DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA
I PATRIMONI

RESOLUCIÓ DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUE
S’AUTORITZA LA DISPOSICIÓ DEL CRÈDIT A FAVOR DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA, CODI DE LÍNIA C1855000, PER A FINANÇAR ELS GASTOS DE
FUNCIONAMENT I LES ACTIVITATS EXERCIDES PEL CONSORCI.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana és una entitat local constituïda per Acord de 5 de març de
1996 del Govern Valencià, junt amb les Diputacions i els Ajuntaments d’Alacant, Castelló i València, que té com a
finalitat establir una acció coordinada de la política museística de la Comunitat Valenciana.
La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2016 arreplega en el detall de transferències corrents del
programa 453.40 -Arts Plàstiques i Escèniques- la línia C1855000, de regulació nominativa, el beneficiari de la
qual és el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la seua finalitat finançar els gastos de funcionament i
les activitats del Consorci. El crèdit consignat en la línia mencionada és de 1.750.000,00 €.
D'altra banda, l'Acord del Consell de data 13.05.2016, que adopta mesures de contenció del gasto públic amb la
finalitat d'assegurar el compliment dels compromisos adoptats per la Generalitat en matèria d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix la no disponibilitat del crèdit consignat en l’esmentada línia a
favor del Consorci de Museus de la CV per un import de 213.930,00.
L’article 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, exclou del concepte de subvencions
les aportacions dineràries entre diferents Administracions públiques, per a finançar globalment l’activitat de
l’Administració a què vagen destinades, i les que es realitzen entre els distints agents d’una Administració els
pressupostos dels quals s’integren en els Pressupostos Generals de l’Administració a què pertanguen, tant si es
destinen a finançar globalment la seua activitat com a la realització d’actuacions concretes a desenrotllar en el
marc de les funcions que tinga atribuïdes, sempre que no resulten d’una convocatòria pública.
Aquesta aportació dinerària es considera ajuda d'Estat als efectes de l'art. 107 i següents del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i una subvenció als efectes del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la
Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm.187, de 26 de juny de 2014).
No obstant, la part de l’import d’esta ajuda destinada a finançar activitats econòmiques està exempta de l’obligació
de notificació prèvia a la Comissió Europea establida en l’article 108.3 del TFUE, per quedar acollida a la categoria
d’exempció d’Ajuda a la cultura i la conservació del patrimoni, art. 53 de l'esmentat Reglament (UE) número
651/2014 de la Comissió. No obstant això, serà necessària la comunicació de la informació a la Comissió, d’acord
amb l’article 3.2 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de
notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o
modificar ajudes públiques.
La destinatària d’esta ajuda queda sotmesa als límits d’acumulació indicats en l’article 8 del Reglament (UE)
651/2014 de la Comissió. Així mateix, queda sotmesa als costos subvencionables establits en el seu art. 53 i, en
particular, als gastos detallats en esta Resolució (apartat segon.2). L’import de l’ajuda no haurà d’excedir els límits
establits en l'esmentat article 53, la qual cosa garantirà l'entitat destinatària de l'ajuda amb un certificat declaratiu
redactat en els termes dels articles indicats. Es procedirà al reembossament de les quantitats abonades en cas
contrari.
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En virtut del que disposa l’art. 59.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, així com el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel
qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, vista la
proposta de resolució de la directora general de Cultura i Patrimoni,

