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D I P U T A C I Ó

Diputació Provincial de València
Servei de Cultura. Àrea de Cultura

2023/02872 Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la convocatòria de
concessió de subvencions a societats musicals "Excel·lent Música de
Banda 2023". Identificador BDNS: 678652.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la
convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/678652.

Primera. Beneficiaris. 

Podran ser beneficiàries les societats musicals constituïdes com a entitats
sense ànim de lucre, amb domicili social a la província de València, que estiguen
federades en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana abans de
l'1 de gener de 2022 i romanguen en aqueixa situación. 

Segona. Objecte i imports subvencionables. 

La convocatòria s'estructura en les següents modalitats amb els seus
objectes i requisits específics: 

I. Bandes de música. 

Les ajudes d'aquesta modalitat estan destinades al foment de la
consolidació de les bandes de música de les societats musicals que es troben en la
situació prevista en la clàusula tercera, per la qual cosa serà obligació material
addicional per a la seua obtenció la celebració d'un concert entre l'1 de gener i el 4
de novembre de 2023, per part de la societat musical sol·licitant. Imports: 

1) Una assignació única màxima de 1.950 euros per mantindre una banda
de música consolidada i complint el requisit de celebrar el concert. 

2) Una assignació l'import de la qual es distribuirà segons els següents
criteris en funció de la població municipal on tinga la seu la societat musical a 1 de
gener de 2022, segons les dades de l'INE publicats en el Reial decret 1037/2022, de
20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la
revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2022. 

- Població inferior a 1000 habitants: 500 euros.
- Població de 1001 a 2000 habitants: 400 euros.
- Població de 2001 a 5000 habitants: 300 euros.
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3) Una assignació segons el nombre de participacions en el Certamen de
Bandes de Música de la Diputació de València entre 2018 i 2022 (tots dos inclosos): 

1 participació: 1.500 euros.
2 participacions: 1.800 euros.
3 participacions: 2.500 euros.
4 participacions: 3.000 euros.

II: Escoles de música i escoles d'educands i educandes de societats musicals.

És objecte d'aquestes ajudes el donar suport a la continuïtat de les escoles
de música de les societats musicals de la província de València, regulades per la Llei
2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música i la seua normativa de
desenvolupament. 

Imports: 

- De 10 a 30 educands: 1.500 euros.
- De 31 a 60 educands: 1.700 euros.
- De 61 a 90 educands: 1.900 euros.
- De 91 a 200 educands: 2.100 euros.
- De 201 a 400 educands: 2.400 euros.
- Més de 400 educands: 2.800 euros.

III. Concert fora de la província de València per la banda guanyadora de
cadascuna de les seccions del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de
València. 

L'objecte d'aquestes ajudes és la realització d'un concert fora de la província
de València per les bandes que hagen obtingut la major puntuació en cadascuna de
les seccions del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València de 2022. 

Imports:

Bandes de Música guanyadores de la:
- Secció Segona Certamen 2022: 17.500 euros.
- Secció Tercera Certamen 2022: 12.500 euros.

IV. Adquisició per part de la societat musical durant l'any 2023 d'instruments
musicals o accessoris d'instruments de caràcter no fungible, ordinaris o per a
actuacions o, tauletes que utilitzen les entitats en el desenvolupament de la seua
activitat. L'import a subvencionar serà l'import d'instruments musicals o accessoris
d'instruments de caràcter no fungible ordinaris o per a actuacions, degudament
justificats; o tauletes (dispositiu electrònic portàtil amb pantalla tàctil i amb múltiples
prestacions) amb destinació a la docència a la seua escola de música, fins a un
màxim de 2.000 euros. 

Tercera. Bases reguladores. 

Les establides en l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
València, aprovada per acord de Ple de 28 de març de 2017 i publicada en el BOP
núm. 101, de 29 de maig de 2017.
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Quarta. Finançament i quantia. 

El finançament de la despesa global és d'1.897.500 euros derivada de la
concessió s'imputarà a les següents aplicacions pressupostàries del Pressupost de la
Diputació de València de l'exercici 2023: 

a) 1.387.500 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320.33409.48200.
Aquest import es destinarà a les assignacions previstes en les modalitats 1 a 3. 

b) 510.000 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320.33409.78000.
Aquest import es destinarà a l'assignació prevista en la modalitat 4. 

Quinta. Termini de presentació de sol·licituds. 

Les sol·licituds, dirigides al president de la Diputació, es presentaran en la
Seu Electrònica de la Diputació de València (www.sede.dival.es), en el catàleg de
tràmits, havent de ser presentades en tot cas per un/a representant legal de l'entitat.
En aquestes es declararà responsablement que l'entitat no està incursa en cap de les
prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, previstes en l'article 13 LGS i
en l'article 6 de la OGS. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a partir
de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP. En cas que es
presenten en termini diverses sol·licituds s'entendrà com a vàlida la presentada en
última instància.

València, a 27 de febrer de 2023. —El president, Antoni Francesc Gaspar
Ramos.
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