
 

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA | Plaça de Viriat, s/n | 46001 València | 961 206 500 | ivc.gva.es |    CME-FSM-22-09 FUNCIONAMENT FSMCV | Pàgina 1 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA I LA FEDERACIÓ DE SOCIETATS 
MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL SUPORT I EL FUNCIONAMENT DE L'ESMENTADA 
FEDERACIÓ. 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, Raquel Tamarit Iranzo, presidenta de l’Institut Valencià de Cultura, en nom i representació de 
l’entitat Institut Valencià de Cultura, en virtut del nomenament efectuat per mitjà del Decret 12/2022, de 14 de 
maig del president de la Generalitat, pel qual es nomena la persona titular de la conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, i de conformitat amb el que s’estableix en l’article 4.2, lletres a) i j) del Reglament d’Organització i 
funcionament de l’Institut Valencià de Cultura, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener, del Consell, i 
modificat, successivament, pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, i pel Decret 124/2016, de 30 de setembre, 
del Consell; tenint en compte que la disposició final primera de la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, 
reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern estableix que “l’entitat de dret públic CulturArts Generalitat passa 
a denominar-se Institut Valencià de Cultura” (a partir d’ara IVC). 
 
La seua legitimació i representació per a aquest acte deriva de les competències atribuïdes per l'article 160.1, 
lletra b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, que estableix que les persones que ostenten la presidència dels organismes públics i entitats de 
dret públic seran les competents per a la concessió de les subvencions nominatives, en relació amb allò que 
s'ha assenyalat en l'article 7 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regulador dels convenis que 
subscriga la Generalitat i el seu registre, i de l'article 2 apartats 1 i 2, lletra l) de l'esmentat Reglament 
d'Organització i funcionament;  a més d’estar expressament facultat per a aquest acte per l’acord del Consell 
adoptat en la sessió celebrada el  16 de setembre  de 2022. 
 
I, d'una altra, Daniela González Almansa, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana (a partir d’ara FSMCV), nomenada per al càrrec fins a octubre de l’any 2022, segons consta en l’acta 
electoral de la Assemblea General celebrada a Pego en sessió ordinària el dia 11.05.2019 i facultada per a 
subscriure el present conveni per l'article 48 dels estatuts de l’entitat. 
 
Les dues persones reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient que els seus respectius càrrecs els 
confereixen per a formalitzar el present conveni de col·laboració, per això, 
 
MANIFESTEN 
 
1. L’IVC, segons l’article 2 del Reglament Orgànic i funcional, aprovat per Decret 5/2013, de 4 de gener, i 
modificat, successivament, pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, i el Decret 124/2016, de 30 de setembre, 
del Consell, atribueix a aquesta entitat de dret públic, en l’article 2.2, el foment i impuls de la creació artística 
en les arts escèniques, el circ, la música, l’audiovisual i les arts contemporànies, així com promocionar la seua 
difusió i, conseqüentment, la convocatòria i gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents matèries 
culturals integrades en l’IVC. 
 
2. El Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovat per Resolució de 23 de 
març de 2020 (DOGV 8783, 07.04.2020), preveu en l’annex únic, dins de l’objectiu estratègic 4 de l’Institut 
Valencià de Cultura, foment de la producció i difusió de les diferents manifestacions artístiques competència de 
l’IVC, la línia de subvenció S7271000, anomenada “Ajudes de potenciació de les societats musicals”, amb la 
finalitat de contribuir a sostindre la FSMCV i les seues entitats federades i fer arribar ajudes a les societats 
musicals per a activitats d'especial interès. 
 
