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Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Àrea de Cultura
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de 
València sobre exposició al públic de les bases de convo-
catòria de la Campanya de concessió de concessió de 
subvencions a entitats musicals de la província de Valèn-
cia “Retrobem la Nostra Música” 2016.

ANUNCI
Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València, 
conforme l’art. 52.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
2016 en sessió celebrada el dia 16 de febrer del 2016, les bases re-
guladores de la Campanya «Retrobem la nostra Música», en com-
pliment del que establix l’article 49 de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local, es troben exposades al públic, a l’efecte de 
presentació per part dels interessats de possibles reclamacions i/o 
suggeriments, durant un termini de 30 dies naturals. S’entendrà que 
transcorregut el termini esmentat, si no s’hi ha presentat cap recla-
mació, es consideraran aprovades definitivament.
BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA DE CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS A ENTITATS MUSICALS DE LA PROVÍN-
CIA DE VALÈNCIA «RETROBEM LA NOSTRA MÚSICA» 
2016
Primera. Introducció
La Diputació de València pretén potenciar l’activitat de les agrupa-
cions musicals de la província de València, i per això regula la 
Campanya «Retrobem la Nostra Música», d’acord amb les següents 
BASES.
La present campanya de subvencions serà instruïda pel Servei de 
Cultura, i es resoldrà per la Junta de Govern de la Diputació de 
València.
La Diputació de València, a través del Servei de Cultura, prestarà 
assessorament per a resoldre els dubtes que es plantegen en la inter-
pretació de la presents bases.
Segona. Beneficiaris
Podran acollir-se a esta campanya les agrupacions musicals de la 
província de València:
I. Societats musicals
II. Corals
III. Orquestres de pols i plectre
IV. Grups de tabal i dolçaina
V. Grups de dansa i rondalles
VI. Orquestres simfòniques
Les agrupacions musicals han d’estar federades en alguna de les 
federacions següents: Federació de Societats Musicals de la Comu-
nitat Valenciana, Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, 
Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de la Comunitat Valenciana, 
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, Federació de Cul-
tura Tradicional Valenciana Novella i Federació de Folklore de la 
Comunitat Valenciana, segons el tipus d’agrupació musical de què 
es tracte. Des del Servei de Cultura se sol·licitarà d’ofici a cada una 
de les federacions un certificat que l’entitat sol·licitant està inscrita 
en l’actualitat.
Tercera. Objecte de la subvenció
a) Celebració d’un concert per part de l’agrupació sol·licitant dins 
de la Campanya «Retrobem la Nostra Música»; el concert es podrà 
celebrar al mateix municipi, o al municipi que de comú acord deter-
minen la Diputació de València i l’agrupació musical, però no es 
podrà celebrar dins de les programacions que l’ajuntament respectiu 
duga a terme, com a setmanes culturals o festes majors.
El programa estarà integrat per obres de compositors valencians. Les 
orquestres simfòniques i cors hauran d’incloure alguna de les obres 
editades per la Diputació de València en la seua col·lecció «Retrobem 
la Nostra Música», i en el cas de les societats musicals, almenys la 
meitat del repertori haurà de ser de l’editat per la Diputació en la 
col·lecció mencionada.
El termini per a celebrar el concert és de l’1 de gener fins al 29 de 
setembre del 2016, ambdós inclosos. Excepcionalment podrà realit-
zar-se fora d’aquestes dates, prèvia autorització expressa de la Di-
putació Provincial.

b) Ajudes a les escoles d’educands de les societats musicals o mu-
nicipals.
c) Ajudes per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provin-
cial.
Quarta. Requisits de les entitats sol·licitants
Les condicions que regixen per a cada una de les agrupacions bene-
ficiàries són les següents:
I. Societats musicals. Podran sol·licitar ajudes en els apartats se-
güents:
• Concert
• Ajuda a les escoles d’educands
• Ajuda per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provincial.
a) Concert
Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les societats musicals fede-
rades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valen-
ciana de la província de València, amb banda de música establida a 
la província de València, per a la seua banda de música, orquestra 
simfònica o coral.
Import de la subvenció
Banda:
- 2.000 € per a les bandes que han participat dues o més vegades en 
el Certamen Provincial de Bandes de Música celebrat entre els anys 
2011 i 2015, ambdós inclosos.
- 1.600 € per a les bandes que han participat una vegada en el Cer-
tamen Provincial de Bandes de Música celebrat entre els anys 2011 
i 2015, ambdós inclosos.