RESOLC
Primer
AUTORITZAR la disposició del crèdit a favor del Consorci de Museus de la CV de 1.536.070,00 €, amb la finalitat
de finançar els gastos de funcionament i les activitats del Consorci. Esta aportació es finançarà amb càrrec a la
línia de transferència corrent C1855000, aplicació pressupostària 09.03.01.453.40.4 del Pressupost de la
Generalitat per a 2016.
Segon
1. Es finançarà el 100% dels gastos acreditats pel Consorci, amb el límit màxim de 1.536.070,00 €.
2. Tindran la consideració de gastos justificables tots aquells gastos corrents que responguen a la naturalesa de
l’activitat objecte d’esta línia pressupostària, entre altres, els següents:
-Gastos corrents de funcionament del Consorci i del personal, propi o que puga contractar a este efecte, gastos
d’arrendament, cànons, manteniment de locals i equips.
-Els derivats de la contractació de servicis professionals externs per a les actuacions objecte d’esta línia
pressupostària, primes d’assegurança, servicis bancaris i d’assessoria jurídica o financera, de publicitat i relacions
públiques i els gastos financers.
-No es podran incloure les inversions i els subministraments per a equipament adquirits pel Consorci.
3. Justificació del compliment de l’article 31.3 de la Llei General de Subvencions, així com de la disposició
addicional segona de la Llei 5/2013, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la
Generalitat, que estableix que, en els contractes menors, quan l’import de la despesa subvencionable siga igual o
superior a 6.000 euros, IVA exclòs (en contractes diferents dels d’obres) el beneficiari haurà de sol·licitar com a
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per al servei o
subministrament, llevat que per les seues especials característiques no hi haja al mercat suficient nombre
d’entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s’haja realitzat amb anterioritat a
l’atorgament de la ajuda.
4. En cap cas el cost d’adquisició dels gastos justificables podrà superar el valor de mercat.
5. Les càrregues, modes i condicions de la subvenció s’imputaran al beneficiari de la mateixa, sense que este
puga oposar les excepcions que, si és el cas, deriven de les seues relacions jurídiques amb tercers.
6. Esta aportació és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals, sempre que, aïllada o conjuntament, no supere el cost de l’activitat justificable, sense perjuí de les
regles d’acumulació que establix l’art. 8 del RGEC.
Tercer
El pagament de l’aportació per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport s’efectuarà amb la
justificació prèvia per l’entitat destinatària de la realització de l’activitat objecte d’esta Resolució.
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Sense perjuí d’això, podran realitzar-se abonaments a compte que podran suposar la realització de pagaments
fraccionats, que respondran al ritme d’execució de les activitats, abonant-se per quantia equivalent a la justificació
presentada, i sempre que la naturalesa i característiques de les accions permeta el dit fraccionament als efectes
del seu pagament.
Quart
Per a la justificació el Consorci de Museus presentarà en la Direcció General de Cultura i Patrimoni un compte
justificatiu del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
1. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en esta Resolució, amb
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
2.

Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) Relació classificada dels gastos realitzats en les actuacions justificables que, en tot cas, inclourà
identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió, la data de pagament si és el cas
i el detall del gasto justificable, posant en relació cada activitat de les indicades en el punt 1 amb tots i
cada un dels gastos vinculats a la mateixa.
b) En el cas de gastos de personal propi, el Consorci aportarà les nòmines salarials i els butlletins de
cotització a la Seguretat Social. Per a la justificació dels gastos de personal contractat es presentaran a
més les còpies dels contractes. Com a justificant de pagament efectiu es considerarà prou el rebut del
treballador, firmat i amb data, per la totalitat dels pagaments que s’hagueren realitzat dins del període
computable, o bé, podran presentar-se els justificants bancaris d’eixida de fons.
c) Les factures i la resta de documentació justificativa de valor probatori en el tràfic mercantil o amb
eficàcia administrativa, que hauran de ser emeses en els termes establits reglamentàriament, amb la
corresponent autorització i conformitat per part dels responsables de l’entitat.
d) Si és el cas, una relació detallada dels fons propis i d’altres subvencions i ingressos públics o privats
que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació del seu import, procedència i la seua
aplicació.
e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució i prèviament al cobrament, que es troba
al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
f) Els tres pressupostos que, en aplicació de l’apartat segon punt 3 d’esta Resolució, haja d’haver
sol·licitat el beneficiari per a cada gasto, si és el cas.

Quint
El Consorci de Museus tindrà de termini per a presentar en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport la documentació acreditativa de la realització del gasto fins al 31 d’octubre de 2016, inclusivament.
Sext
Obligacions del destinatari:
a) Complir l’objectiu, executar la memòria d’actuació, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta
esta Resolució.
b) Justificar davant de l’òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions, així com la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen l’aportació establida en esta Resolució.
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c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectue l’òrgan concedent, o qualssevol altres
actuacions de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, per a la qual
cosa hauran d’aportar quanta informació li siga requerida en l’exercici d’estes actuacions.
d) Comunicar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport l’obtenció d’altres subvencions, ajudes o
ingressos per a la mateixa finalitat.
e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució i prèviament al cobrament, que es troba al corrent
en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentres
puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) El logotip de la Generalitat i Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport haurà d’aparéixer de forma
rellevant en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen en les activitats objecte de la present
Resolució.
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits d’una indeguda aplicació d'aquells a la finalitat
prevista en esta Resolució.
L’incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l’exigència de les responsabilitats o sancions
corresponents segons la legislació vigent.
Sèptim
Manteniment de condicions
Tota alteració de les condicions tingudes en compte en esta Resolució, i en tot cas l’obtenció concurrent d’altres
aportacions fora dels casos permesos en les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació d’esta
Resolució, així com al reintegrament de les quantitats percebudes.
València, 27 de juliol de 2016
EL CONSELLER D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Vicent Marzà Ibáñez

