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Bases de la convocatòria de la 

XXXIV Campanya de concessió de subvencions 
a entitats musicals de la província de València 

«Retrobem la Nostra Música» 
 
 
 
 

Primera. INTRODUCCIÓ 

 La Diputació de València, desitjant potenciar l’activitat de les agrupacions musicals de la 

província de València, convoca la campanya «Retrobem la Nostra Música» en la seua 

XXXIV edició per a l’any 2013, d’acord amb les següents BASES. 

 La present convocatòria de subvencions serà instruïda pel Servici de Cultura, i es 

resoldrà per la Junta de Govern de la Diputació de València. 

 

Segona. BENEFICIARIS 

 A la present edició de la campanya «Retrobem la Nostra Música» podran acollir-se les 

següents agrupacions musicals de la província de València: 

I. SOCIETATS MUSICALS, 

II. ORQUESTRES SIMFÒNIQUES, 

III. CORALS, 

IV. ORQUESTRES DE POLS I PLECTRE, 

V. GRUPS DE DOLÇAINA I TABAL. 

 

Tercera. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ, REQUISITS DELS BENEFICIARIS, TERMINI 

I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

 Totes les agrupacions acreditaran la seua personalitat per mitjà de la documentació 

següent: 

a) Fotocòpia de la targeta del CIF. No caldrà presentar-la si ja s’havia aportat en la 

campanya de 2012. 

b) Certificació d’existència de l’agrupació sol·licitant, emesa per la Federació de 

Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Federació de Cors de la Comunitat 

Valenciana, Federació d’Orquestres de Pols i Plectre de la Comunitat Valenciana i 

Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. 

 Estes certificacions seran sol·licitades directament per la Diputació de València a les 

federacions corresponents. 
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 Les condicions que regiran per a cada una de les agrupacions beneficiàries seran les 

següents: 

 

I. SOCIETATS MUSICALS 

 Les societats musicals de la província de València pertanyents a la Federació de 

Societats Musicals de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar ajudes dels apartats 

següents: 

a) Concerts; 

b) Ajuda a les escoles d’educands. 

 

A) Apartat concerts 

1. Sol·licitants 

 Podran sol·licitar la seua inclusió en este apartat, per mitjà de la corresponent 

instància, segons el model annex a les presents Bases i disponible en 

<www.dival.es/cultura>, les societats musicals pertanyents a la Federació de Societats 

Musicals de la Comunitat Valenciana, amb banda de música establida a la província de 

València, per a la realització d’un concert al seu propi municipi o al municipi que de comú 

acord determinen la Diputació de València i la societat musical. 

 Podrà sol·licitar-se la subvenció per als concerts a celebrar per: 

• Banda de música, 

• Orquestra simfònica, 

• Coral. 

 

2. Programa 

 El programa d’este concert estarà integrat per obres de compositors valencians, sent, 

almenys la meitat de les partitures, editades per la Diputació de València en la seua 

col·lecció «Retrobem la Nostra Música». 

3. Import de la subvenció 

 Les societats musicals podran sol·licitar la concessió de la subvenció corresponent a 

un concert, per a cada una de les següents agrupacions, amb les quanties següents: 

• Per a la banda: 1.200 € 

 No obstant això, aquelles bandes de música que hagueren participat en el 

Certamen Provincial de Bandes de Música convocat per la Diputació de València, 

veuran incrementada la subvenció corresponent a l’apartat de concert.  

 La dita subvenció serà de 1.600 euros per a les bandes que hagueren participat, 

una vegada, en les edicions del certamen celebrat des de l’edició corresponent al 
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2007 fins a la de 2011. En el cas d’haver participat dues o més vegades, la subvenció 

serà de 2.000 euros. 

• Per a l’orquestra simfònica: 700 € 

• Per al cor:   400 € 

 

4. Data del concert 

 El concert a què es refereixen les presents bases podrà celebrar-se durant els mesos 

de maig a setembre del 2013.  

 S’estableix, amb caràcter general, que el concert del present apartat de les bases no 

podrà realitzar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme com 

a setmanes culturals i/o festes majors.  

 No obstant això, amb caràcter excepcional i amb l’oportuna autorització prèvia per 

part de la Diputació de València, podrà realitzar-se fora de les dates indicades. 

