitud.
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12. REINTEGRAMENT DE QUANTITATS
12.1. Al costat de les causes d'invalidesa de la resolució de concessió, recollides en l'article
36 de la LGS, també donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcial, les quantitats
percebudes, els supòsits que amb caràcter general preveu l'article 37 del mateix text legal.
12.2. El reintegrament de les quantitats indegudament percebudes anirà acompanyat del
pagament dels oportuns interessos de demora, que consistiran en l'interés legal dels diners
incrementats en un 25 %, llevat que la Llei de pressupostos generals de l'Estat establisca un altre
diferent. L'interés es calcularà des de la data del cobrament fins a la de l'acord de procedència del
reintegrament.
12.3. Sense perjudici d'iniciar el procediment de reintegrament, en cas d'incompliment de
les obligacions establides amb motiu de la concessió de la subvenció, la persona o empresa
beneficiària podran comunicar a l'òrgan gestor per registre d'entrada este fet i efectuar la
devolució voluntària de la quantitat percebuda. Per a això, haurà de posar-se en contacte amb el
servici gestor a l'efecte dels tràmits a seguir. Així mateix, es calcularan els interessos de demora
fins al moment en què es produïsca la devolució efectiva per la seua part.
13. ACCEPTACIÓ DELS CRITERIS
La participació en la present convocatòria suposa l'acceptació de les presents bases per part
de les persones físiques/jurídiques sol·licitants.
ANNEX I
SECCIÓ PRIMERA. ACTIVITATS EMPRESARIALS: RAMADERES, MINERES,
INDUSTRIALS, COMERCIALS I DE SERVICIS
DIVISIÓ 4. ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
Agrupació 47. Indústria del paper i fabricació de articles de paper; arts gràfiques i edició.
Grup 474. Arts gràfiques (impressió gràfica).
Epígraf 474.1 Impressió de textos o imatges.
Grup 475. Activitats annexes a las arts gràfiques.
Epígraf 475.2 Composició de textos.
Epígraf 475.3 Reproducció de textos o imatges destinats a la impressió.
Epígraf 475.4 Enquadernació.
Grup 476. Edició.
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Epígraf 476.1. Edició de llibres.
Epígraf 476.2. Edició de periòdics i revistes.
Agrupació 48. Indústries de transformació del cautxú i matèries plàstiques.
Grup 492. Fabricació d'instruments de música.
Epígraf 492.1. Instruments de corda de teclat.
Epígraf 492.2. Instruments de vent de teclat.
Epígraf 492.3. Instruments de corda.
Epígraf 492.4. Instruments de vent.
Epígraf 492.5. Instruments de percussió.
Epígraf 492.6. Instruments musicals electrònics.
Epígraf 492.8. Parts, peces soltes i accessoris d'instruments musicals.
DIVISIÓ 6. COMERÇ, RESTAURANTS I HOSTALATGE, REPARACIONS
Grup 615. Comerç a l'engròs d'articles de consum durador.
Epígraf 615.5. Comerç a l'engròs d'obres d'art i antiguitats.
Epígraf 615.6. Galeries d'art.
Epígraf 619.6 Comerç a l'engròs de llibres, periòdics i revistes..
Epígraf 659.4. Comerç al detall de llibres. (Se n'exclou expressament l’activitat de venda
de periòdics, articles de papereria i escriptori, i articles de dibuix i belles arts)
SECCIÓ SEGONA. ACTIVITATS PROFESSIONALS
DIVISIÓ 8. PROFESSIONALS RELACIONATS AMB ALTRES SERVICIS.
Agrupació 86. Professions liberals, artístiques i literàries.
Grup 861. Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors i artistes similars.
Grup 862. Restauradors d'obres d'art.
SECCIÓ TERCERA. ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
Agrupació 03: Activitats relacionades amb la música
Grup 031. Mestres i directors de música.
Grup 032. Intèrprets d'instruments musicals.
Grup 033. Cantants.
Grup 039. Altres activitats relacionades amb la música, N.C.O.P.'
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2020/4870 i items següents:
- Ítem 2020/138790, 520.000,00 € - MP730 33400 48910 ' Altres transferències'
(destinades a les ajudes contemplades en la modalitat A).
- Ítem 2020/138810, 1.000.000,00 € - MP730 33400 47900 'Altres transferències a
empreses privades' (destinades a les ajudes contemplades en la modalitat B).
Tercer. Publicar el present acord, de conformitat amb el que es disposa en el art. 18 de la
Llei General de Subvencions."
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