3. La FSMCV integra i coordina un moviment associatiu musical i cultural en la Comunitat Valenciana, format per 
més de 550 societats musicals amb escola i diferents agrupacions artístiques, amb l'objectiu de promocionar-les 
i desenvolupar-les en tots els seus vessants, impulsant el seu creixement, diversificació i millora tant en l’àmbit 
pedagògic com en el sociocultural, prestant una atenció especial a la normalització de les escoles de música, al 
perfeccionament del model de gestió dels associats i a la progressiva professionalització dels personal directiu. 
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Amb aquesta finalitat les entitats ací representades subscriuen el conveni de col·laboració de conformitat amb 
les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte. 
L'objecte del present conveni de col·laboració entre l'IVC i la FSMCV consisteix a donar suport a les activitats i a 
les despeses de funcionament derivades de les activitats de la federació durant l'exercici 2022, segons el que 
s’estableix en el seu programa d'activitats i constitueixen l’expressió de les mesures de foment musical a les 
quals l’IVC pretén donar suport sense cap mena de contraprestació directa. 
 
Per a això, es procedeix a través del present conveni a la concessió directa en l'exercici 2022 d'una subvenció 
nominativa a la FSMCV, prevista nominativament en els pressupostos de la Generalitat per a 2022, aprovats per 
la Llei 8/2021, de 30 de desembre, en els termes que estableix l’article 22.2, lletra a), de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, així com l’article 168.1, lletra A), de la Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 
de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 
 
Segona. Obligacions de la FSMCV. 
1.Dur a terme el programa d'activitats per a 2022, aprovat per l’Assemblea General , que es concreten per a 
l'exercici de 2022 en l'annex I del conveni. S'incorpora també com a annex II, el pressupost de l'activitat inclosa 
en l'àmbit del conveni, de conformitat amb el que es preveu en l'article 49.d) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de Règim jurídic del sector públic, i l'article 11.1.d) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, d'acord 
amb els quals, l'instrument de formalització del conveni ha d'incloure les obligacions que assumeix cada part. 
 
No obstant això, en aplicació del què preveu l'article 8.2 c) del Decret llei 2/2020, de 3 d'abril, de mesures 
urgents, en l'àmbit de l'educació, de la cultura i de l'esport, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària 
provocada pel Covid-19 (DOGV 8781, 06.04, 2020), en cas de no desenrotllar-se totes les activitats, és podrà 
procedir a la justificació parcial de l'ajuda, abonant als beneficiaris les despeses justificades, anul·lant-se la resta 
del crèdit. 
 
2. Incorporar la marca o logotip de l'IVC, que haurà d’aparèixer en les activitats de la FSMCV, que indique 
expressament la frase: “Amb el patrocini de l’Institut Valencià de Cultura”, d'acord amb les normes d'identitat 
corporativa d'aquesta institució. 
 

3. Informar sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa assenyalades en l'article 4 de Llei 1/2022, 
de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, a través de la publicació en la seua 
pàgina web de la subvenció concedida i el text íntegre d'aquesta Resolució, com a entitat privada que percep 
subvencions de l'administració autonòmica per import superior a 50.000 euros, o quan les ajudes o 
subvencions percebudes representen almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals, sempre que 
aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros, a través de la publicació en la seua pàgina web de 
l'import de la subvenció, de l'entitat pública concedent i del programa d'activitats subvencionat. 
 
En aquest sentit, l’entitat queda sotmesa a l’article 18 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, en la qual 
s’estableix el marc general de publicitat en matèria de subvencions perquè té caràcter de legislació bàsica de 
l’Estat, de conformitat amb la disposició final 1a de la Llei General de Subvencions a l’empara de l’article 
149.1.13a, 14a i 18a de la Constitució. 
 
4. Comunicar a l’IVC l'obtenció, si és el cas, de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de 
qualssevol Administracions o ens públics o privats. 
 
5. Els contractes que formalitze la entitat beneficiària de la subvenció amb el mateix proveïdor per a la 
realització d'actuacions subvencionades, que tinguen un import igual o superior a 15.000€ (IVA exclòs), 
requeriran per a la seua acceptació que s'hagen sol·licitat almenys tres ofertes de tres proveïdors diferents, amb 
caràcter previ a l'adquisició del compromís per a la prestació del servei o lliurament del bé, llevat que per les 
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seues especials característiques no existisca en el mercat més que una empresa prestadora o subministradora o 
la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la signatura del present conveni. 
 