 

5. Justificació 

 La documentació, que haurà de presentar-se a la Diputació de València per mitjà de 

la corresponent instància (disponible en l’annex de justificació i en 

<www.dival.es/cultura>), als efectes de l’abonament de la subvenció concedida, haurà de 

remetre’s abans del dia 19 d’octubre del 2013, i serà la següent: 

a) Certificació expedida pel secretari de la Societat Musical amb el vistiplau del  

president, acreditativa d’haver-se realitzat el concert.  

b) Programa de mà del concert, realitzat en impremta, a partir del material facilitat 

per la Diputació de València. 

c) Nom de l’entitat bancària, amb el número de compte corrent o d’estalvi en el qual 

haja d’ingressar-se la subvenció, per a la qual cosa hauran d’adjuntar la fitxa de 

tercers disponible en <www.dival.es/cultura>, degudament omplida i segellada 

per la seua entitat bancària. 

 

B) Ajudes a escoles d’educands 

1. Sol·licitants 

  Podran sol·licitar la seua inclusió en este apartat, per mitjà de la corresponent 

instància (disponible en l’annex de petició i en <www.dival.es/cultura>), les societats 

musicals de la província de València amb banda de música establida, que disposen 

d’escola d’educands. 

  L’existència de la dita escola serà acreditada per mitjà de certificació expedida per la 

Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. 

  En el cas que en un municipi no hi haja escola d’educands de la societat musical, 

però n’hi haguera dependent de l’ajuntament, serà este el destinatari de la subvenció. 
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2. Import de la subvenció 

  L’import de la subvenció s’establix d’acord amb el barem següent: 

a) De 10 a 30 alumnes: 1.600 € 

b) De 31 a 60 alumnes: 1.750 € 

c) Més de 60 alumnes: 1.900 € 

 

3. Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud 

  Les societats musicals hauran de presentar la corresponent sol·licitud (disponible en 

l’annex de petició i en <www.dival.es/cultura>), que s’acompanyarà de la documentació 

següent: 

a) Relació nominal dels alumnes del curs 2012/2013 i nombre total d’alumnes (cada 

alumne haurà de constar una sola vegada). 

b) Certificació expedida pel secretari de la societat musical, amb el vistiplau del 

president, indicativa del pressupost de despeses i dels possibles ingressos de 

l’escola d’educands. 

 

4. Justificació 

  La documentació haurà de presentar-se a la Diputació de València per mitjà de la 

corresponent instància (disponible en l’annex de justificació i en <www.dival.es/cultura>), 

als efectes d’abonament de la subvenció concedida, i serà la següent:  

a) Certificació de les despeses hagudes en l’any a què correspon la subvenció 

concedida (de gener a juny del 2013), que es remetrà abans del dia 20 de juliol 

del 2013, inclusivament. 

b) Nom de l’entitat bancària, amb el número del compte corrent o d’estalvi en el 

qual haja d’ingressar-se la subvenció. per a la qual cosa hauran d’adjuntar la 

fitxa de tercers disponible en <www.dival.es/cultura>, degudament omplida i 

segellada per la seua entitat bancària. 

 

 

II. CORALS 

1. Sol·licitants 

  Podran sol·licitar la seua inclusió en este apartat les corals de la província de 

València pertanyents a la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana, legalment 

constituïdes com a tals, per mitjà de la corresponent instància, segons model annex a les 

presents Bases i disponible en <www.dival.es/cultura>, per a la realització d’un concert al 

seu propi municipi o al municipi que de comú acord determinen la Diputació i l’agrupació 

coral. 
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2. Programa 

  El programa d’este concert estarà integrat per obres de compositors valencians, sent 

algunes d’elles de les editades per la Diputació de València en la seua col·lecció 

«Retrobem la Nostra Música». 

 

3. Import de la subvenció 

  Les corals incloses en la campanya rebran una subvenció de 800 euros per un 

concert. 

 

4. Data del concert 

  El concert citat en l’apartat anterior haurà de realitzar-se durant els mesos de maig a 

setembre del 2013. 

  S’estableix, amb caràcter general, que el concert del present apartat de les bases no 

podrà realitzar-se dins de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme com 

a setmanes culturals i/o festes majors.  

  No obstant això, amb caràcter excepcional i amb l’oportuna autorització prèvia per 

part de la Diputació de València, podrà realitzar-se fora de les dates indicades. 

