DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

RESOLUCIÓ de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, per la qual s’autoritza la disposició del crèdit
consignat en la línia nominativa X0058000, a favor de l’entitat de dret públic CulturArts Generalitat, per al
finançament dels gastos d’inversió i operacions de capital de l’entitat.
CulturArts Generalitat és una entitat de dret públic de la Generalitat, de les previstes en l’article 2.3 de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
En el capítol VII de transferències de capital del programa pressupostari 453.40, Arts Plàstiques i Escèniques,
de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2015, figura el codi de línia X0058000, de regulació
nominativa, amb una dotació de 7.915.000,00 €, el beneficiari de la qual és l’entitat pública CulturArts
Generalitat i l’objecte finançar els gastos d’inversió i les operacions de capital de l’entitat. En data 23 de març
de 2015 el director general de CulturArts Generalitat sol·licita una modificació pressupostària, per import de
500.000,00 €, que minora el capítol VII del seu pressupost, línia X0058, i incrementa el capítol IV pel mateix
import, amb la finalitat de cobrir determinades necessitats en el pressupost de l’exercici 2015, modificació
aprovada per Acord del Consell de 19.06.2015. Com a conseqüència, el pressupost d’esta línia queda amb un
import de 7.415.000,00 €.
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.
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 Tractat de Funcionament de la Unió
Europea, per quedar acollida a la categoria d’exempció d’ajuda a la cultura i la conservació del Patrimoni, article
53 del Reglament (UE) número 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, 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 això, caldrà que es comunique 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 mencionat Reglament 651/2014 de la Comissió i als costos subvencionables establits en el seu
article 53. L’import de l’ajuda no haurà d’excedir els límits establits en l’article 53.6 i 53.9, i es procedirà al
reembossament de les quantitats abonades en cas contrari.
En virtut del que disposen els articles 59.1, 160.4.d) i 168.1.A) 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 140/2014,
de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, i vista la proposta de la directora general de Cultura, resolc:
1. Autoritzar la disposició del crèdit consignat en la línia nominativa X0058000 a favor de l’entitat de dret públic
CulturArts Generalitat, per import de 7.415.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09.03.01.453.40.7,
del Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2015, per al finançament dels gastos d’inversió i operacions de
capital de l’entitat.
2. Disposar que el crèdit compromés anterior es distribuïsca a l’entitat per mitjà de lliuraments mensuals.
València, 24 de juny de 2015.
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