Tot això d’acord amb el que preveu l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, amb relació a l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del sector públic, de 8 de novembre 
de 2017. 
 
6. Així mateix, amb anterioritat a la signatura del conveni, la FSMCV haurà d’acreditar documentalment: 
a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant de la Hisenda estatal, l’autonòmica, i amb la Seguretat 
Social, i haver autoritzat l’IVC a demanar-los en el seu nom. 
 
b) Una declaració responsable de no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que 
preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
c) Una declaració responsable d’altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos rebuts per a la mateixa 
finalitat, provinents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d’organismes internacionals, sense que, en cap cas, la suma de totes aquestes supere el cost de l’activitat 
subvencionada. 
 
d) Les altres obligacions que es preveuen com a bàsiques en l’esmentada Llei 38/2003 i en el seu Reglament de 
desplegament i, especialment, les que conté l’article 14. 
 
7. Presentar tota la documentació relacionada amb el conveni, incloent la justificació, a través de Registre 
electrònic: 
https://sede.ivc.gva.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&lang=CA 
 
8. Quant a la subcontractació, de conformitat amb el que preveu l'article 29 de Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, la persona beneficiària podrà subcontractar amb tercers l'activitat 
subvencionada sempre que l'import subcontractat no excedisca el 50 per cent de l'import de la subvenció, i 
queden excloses les subcontractacions que no aporten valor afegit al desenvolupament de l’activitat, perquè es 
considera que obeeixen a serveis que es presten amb preus per damunt dels habituals de mercat. A més, 
hauran de tenir-se en compte les limitacions establides en l'apartat 7 d'aquest article, referent a la 
subcontractació amb determinades persones o entitats vinculades a la persona beneficiària. 
 
Els justificants que no complisquen aquests paràmetres quedaran exclosos del compte justificatiu i, si és el cas, 
comportarà la minoració de l'ajuda. 
 
A més, el punt 7, lletra d) del mateix article 29 diu: “En cap cas podrà concertar-se pel beneficiari l'execució 
total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que 
concórreguen les circumstàncies següents: 

1a. Que s'obtinga la prèvia autorització expressa de l'òrgan concedent. 
2a. Que l'import subvencionable no excedisca del cost incorregut per l'entitat vinculada. 
L'acreditació del cost es realitzarà en la justificació en els mateixos termes establits per a l'acreditació de 
les despeses del beneficiari.” 

 
Tercera. Obligacions de l’IVC. 
Per a la realització de les esmentades activitats, l'IVC aportarà a la FSMCV, la quantitat màxima de CINC-CENTS 
QUINZE MIL euros (515.000€), en concepte de subvenció nominativa, amb càrrec al capítol IV de la secció 09, 
línia pressupostària S7271000 “Potenciació societats musicals”, de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022. 
 
 
Quarta. Justificació y control de la subvenció. 
1. La justificació es realitzarà mitjançant un compte justificatiu amb informe d’auditor que es presentarà davant 
de l’IVC en qualsevol data posterior a la firma del present conveni i fins al dia 30 de novembre de 2022. Les 
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despeses que no tinguen una relació directa, necessària i inequívoca amb les activitats subvencionades no es 
tindran en compte a l'efecte de la justificació. 
 
Les factures o documents equivalents hauran de portar estampillada la frase “Factura presentada a l'Institut 
Valencià de Cultura per a l'expedient de subvenció “número d'expedient” en el qual s'ha imputat la quantia de 
“quantia imputada”. 
 
