DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA

RESOLUCIÓ de la secretària autonòmica de Cultura i Esport per la qual es concedix una
subvenció nominativa al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, codi de línia
C1855000, per a finançar els seus gastos de funcionament i les activitats que realitze.
El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana és una entitat local constituïda per
mitjà de l’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 2015 arreplega, en el detall de
transferències corrents del programa 453.40 −Arts Plàstiques i Escèniques−, secció 09,
servici 03, la línia de subvenció C1855000, de regulació nominativa, el beneficiari de la
qual és el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i que té com a objecte finançar
els seus gastos de funcionament i les activitats que realitze. El crèdit consignat en la línia
mencionada és d’1.716.800,00 euros.
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, pel fet d’estar acollida a la categoria
d’exempció d’ajuda a la cultura i la conservació del patrimoni, arreplegada en l’article 53
del Reglament (UE) núm. 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) (en endavant,
RGEC). 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 adreçats a establir, concedir o modificar ajudes públiques. La destinatària
d’esta ajuda està sotmesa als límits d’acumulació indicats en l’article 8 del Reglament
651/2014, de la Comissió, als costos subvencionables establits en l’article 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’article 53.7; en cas contrari, caldrà reembossar les
quantitats abonades.
En virtut del que disposen la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions; el reglament d’esta, aprovat pel Reial Decret
887/2006, que regula el procediment de concessió de les subvencions previstes
nominativament en els pressupostos, 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 resolució de la directora general de Cultura, resolc:
Primer
Concedir, a favor del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, una subvenció
d’1.716.800,00 euros, amb la finalitat de finançar els seus gastos de funcionament i les
activitats que realitze. Esta subvenció 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 al 2015.
Segon
1. Es finançarà el 100% dels gastos objecte de subvenció que estiguen acreditats pel
Consorci, amb el límit màxim d’1.716.800,00 euros.
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2. Tindran la consideració de gastos subvencionables tots aquells gastos corrents que
responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i entre d’altres, els següents:
– Gastos corrents de funcionament del Consorci i del personal, propi o que puga contractar
a este efecte; gastos d’arrendament; cànons, i manteniment de locals i equips.
– Els derivats de la contractació de servicis professionals externs per a les actuacions
objecte de la subvenció, primes d’assegurança, servicis bancaris i d’assessoria jurídica o
financera, de publicitat i relacions públiques i gastos financers.
– No seran objecte de subvenció les inversions i els subministraments per a equipament
adquirits pel Consorci.
3. En els contractes menors, quan l’import del gasto subvencionable siga igual o superior a
les quanties establides en la normativa vigent sobre contractació del sector públic (30.000
euros, IVA exclòs, en obres, o 6.000 euros, IVA exclòs, en altres contractes), el beneficiari
haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a
la contracció del compromís per a l’obra, servici o subministrament, llevat que, per les
seues especials característiques, no hi haja en el mercat suficient nombre d’entitats que els
realitzen, presten o subministren, o llevat que el gasto s’haja realitzat abans de la
subvenció.
4. El cost d’adquisició dels gastos subvencionables no podrà superar, en cap cas, el valor
de mercat.
5. Les càrregues, els modes i les condicions de la subvenció s’imputaran al beneficiari
d’esta, sense que este puga oposar les excepcions que, si és el cas, deriven de les seues
relacions jurídiques amb tercers.
6. Esta ajuda 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 subvencionada, sense perjuí de les regles
d’acumulació que establix l’article 8 del RGEC.
Tercer
El pagament de la subvenció per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
s’efectuarà, atenent el que establix l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, amb la
justificació prèvia per part de l’entitat beneficiària de la realització de l’activitat per la qual
es va concedir la subvenció.
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 accions
subvencionades; l’abonament es farà per una quantia equivalent a la justificació
presentada, i sempre que la naturalesa i les característiques de les accions permeta
fraccionar-los als efectes del pagament.
Quart
Per a la justificació de la subvenció, el Consorci de Museus presentarà en la Direcció
General de Cultura un compte justificatiu del cost de les activitats realitzades, que
contindrà:
1. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats
obtinguts.
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2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) Relació classificada dels gastos realitzats en les actuacions subvencionades, que, en tot
cas, inclourà la identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió, la data
de pagament, si és el cas, i el detall del gasto justificable; cada activitat de les indicades en
el punt 1 es posarà en relació amb tots i cada un dels gastos que hi estiguen vinculats.
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 suficient el rebut del treballador, firmat i amb data, per la totalitat
dels pagaments que s’hagen realitzat dins del període computable, o bé, podran presentarse 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 de l’import,
la procedència i l’aplicació.
e) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiari de subvencions públiques, de conformitat amb el que establix
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
f) Els tres pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei General de
Subvencions i l’apartat segon, punt 3, d’esta resolució, haja d’haver sol·licitat el beneficiari
per a cada gasto, si és el cas.
Tot això de conformitat amb el que establix l’article 72 del Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
Quint
El Consorci de Museus té de termini fins al 30 d’octubre de 2015, inclusivament, per a
presentar en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport la documentació acreditativa de la
realització del gasto.
Sext
Obligacions del beneficiari:
a) Complir l’objectiu, executar la memòria d’actuació, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, tot això d’acord amb els
articles 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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 la
concessió o el gaudi de la subvenció, en la forma establida en esta resolució.
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 tota la
informació requerida en l’exercici d’estes actuacions, d’acord amb el que establix l’article
46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
d) Comunicar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport l’obtenció d’altres
subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat.
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e) Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i del cobrament, que
es troba al corrent en el compliment dels seus obligacions tributàries i davant 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) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
El logotip de la Generalitat i Conselleria d’Educació, Cultura i Esport haurà d’aparéixer de
forma rellevant en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen en les
activitats objecte d’esta resolució.
h) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
L’incompliment de les obligacions anteriors 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 per a la concessió de la subvenció, i en
tot cas, l’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos en les normes
reguladores, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i al
reintegrament de les quantitats percebudes en els termes establits en l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en esta resolució.
Valencia, 18 de maig de 2015
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