 

5. Justificació 

  La documentació, que haurà de presentar-se a la Diputació de València per mitjà de 

la corresponent instància (disponible en l’annex de justificació i en 

<www.dival.es/cultura>), als efectes de l’abonament de la subvenció concedida, haurà de 

remetre’s abans del dia 19 d’octubre del 2013, inclusivament, i serà la següent: 

a) Certificació expedida per l’Ajuntament, o entitat on se celebre, acreditativa 

d’haver-se realitzat el concert. 

b) Programa de mà del concert, realitzat en impremta, a partir del material facilitat 

per la Diputació de València. 

c) Nom de l’entitat bancària, amb el número de compte corrent o d’estalvi en el qual 

haja d’ingressar-se la subvenció, per a la qual cosa hauran d’adjuntar la fitxa de 

tercers disponible en <www.dival.es/cultura>, degudament omplida i segellada 

per la seua entitat bancària. 

 

 

III.  ORQUESTRES SIMFÒNIQUES 

1. Sol·licitants 

 Podran sol·licitar la seua inclusió en este apartat les orquestres simfòniques de la 

província de València legalment constituïdes com a tals, per mitjà de la corresponent 
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instància (disponible en l’annex de petició i en <www.dival.es/cultura>), per a la realització 

d’un concert al seu propi municipi o al municipi que de comú acord determinen la Diputació 

de València i l’orquestra simfònica. 

 

2. Programa 

 El programa d’este concert estarà integrat per obres de compositors valencians, i almenys 

una de les obres serà de les editades per la Diputació de València, en la seua col·lecció 

«Retrobem la Nostra Música». 

 

3. Import de la Subvenció 

 Les Joves Orquestres Simfòniques incloses en la Campanya rebran una subvenció de 

1.000 euros per un concert. 

 

4. Data del concert 

 El concert citat en l’apartat anterior haurà de realitzar-se entre els mesos de maig i 

setembre del 2013. 

 S’estableix, amb caràcter general, que el concert de referència no podrà realitzar-se dins 

de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme com a setmanes culturals i/o 

festes majors. 

 No obstant això, amb caràcter excepcional i amb l’oportuna autorització prèvia per part 

de la Diputació de València, podrà realitzar-se fora de les dates indicades. 

 

5. Justificació 

 La documentació, que haurà de presentar-se a la Diputació de València per mitjà de la 

corresponent instància (que està en l’annex de justificació i en <www.dival.es/cultura>), als 

efectes de l’abonament de la subvenció concedida, haurà de remetre’s abans del dia 19 

d’octubre del 2013, inclusivament, i serà:  

a) Certificació expedida per l’Ajuntament, o entitat on se celebre, acreditativa 

d’haver-se realitzat el concert. 

b) Programa de mà del concert, realitzat en impremta, a partir del material facilitat 

per la Diputació de València. 

c) Nom de l’entitat bancària, amb el número de compte corrent o d’estalvi en el qual 

haja d’ingressar-se la subvenció, per a la qual cosa hauran d’adjuntar la fitxa de 

tercers disponible en <www.dival.es/cultura>, degudament omplida i segellada 

per la seua entitat bancària. 
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IV. ORQUESTRES DE POLS I PLECTRE 

1. Sol·licitants 

 Podran sol·licitar la seua inclusió en este apartat les orquestres de pols i plectre de la 

província de València pertanyents a la Federació d’Orquestres de Pols i Plectre, legalment 

constituïdes com a tals, per mitjà de la corresponent instància (disponible en l’annex de 

petició i en <www.dival.es/cultura>) per a la realització d’un concert al seu propi municipi o 

al municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i l’orquestra de pols i 

plectre. 

 

2. Programa 

 El programa d’este concert estarà integrat per obres de compositors valencians. 

 

3. Import de la subvenció 

 Les orquestres de pols i plectre incloses en la campanya rebran una subvenció de 800 

euros corresponent a un concert. 

 

4. Data del concert 

 El concert citat en l’apartat anterior haurà de realitzar-se durant els mesos de maig a 

setembre del 2013. 

 S’estableix, amb caràcter general, que el concert de referència no podrà realitzar-se dins 

de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme com a setmanes culturals i/o 

festes majors. 

 No obstant això, amb caràcter excepcional i amb l’oportuna autorització prèvia per part 

de la Diputació de València, podrà realitzar-se fora de les dates indicades. 

 

5. Justificació 

 La documentació, que haurà de presentar-se a la Diputació de València per mitjà de la 

corresponent instància (disponible en l’annex de justificació i en <www.dival.es/cultura>), 

als efectes de l’abonament de la subvenció concedida, haurà de remetre’s abans del dia 19 

d’octubre del 2013, inclusivament, i serà la següent:  

a) Certificació expedida pel secretari de la Societat Musical amb el vistiplau del  

president, acreditativa d’haver-se realitzat el concert. 

b) Programa de mà del concert, realitzat en impremta, a partir del material facilitat 

per la Diputació de València. 

c) Nom de l’entitat bancària, amb el número compte corrent o d’estalvi en el qual 

haja d’ingressar-se la subvenció, per a la qual cosa hauran d’adjuntar la fitxa de 
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tercers disponible en <www.dival.es/cultura>, degudament omplida i segellada 

per la seua entitat bancària. 