La beneficiària haurà de conservar tots els justificants originals de despesa i pagament durant el període establit 
per la normativa fiscal, laboral i administrativa 
 
El compte justificatiu haurà d’incloure: 
a) Memòria, relativa al nivell d’execució i satisfacció del pla d’actuació corresponent a l’any 2022, que 
s’acompanyarà de la justificació gràfica o documental de les activitats realitzades (fullets, programes de mà, 
cartells, publicacions en revistes, webs, xarxes socials, etc.). 
 
En compliment de l'article 169.3 de la LHIS s'elaborarà un pla de control amb la finalitat de procedir a la 
comprovació material i indicar l'abast d'aquesta, que inclourà l'obligatòriament el control del 10% de la quantia 
de l'ajuda, a part de l'aportació de tota la documentació requerida en el paràgraf anterior 
 
b) Aportació d'un informe d’auditoria sotmès a la Llei 22/2015, en els termes de l'article 74 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, realitzat per un auditor 
inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes. La despesa d'auditoria tindrà la condició de despesa subvencionable amb el límit màxim 
del 5% de l'import de l'ajuda prevista en aquest conveni. Aquest informe s’acompanyarà obligatòriament del 
model de Relació de justificants disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ 
 
c) Una memòria econòmica abreujada que contindrà un estat representatiu de les despeses produïdes en la 
realització de les activitats subvencionades, degudament agrupades, i, si escau, les quantitats inicialment 
pressupostades i les desviacions esdevingudes. Aquesta memòria s’acompanyarà obligatòriament del model de 
Fitxa pressupostària disponible en la pàgina web http://ivc.gva.es/ 
 
En cap cas s'acceptaran les despeses següents com justificats a l'efecte de l'ajuda concedida, llevat que es prove 
de forma fefaent la seua relació directa i necessària amb les activitats subvencionades: 

- L’adquisició de material susceptible d’inventariar. 
- Els serveis de catering, restauració i àgapes promocionals. Excepcionalment, es podrien acceptar 

despeses de restauració si estan vinculades directament amb una activitat concreta i prevista en la planificació. 
- Les despeses accessòries als desplaçaments (pàrquings, peatges d’autopistes, etc.). 
- L’edició de publicacions alienes als continguts de l'activitat. 
- Les despeses relacionades amb actes de presentació pública d'activitats o de qualsevol altre tipus 

d’activitat promocional. 
- L'impost sobre el valor afegit (IVA) per a les entitats que tenen dret a la seua deducció 
- Les despeses financeres, recàrrecs i sancions administratives o penals, excepte les derivades de la 

constitució de garanties bancàries per a accedir a pagaments anticipats de l'ajuda prevista en aquest conveni. 
- Els regals a persones que no estiguen previstos com a premi oficial de reconeixement en les activitats de 

l'entitat beneficiària. 
- Despeses reportades i/o pagats fora del terme de vigència del present conveni 
 

Tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 30.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. No obstant, la FSMCV quedarà obligada a presentar davant l'IVC les factures que, si és el cas, li 
siguen requerides, que acrediten despeses efectivament realitzades corresponents a l'activitat objecte d'aquest 
conveni, així com els justificants de pagament. A aquest efecte, s'hauran d'aportar originals i còpies dels 
justificants de despeses requerides, i s'haurà d'identificar per a cadascun dels comprovants si el mateix s'ha 
aportat en la justificació d'alguna altra ajuda, a l'efecte de comprovar la compatibilitat entra les ajudes rebudes 
amb la mateixa finalitat, de conformitat amb l'article 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RLGS). 
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2. En cas que s’hagen formalitzat contractes que tinguen un import igual o superior a 15.000€ (IVA exclòs), s’ha 
d’acreditar la sol·licitud d’almenys tres ofertes de tres proveïdors diferents, amb caràcter previ a l’adquisició del 
compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques especials que 
té, no hi haja en el mercat més d’una empresa prestadora o subministradora, o la despesa s’haja efectuat amb 
anterioritat a la signatura d’aquest conveni, tal com s’assenyala en el punt 5 de la clàusula segona. 
 
