RESOLUCIÓ DE 29 DE SETEMBRE DEL SECRETARI AUTONÒMIC DE CULTURA I
ESPORT DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER
LA QUAL S’AUTORITZA LA DISPOSICIÓ DE FONS PER AL FINANÇAMENT DE LES
DESPESES DE FUNCIONAMENT I ACTIVITATS DE LA REAL ACADÈMIA DE CULTURA
VALENCIANA
La Llei 8/2014, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos per a l’exercici
2015, estableix la línia T3221000 del programa 454.10 “Promoció Cultural” en què s’assigna
un import de 80.000 euros a l’entitat Real Acadèmia de Cultura Valenciana per a la
col·laboració en el finançament de les seues activitats culturals.
Aquesta línia nominativa no necessita ser notificada a la Comissió Europea, d’acord
amb l’article 3.2 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, que regula el
procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la
Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, per acollir-se al
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014, en què es declaren
determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat (anterior 87 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea), i resulta
exempta de l’obligació de notificació en complir amb les condicions establides en el capítol I i
en l’article 53.2 d’aquest Reglament, perquè s'acull a les finalitats i activitats culturals definides
en els apartats d, e i f .
No obstant això, d’acord amb l'article 3.2 del Decret 147/2007, de 7 de setembre del
Consell, en aquests supòsits caldrà comunicar-ho a la Comissió, d'acord amb el procediment
establit en l’article 5 d’aquest Decret i en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
En virtut del que disposa 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 seu reglament aprovat per Reial Decret 887/2006, que regula el
procediment de concessió de les subvencions previstes nominativament en els pressupostos,
i 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. D'acord amb l’informe emés pel
director general de Projectes i Fons Europeus d'1 d’abril de 2015, i vista la proposta de
resolució de la directora general de Cultura.
Vistos els preceptes invocats i la resta d'aplicació general i pertinent,

RESOLC
1. CONCEDIR a favor de la institució Real Acadèmia de Cultura Valenciana la quantitat de
80.000 euros amb càrrec a la línia de transferència corrent T3221000 “Col·laboració amb la
Real Acadèmia de Cultura Valenciana” aplicació pressupostària 09.03.01.454.10.4.
2. El lliurament de la quantia a què es refereix el punt anterior s’efectuarà d’una sola vegada
pel seu total. Els costos subvencionables són els establits en l’apartat 3 de l’article 53 del
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren
determinades ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat:
a) els costos de la institució o del bé cultural vinculats a activitats permanents o periòdiques,
incloent-hi exposicions, representacions i manifestacions, i activitats culturals semblants que
es duen a terme en el marc d’activitat normal.
b) els costos de les activitats d’educació artística i cultural, així com de la promoció de la
comprensió de la importància de la protecció i promoció de la diversitat de les expressions
culturals per mitjà de programes d’educació i sensibilització de l’opinió pública, amb ús també
de les noves tecnologies.
c) els costos de la millora de l’accés del públic a institucions culturals o béns i activitats
d’interés cultural, incloent-hi els costos de la digitalització i de la utilització de les noves
tecnologies, així com els costos de la millora de l’accessibilitat per a les persones amb
discapacitat.
d) els costos d’explotació directament relacionats amb el projecte o l’activitat cultural, com el
lloguer o arrendament de béns immobles i centres culturals, gastos de viatge, materials i
subministraments
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arquitectòniques per a exposicions i decorats, amortització d’instruments, programes
informàtics i equips, els costos d’accés a obres emparades per drets d’autor i altres continguts
protegits per drets de propietat intel·lectual, els costos de promoció i els costos directament
derivats del projecte o activitat.

e) els costos de personal que treballe per a la institució cultural o el bé d’interés cultural o per
a un projecte.
f) els costos dels serveis d’assessorament i suport prestats per consultors externs i proveïdors
de serveis, derivats directament del projecte.
Per al pagament, l’entitat beneficiària haurà de presentar la justificació de l’activitat finançada
abans del 30 de novembre de 2015.
3. La destinatària d’aquesta ajuda queda sotmesa als límits d’acumulació indicats en l’article 8
del Reglament 651/2014 de la Comissió. L’import de l’ajuda no haurà d’excedir els límits
establits en l’article 53.7, 53.9 I 53.10. Es reembossaran les quantitats abonades en cas
contrari.
4.-Per al pagament, l’entitat beneficiària haurà de presentar compte justificat simplificat abans
del 30 de novembre de 2015 en què farà constar la documentació següent:

a) 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.
b) Els beneficiaris de les subvencions donaran l'autorització perquè la direcció general
de Cultura i Patrimoni obtinga directament l’acreditació del compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial
Decret 887/2006, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. Si el sol·licitant denega aquest consentiment, haurà
d’aportar-se la documentació acreditativa d’estar el corrent de les obligacions citades, d’acord
amb la normativa corresponent.
c) Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor i
del document, l'import, la data d’emissió i, si és el cas, la data de pagament. En el cas que la
subvenció s’atorgue d’acord amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions
succeïdes.
d) Declaració responsable que no està l’entitat incursa en les prohibicions
assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) Còpia compulsada del document públic que acredita l’existència i la personalitat

jurídica de l’entitat, i certificat de la secretaria o còpia compulsada de l’acord, adoptat per
l’òrgan de govern corresponent, en què s'aprova sol·licitar aquesta ajuda i en què es faculta el
representant per a subscriure la petició.
5.- Comprovació de la subvenció. De conformitat amb l’article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,
de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, la direcció
general de Cultura i Patrimoni efectuarà la comprovació administrativa de la justificació
documental de la subvenció concedida per mitjà de la revisió de la documentació establida en
l’apartat anterior. La comprovació material de la realització de les activitats es durà a terme d’acord
amb el pla de control que elabore la direcció general citada.
6.- Pèrdua o minoració de l’ajuda. Qualsevol alteració de les condicions i requisits tinguts en
compte per a la concessió de l’ajuda i, en tot cas, la obtenció concurrent de subvencions o ajudes
atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, quan l’objecte de les
convocatòries siga coincident, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si
és el cas, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
La falta de justificació o la justificació insuficient de l’ajuda concedida, dins del termini
establit a aquest efecte, així com la concurrència d’altres causes arreplegades en l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 33 i 34 del Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció, sense
perjuí de la realització del tràmit d’audiència legalment establit.
Quan la subvenció siga destinada a la realització d’una activitat, o al compliment d’una
finalitat, que manifestament supose un greuge o menyspreu als senyals d’identitat del poble
valencià, segons l’article 22.2 de la Llei 6/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Reconeixement,
Protecció i Promoció de les Senyes d’Identitat del Poble Valencià.

7.- Reintegrament de la subvenció. Es reintegrarà la subvenció si concorre alguna de les causes
previstes en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El procediment de reintegrament s’ajustarà a les previsions contingudes en l’article 172 de
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i
de Subvencions.
En les quantitats a reintegrar s’actuarà segons el que preveu l’article 172 i concordants de
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i
de Subvencions.
L’interés de demora resultarà de l’aplicació de l’article 16 i concordants de la Llei 1/2015,

de 6 de febrer, de la Generalitat d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions. Subvencions.
8.- El règim sancionador serà el previst en els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
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