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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
Projecte d’Ordre de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'aproven
les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la reforma
i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana.
L’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració
d'un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta
pública, a través del portal web de l'Administració competent en què es demane
l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment
afectades per la futura norma.
L'objecte de la futura norma és regular el procediment de concessió i gestió de les
subvencions destinades a finançar obres de reforma i construcció de locals socials de
les societats musicals de la Comunitat Valenciana en règim de concurrència
competitiva, substituint la que està vigent en aquesta matèria.
Les aportacions i opinions al projecte de norma poden remetre's fins al dia 15 de
febrer de 2020 inclòs, a l'adreça de correu electrònic: entitatsculturals@gva.es
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Antecedents de la norma *Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
*Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 38/2003, de 1 7 de novembre, General de Subvencions.
*Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
*ORDRE 57/2016, de 21 de setembre, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases
reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la
remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de
la Comunitat Valenciana.
*ORDRE 41/2017, de 24 d’octubre, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen les bases
reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar la
remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de
la Comunitat Valenciana, aprovades per l’Ordre 57/2016, de 21 de
setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Problemes que es
pretenen solucionar amb
la nova norma

1.- Establir un nou sistema de valoració de les sol·licituds més adequat
a les necessitats i paràmetres actuals, que resulte més clar i objectiu.
2.- Establir un nou mètode per atorgar les ajudes en què cada projecte
només competisca amb altres de semblant pressupost, evitant la
desproporció que s'observava a favor, en general, dels de més abast i
cost, que normalment obtenien una puntuació més alta a causa
precisament d’aquesta amplitud d'objectius de l'obra que eren
valorables.
3.- S’estableix una regulació concreta per a l’obtenció de les ajudes per
a locals que disposen d’espais per a formació musical. La nova
regulació s’ha coordinat amb la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial.
4.- Actualització de normatives. Algunes de les disposicions necessàries
per a executar aquestes Bases, han estat modificades o derogades.
5.- Millorar la regulació d’algunes qüestions relatives a la gestió i
execució de les obres per tal de solucionar problemes que s’han
detectat.
6.- Refondre aquesta regulació en un sol text i millorar la seua redacció
en temes puntuals, per a una major facilitat en la seua aplicació.

Necessitat i oportunitat
de la seua aprovació
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El temps transcorregut i l'experiència adquirida en les convocatòries
que s'han gestionat fins a la data, han de permetre millorar determinats
aspectes d'aquesta regulació per adequar la mateixa a les necessitats
detectades i per resoldre algunes mancances del sistema de valoració i
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concessió de les ajudes, de manera que es faça possible l'accés a les
mateixes a totes les societats musicals, també a aquelles que realitzen
projectes d'escàs pressupost però gran incidència en el local que és seu
de les seues activitats.
Objectius de la norma

Regular la concessió i gestió d’aquestes ajudes en règim de
concurrència competitiva actualitzant el seu contingut per donar
resposta als problemes enunciats.

Possibles solucions,
Mantindre les Bases Reguladores actuals, la qual cosa no permetria
alternatives reguladores i aconseguir els esmentats objectius.
no reguladores
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