 
Cinquena.- Pagament de la subvenció. 
1.-El pagament de la subvenció s'efectuarà amb caràcter general mitjançant transferència bancària al compte 
que s'indique de la que siga titular l’entitat beneficiària,  i ha de comptar amb la justificació prèvia documental 
de l’ús que se n’ha fet; a més, el Servei d'Ajudes de l'IVC expedirà certificació en la que conste que s’ha assolit 
l’objecte de la concessió de la subvenció. L'import de les despeses justificades serà, com a mínim, igual a 
l'import de la quantitat màxima concedida, i la quantitat que abonarà l’IVC serà com a màxim l’import de les 
despeses correctament justificades. 
 
2. No obstant el que disposa l'apartat anterior i a petició de l'entitat beneficiària, d´acord amb l´article 171.3.a) 
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions se podrà anticipar-se fins a un 30% de l'import total de la subvenció, de manera immediata des de 
l´aprovació del conveni pel Ple del Consell. A aquest efecte, l´entitat beneficiària podrà presentar la sol·licitud 
de pagament anticipat a partir de l'endemà de la aprovació pel Consell del present conveni i en tal cas, haurà de 
dipositar un aval bancari per la quantia el pagament anticipat de la qual se sol·licita, amb una duració 
indefinida, mantenint la seua vigència fins que l’IVC, una vegada presentada la justificació, certifique l'extinció 
de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
 
L'aval serà retornat una vegada verificat per l’IVC que la justificació s'ajusta al que es disposa en el present 
conveni i sempre que de la mateixa no s'inferisquen irregularitats en les despeses de l'activitat, que puguen 
comportar minoracions de la subvenció concedida. 
 
Les despeses de garantia bancària tindran consideració de despesa subvencionable, d'acord amb el que es 
preveu en l'article 31.7 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
 
Les quantitats lliurades anticipadament i no justificades hauran de ser reintegrades per mitjà de xec nominatiu 
conformat o bancari, a nom de la Presidència de la Generalitat. L’Administració, d’acord amb el que preveu 
l’article 90 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de 
Subvencions, haurà de calcular els interessos de demora des del moment en què s’haja produït el pagament 
efectiu de l’ajuda fins el moment en què s’haja produït la devolució efectiva per part de l’entitat beneficiària. 
 
3. Podran realitzar-se, a més, abonaments a compte, que suposaran la realització de pagaments fraccionats que 
respondran al ritme d'execució de les activitats programades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació 
presentada, i sempre que la naturalesa i característiques de les actuacions permeten aquest fraccionament a 
l'efecte de pagament, tot això de conformitat amb el que s'estableix en l'article 171, epígrafs 2 i 4 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i 
34.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Si es dona el cas que s’ha rebut un pagament anticipat  abans de sol·licitar un abonament a compte, els dos 
procediments són compatibles. 
 
4. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobe al corrent en el 
compliment de les seues obligacions tributàries davant la Hisenda estatal, l’autonòmica, i la Seguretat Social, 
per això autoritzarà l'IVC perquè obtinga les certificacions pertinents per via telemàtica.   
 
5. La subvenció instrumentada en aquest conveni serà compatible amb altres ajudes, subvencions, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, 
de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sense que en cap cas la suma de totes aquestes supere el 
cost de l’activitat subvencionada. 
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Sisena. Vigència. 
El conveni produirà efectes des de la data de la firma i mantindrà l’eficàcia fins al 30 de novembre de 2022. No 
obstant això, les despeses subvencionables es poden haver realitzat des de l'1 de desembre de 2021. 
 
El present conveni no es pot prorrogar, de conformitat amb el que estableix l’article 168.1.a de la Llei 1/2015, 
d'acord amb el qual les subvencions nominatives no poden tindre caràcter pluriennal, excepte la subvencions 
de capital el beneficiari de la qual siga una altra administració pública territorial. 
 