- 1.200 € per a la resta.
Orquestra simfònica: 700 €
Cor: 400 €
b) Ajudes a escoles d’educands
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les societats musicals 
federades i amb banda de música establida a la província de València, 
que disposen d’escola d’educands.
En el cas que la societat musical del municipi no tinga escola 
d’educands i a l’Ajuntament hi haja una escola d’educands munici-
pal, este podrà sol·licitar la subvenció.
2. Import de la subvenció
S’establix en funció del barem següent:
• De 10 a 30 alumnes: 1.600 €
• De 31 a 60 alumnes: 1.750 €
• De més de 60 alumnes: 1.900 €
c) Ajudes per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provin-
cial.
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les societats musicals que 
participen en el Certamen Provincial de Bandes de Música organitzat 
per la Diputació de València, que se celebrarà durant el 2016.
2. Import de la subvenció
L’import a subvencionar serà del 100% del preu de les partitures 
originals o còpies d’autor que les bandes han d’entregar a l’organització 
per a participar en el certamen provincial.
II. Corals. Podran sol·licitar ajuda en l’apartat de concert
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les corals federades en la 
Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, o en la Federació de 
Folklore de la Comunitat Valenciana i legalment constituïdes com a 
tals.
2. Import de la subvenció: 800 €.
III. Orquestres de pols i plectre. Podran sol·licitar ajuda en l’apartat 
de concert
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les orquestres de pols i 
plectre federades en la Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de 
la Comunitat Valenciana o en la Federació de Folklore de la Comu-
nitat Valenciana i legalment constituïdes com a tals.
2. Import de la subvenció: 800 €.
IV. Grups de tabal i dolçaina. Podran sol·licitar ajuda en l’apartat de 
concert
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta subvenció els grups de tabal i 
dolçaina federats en la Federació Valenciana de Dolçainers i Taba-
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leters, o en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana i 
legalment constituïts com a tals.
2. Import de la subvenció: 700 €
V. Grups de dansa i rondalles. Podran sol·licitar ajuda en l’apartat de 
concert
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda els grups de dansa i ron-
dalles federats en la Federació de Cultura Tradicional Valenciana 
Novella o en la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana 
i legalment constituïts com a tals.
2. Import de la subvenció: 700 €
VI. Orquestres simfòniques. Podran sol·licitar ajuda en l’apartat de 
Concert.
1. Sol·licitants. Poden sol·licitar esta ajuda les orquestres simfòniques 
federades en la Comunitat Valenciana i legalment constituïdes com 
a tals.
2. Import de la subvenció: 700 €.
Cinquena. Documentació i termini per a presentar la sol·licitud de la 
subvenció
- Sol·licitud oficial. Està disponible en l’annex d’estes bases i en 
www.dival.es/cultura.
- Fotocòpia de la targeta del Codi d’Identificació Fiscal (CIF) i 
sol·licitud d’alta de tercers i modificació de dades bancàries, dispo-
nible en www.dival.es/cultura; degudament omplida i segellada per 
la seua entitat bancària i per l’entitat sol·licitant. Esta documentació 
haurà de ser presentada només si l’agrupació musical ha modificat 
el compte bancari, o sol·licita per primera vegada esta subvenció, 
per a fer-ne l’ingrés.
A més, les escoles d’educands hauran de presentar:
1. Relació nominal dels alumnes del curs 2015/2016 (cada alumne 
haurà de constar una sola vegada), i serà imprescindible que conste 
el nombre total d’alumnes en la sol·licitud.
2. Certificació expedida pel secretari de la societat musical, amb el 
vist i plau del president, on es reflectisca el pressupost de despeses 
i possibles ingressos de l’escola d’educands.
El termini per a la presentació de la sol·licitud de subvenció i la 
documentació que ha d’acompanyar-la finalitza el 5 d’abril del 2016 
inclòs, per a totes les agrupacions musicals.