Setena. Comissió de seguiment. 
Es crea una comissió de seguiment i control amb la funció de supervisar l’execució del conveni, que inclou la 
solució, en primera instància, de les controvèrsies d’interpretació i compliment que es puguen plantejar. Així 
mateix, informarà a les parts dels retards i incidències que es puguen presentar durant el període de vigència. 
 
La comissió de seguiment estarà constituïda per quatre representants, nomenats per les parts de comú acord: 
dos designats per l’IVC, a qui correspondrà la presidència i la secretaria, i dos per l’entitat beneficiària. 
 
En la designació dels representants de l’IVC es procurarà la presència equilibrada de dones i homes, segons el 
que preveu el II Pla d’igualtat de dones i homes de l’Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de 
març de 2017, del Consell. 
 
La comissió es reunirà a sol·licitud de qualsevol de les parts i, com a mínim, en dues ocasions durant el període 
de vigència del conveni, que ajustarà el seu funcionament i l’adopció d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim jurídic del sector públic. 
 
Les còpies de les actes, els acords i els informes es remetran al director general de l’IVC. 
 
Huitena. Modificació i resolució. 
Les parts podran modificar o resoldre aquest document en qualsevol moment per acord mutu. En relació a la 
modificació del conveni, d’acord amb l’article 12 del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, aquesta 
requereix els mateixos tràmits que els previs a la subscripció del conveni inicial. 
 
No obstant això, l’IVC podrà procedir a la rescissió en cas d’incompliment de les clàusules del conveni, el 
transcurs del termini de vigència, la decisió judicial i les altres causes de resolució que preveu l’article 51.2 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic; amb les conseqüències establides en l’article 52 
del text legal esmentat. 
 
La resolució del conveni no afectarà, si escau, la finalització de les activitats que estiguen en execució, per tant, 
caldrà dur-les a terme en el termini màxim i improrrogable dels tres mesos següents a la resolució. 
 
Novena. Règim jurídic i jurisdicció. 
El present conveni té naturalesa administrativa, i es regirà pel que disposa el capítol VI del títol preliminar de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Igualment, resulta d'aplicació el 
que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el 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, així com 
el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i 
el seu registre. De la mateixa manera, serà aplicable el règim sancionador previst en els articles 173 a 177 de la 
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 
 
Les discrepàncies que pogueren sorgir en la interpretació del conveni o sobre el seu incompliment, si no 
s'obtinguera acord a través de la comissió de seguiment, se sotmetran a la jurisdicció contenciosa 
administrativa, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
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Desena. Notificació a la Comissió Europea. 
Les ajudes concedides mitjançant aquest conveni no necessiten de la notificació a la Comissió Europea, per no 
reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europa, i d'acord 
amb els articles 3.4 i 7.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, ja que l’entitat conveniada no és 
una empresa productora de béns o prestadora de serveis, no exerceix una activitat econòmica i, per tant, no hi 
ha un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres. 
 
 
Onzena. Protecció de dades. 
Les dades de caràcter personal contingudes en el present conveni i en la documentació relacionada podran ser 
incloses en un fitxer per al seu tractament en tant que titulars responsables dels respectius fitxers, amb la 
finalitat de gestionar i complir la relació ací establida. 
 
Les parts podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb el que es 
disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, de transposició del Reglament General de Protecció de Dades - Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
– publicat en el DOUE de 4.05.2016. 
Es pot consultar la política completa de privacitat de l’IVC en l’adreça: http://ivc.gva.es 
 
Dotzena. D'acord amb l'article 12.6 del Decret 176/2014, aquest conveni ha sigut sotmés a autorització prèvia 
del Consell, i ha sigut autoritzada la seua signatura en la sessió de   de        2022 

 
Tretzena. Publicació. 
L'IVC publicarà el text íntegre d'aquest conveni en la seua pàgina web, en el termini de 10 dies hàbils des de la 
inscripció del Conveni en el Registre de Convenis de la Generalitat, per aplicació del que s'estableix en els article 
10 de Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana . 

Per deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data que consta en la 
signatura electrònica. 
 

FSMCV 
 
 
 
 
 
 
Daniela González Almansa 

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA 
 
 
 
 
 
 
Raquel Tamarit Iranzo 
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ANNEX I: ACTIVITATS OBJECTE DEL CONVENI 
 
EL PROGRAMA D'ACTIVITATS DERIVADES DEL PRESSUPOST QUE VA SER APROVAT PER LA 52 ASSEMBLEA 
GENERAL, CELEBRADA DE MANERA TELEMÀTICA (24 d'octubre de 2021), PER A l'ANY 2022, SÓN LES QUE A 
continuació S'INDIQUEN: 
 
MARC LEGISLATIU, ECONÒMIC I JURÍDIC 
Propietat Intel·lectual FSMCV (entitats de gestió) 
Defensa del Patrimoni Immaterial de les Societats Musicals 
Plataformes online per a Societats Musicals 
Relacions Exteriors 
 
COMUNICACIÓ EXTERNA I RRII 
Comunicació i publicitat. 
Premis Euterpe 
Relacions Institucionals 
 
ACOSTAMENT A LES SOCIETATS MUSICALS 
Catàleg de Serveis (gestió cultural, jurídica, laboral, econòmica, propietat intel·lectual, mediació, etc.) 
Consell Intercomarcal de la FSMCV. 
 
ORGANITZACIÓ DE LA FSMCV 
Retribucions Personal 
Estructura Federal 
Assemblea General 
Alqueria Julià 
Formació 
 
ACTIVITAT FEDERAL 
Activitats comarcals 
Certàmens 
Altres campanyes 
Projectes Solidaris 
Projectes d'Igualtat 
 
REPTES EDUCATIUS 
Centre d'estudis 
Xarxa Escoles de Música 
Projectes d'Investigació Educativa 
Plataforma online per a Escoles de Música 
 
 
REPTES ARTÍSTICS 
Jove Banda de la FSMCV 
Jove Orquestra de la FSMCV 
Banda de Dons de la FSMCV 
Unes altres UUAA 
Edicions i Produccions 
 
 
DESPESES GENERALS 

• TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENTITATS 
• LLOGUER / ARRENDAMENTS 
• REPARACIONS I CONSERVACIÓ 
• SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 
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• TRANSPORTS (Correus i missatgeria) 
• SEGURS / ACCIDENTS 
• DESPESES BANCÀRIES 
• SUBMINISTRAMENTS 
• QUOTES I TRIBUTS 
• NETEJA I MANTENIMENT 
• COMUNICACIONS 
• MATERIAL D'OFICINA 
• FOTOCOPIADORA 
• IMPREMTES 
• SEGURS SOCIALS 
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ANEX II: PRESSUPOST DE DESPESES DE LES ACTIVITATS OBJECTE DEL CONVENI 
 

PRESUPUESTO FSMCV EJERCICIO 2022 INGRESOS GASTOS RESULTADO 
I MARCO LEGISLATIVO, ECONÓMICO Y JURÍDICO 121.000,00 € 136.350,00 € -15.350,00 € 

 Relaciones Institucionales (35%) 0,00 € 350,00 € -350,00 € 
Propiedad Intelectual FSMCV (entidades de gestión) 1.000,00 € 1.500,00 € -500,00 € 

Defensa Patrimonio Inmaterial 0,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 

Distribución gastos voluntariado (5%) 0,00 € 4.500,00 € -4.500,00 € 

Turismo (Turisme CV + INAEM) 120.000,00 € 125.000,00 € -5.000,00 € 
Relaciones Exteriores 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € 

 

II COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 0,00 € 70.850,00 € -70.850,00 € 
 