Sisena. Justificació de la subvenció
Documentació necessària:
a) Instància. Està disponible en l’annex d’estes bases i en www.dival.
es/cultura.
b) Certificació expedida per l’Ajuntament o entitat on se celebrarà 
el concert, o pel secretari de l’agrupació musical, amb el vist i plau 
del president i el segell de l’entitat, en el qual haurà de constar el 
lloc, el dia i l’hora de celebració.
c) Programa de mà del concert, realitzat en impremta, que incloga 
la imatge institucional facilitada per la Diputació.
d) A més, les escoles d’educands hauran de presentar:
Certificació expedida pel secretari de la societat musical, amb el vist 
i plau del president, que reflectisca les despeses i els ingressos de 
l’escola d’educands durant els mesos de gener a juny del 2015.
e) Per a justificar les ajudes per a l’adquisició de partitures per al 
Certamen Provincial es presentaran factures originals d’adquisició 
de les partitures originals o còpies d’autor que les bandes hauran 
d’entregar a l’organització per a participar en el certamen provin-
cial.
Termini per a justificar la subvenció:
a) Escoles d’educands. Finalitza el dia 20 de juliol del 2016, in-
clòs.
b) Agrupacions musicals. Finalitza el dia 30 de setembre del 2016, 
inclòs.
Setena. Forma de presentació de la petició de subvenció
Les sol·licituds i la documentació han de presentar-se directament 
en el Registre d’Entrada de la Diputació Provincial de València, 
carrer Serrans, número 2, CP 46003 València, o a través de qualsse-
vol de les formes establides en l’article 38, 4t., de la Llei 30/1992, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.

La sol·licitud de subvenció també es podrà presentar omplint el 
formulari disponible en www.dival.es/solicitudesretrobem.
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no incorpore 
la documentació exigida, es requerirà l’interessat perquè en un ter-
mini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents pre-
ceptius, amb indicació que, si així no ho fa, s’entendrà que desistix 
de la seua petició i, en conseqüència, es procedirà al seu arxivament, 
amb els efectes previstos en el número 1 de l’article 42 de la Llei de 
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.
La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització 
del sol·licitant perquè l’òrgan concedent obtinga de forma directa, a 
través de certificacions telemàtiques, les certificacions que ha 
d’emetre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, acreditatives d’estar al corrent en el 
pagament de les seues obligacions.
En els supòsits en què per qualsevol circumstància la certificació no 
siga positiva, es requerirà el sol·licitant perquè l’aporte, amb indica-
ció que si així no ho fa s’entendrà que desistix de la seua petició i, 
en conseqüència, es procedirà al seu arxivament amb els efectes 
previstos en l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
Huitena. Declaració del beneficiari i imatge institucional
Els beneficiaris queden obligats a facilitar tota la informació que se’ls 
requerisca sobre qualsevol extrem de l’activitat subvencionada. En 
qualsevol moment la Diputació de València pot constatar pels seus 
propis mitjans la veracitat de les activitats acreditades per les entitats 
musicals.
El patrocini de l’activitat per part de la Diputació de València per 
mitjà de la inserció del seu logotip en tot material imprés és requisit 
per a l’abonament de les subvencions concedides. Si la Diputació de 
València comptara amb patrocinadors per a la present campanya, la 
inserció del logotip d’estos seria igualment obligatòria.
Novena. Crèdit pressupostari
La present campanya es farà efectiva a càrrec de les següents apli-
cacions pressupostàries del pressupost del 2016:
1. Aplicació Pressupostària 301.334.08.462.00
Import: 7.600,00 €
Escoles d’educands municipals
2. Aplicació pressupostària 301.334.08.482.00
Import: 1.267.400 €, d’acord amb la distribució següent:
a) Concerts: 733.400,00 €
b) Ajuda a les escoles d’educands: 530.000,00 €.
c) Ajuda per a l’adquisició de partitures per al Certamen Provincial: 
4.000,00 €
Desena. Règim jurídic
Per a allò no regulat expressament en les presents bases caldrà 
ajustar-se al que es disposa en les bases d’execució del pressupost 
general per a l’exercici econòmic del 2016, de la Diputació de Va-
lència.
Ho fem públic als efectes consegüents, amb l’advertiment que con-
tra este acord, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar-
se potestativament recurs de reposició, davant la Junta de Govern 
d’esta Diputació, en el termini d’un mes, o directament plantejar 
recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el període de dos mesos, 
ambdós terminis de temps a comptar des de l’endemà d’esta publi-
cació. Tot això de conformitat amb el vigent tenor dels articles 116 
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, i els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense 
perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime 
procedent.
València, 16 de febrer de 2016.—El secretari general, Vicente Bo-
quera Matarredona.—El diputat de Cultura, Xavier Rius Túria.
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