Relaciones Institucionales (35%) 0,00 € 350,00 € -350,00 € 

Comunicación 0,00 € 50.000,00 € -50.000,00 € 

Premios Euterpe 0,00 € 7.000,00 € -7.000,00 € 
Distribución gastos voluntariado (15%) 0,00 € 13.500,00 € -13.500,00 € 

 

III ACERCAMIENTO A LAS SSMM 0,00 € 98.500,00 € -98.500,00 € 
 

Personal (30%) 0,00 € 52.500,00 € -52.500,00 € 

Catálogo de Servicios (Jurídica, Laboral, P. Intelectual, Plataformas Online) 0,00 € 28.500,00 € -28.500,00 € 

Consejo Intercomarcal 0,00 € 4.000,00 € -4.000,00 € 
Distribución gastos voluntariado (15%) 0,00 € 13.500,00 € -13.500,00 € 

 

IV ORGANIZACIÓN DE LA FSMCV 734.000,00 € 293.000,00 € 441.000,00 € 
 

Personal (40%) 0,00 € 70.000,00 € -70.000,00 € 

Estructura de gastos generales (Funcionamiento + Cuotas) 734.000,00 € 174.500,00 € 559.500,00 € 

Asamblea General 0,00 € 25.000,00 € -25.000,00 € 

Formación 0,00 € 1.000,00 € -1.000,00 € 
Distribución gastos voluntariado (25%) 0,00 € 22.500,00 € -22.500,00 € 

 

V ACTIVIDAD FEDERAL 2.087.979,00 € 2.198.979,00 € -111.000,00 € 
 

Personal (30%) 0,00 € 52.500,00 € -52.500,00 € 

Intercambios 1.575.000,00 € 1.575.000,00 € 0,00 € 

Actividades comarcales 0,00 € 70.000,00 € -70.000,00 € 

Certamenes 15.000,00 € 1.500,00 € 13.500,00 € 

Becas CaixaBank 316.500,00 € 300.000,00 € 16.500,00 € 

Ciclo Orquestas CaixaBank 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 

Certamen Orquestas CaixaBank 2.479,00 € 479,00 € 2.000,00 € 

Música a la Llum / CaixaBank - Joven Banda Sinfónica 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 

Música a la Llum / CaixaBank - Documentalistas 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 € 

Diputación Alicante - Concursos y festivales 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 

Bandes a Les Arts 2.000,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

Diputación Castellón - Trobades 36.000,00 € 36.000,00 € 0,00 € 

Diputación Valencia - Asesoramiento bandas de música 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 

Presidencia Generalitat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras Campañas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Proyectos Solidarios 0,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 

Proyectos de Igualdad 0,00 € 2.000,00 € -2.000,00 € 
Distribución gastos voluntariado (20%) 0,00 € 18.000,00 € -18.000,00 € 

 

VI RETOS EDUCATIVOS 2.000,00 € 20.800,00 € -18.800,00 € 
 

Relaciones Institucionales (30%) 0,00 € 300,00 € -300,00 € 

Centro de estudios 2.000,00 € 6.000,00 € -4.000,00 € 

Xarxa Escoles de Música 0,00 € 5.000,00 € -5.000,00 € 
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Proyectos Investigación Educativa 0,00 € 5.000,00 € -5.000,00 € 
Distribución gastos voluntariado (5%) 0,00 € 4.500,00 € -4.500,00 € 

 

VII RETOS ARTÍSTICOS 0,00 € 126.500,00 € -126.500,00 € 
 

Jove Banda Simfònica de la FSMCV 0,00 € 50.000,00 € -50.000,00 € 

Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV 0,00 € 40.000,00 € -40.000,00 € 

Banda de Dones de la FSMCV 0,00 € 20.000,00 € -20.000,00 € 

Otras Unidades Artísticas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ediciones y Producciones 0,00 € 3.000,00 € -3.000,00 € 
Distribución gastos voluntariado (15%) 0,00 € 13.500,00 € -13.500,00 € 

 

TOTAL 2.944.979,00 € 2.944.979,00 € 0,00 € 
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