 

 

V. GRUPS DE DOLÇAINA I TABAL 

1. Sol·licitants 

 Podran sol·licitar la seua inclusió en este apartat els grups de dolçaina i tabal de la 

província de València pertanyents a la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, 

legalment constituïts com a tals, per mitjà de la corresponent instància (disponible en l’annex 

de petició i en <www.dival.es/cultura>), per a la realització d’un concert al seu propi 

municipi o al municipi que de comú acord determinen la Diputació de València i el grup de 

dolçaina i tabal. 

 

2. Programa 

 El programa d’este concert estarà integrat per obres de compositors valencians. 

 

3. Import de la subvenció 

 Els grups de dolçaina i tabal inclosos en la campanya rebran una subvenció de 700 euros 

corresponent a un concert. 

 

4. Data del concert 

 El concert citat en l’apartat anterior haurà de realitzar-se durant els mesos de maig a 

setembre del 2013. 

 S’estableix, amb caràcter general, que el concert de referència no podrà realitzar-se dins 

de les programacions que l’ajuntament respectiu duga a terme com a setmanes culturals i/o 

festes majors. 

 No obstant això, amb caràcter excepcional i amb l’oportuna autorització prèvia per part 

de la Diputació de València, podrà realitzar-se fora de les dates indicades. 

 

5. Justificació 

 La documentació, que haurà de presentar-se a la Diputació de València per mitjà de la 

corresponent instància (que està en l’annex de justificació i en <www.dival.es/cultura>), als 

efectes de l’abonament de la subvenció concedida, haurà de remetre’s abans del dia 19 

d’octubre del 2013, inclusivament, i serà la següent:  

a) Certificació expedida pel secretari de la Societat Musical amb el vistiplau del  

president, acreditativa d’haver-se realitzat el concert. 

b) Programa de mà del concert, realitzat en impremta, a partir del material facilitat 

per la Diputació. 
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c) Nom de l’entitat bancària, amb el número de compte corrent o d’estalvi en el qual 

haja d’ingressar-se la subvenció, per a la qual cosa hauran d’adjuntar la fitxa de 

tercers disponible en <www.dival.es/cultura>, degudament omplida i segellada 

per la seua entitat bancària.. 

 

Quarta. CRÈDIT PRESSUPOSTARI 

 L’import màxim de les subvencions que es concedisquen a l’empara de la present 

convocatòria es farà efectiu a càrrec de les següents partides amb el desglossament següent: 

1) Pressupost de 2013: 

1.1. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 321.335.00.462.00 

 Import: 7.600,00 € 

  Escoles Municipals d’Educands 

 

1.2. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 321.335.00.482.00  

 Import: 1.267.402 €, del qual correspondran: 

 a) Concerts: 737.402,00 € 

 b) Ajuda a les escoles d’educands: 530.000,00 € 

 

Cinquena. OBLIGACIONS FISCALS 

 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 hagen 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 el supòsit que, per qualsevol circumstància, la certificació no fóra positiva, es 

requerirà el sol·licitant perquè l’aporte, amb indicació que si no ho fera així, s’entendria que 

desisteix de la seua petició i es procediria, en conseqüència, a arxivar-la amb els efectes 

previstos en l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques. 

 

Sisena. TERMINI DE PRESENTACIÓ 

 Totes les sol·licituds de la campanya esmentada, com també la documentació que haurà 

d’acompanyar-les, hauran de presentar-se directament en el Registre d’Entrada de la 

Diputació Provincial de València, c/ Serrans , número 2 (46003-València), o a través de 

qualssevol de les formes establides en l’article 38, 4t., de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb la redacció 

donada per la Llei 4/99, dirigides al president de la corporació, en un termini que finalitzarà 

el dia 28 de febrer del 2013. 
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 La sol·licitud de subvenció també podrà presentar-se omplint el formulari disponible en 

<www.dival.es/solicitudesretrobem> quan no siga necessari aportar documentació 

complementària juntament amb la instància. Quan la sol·licitud no posseïsca els requisits 

establits o no incorpore la documentació exigida, es requerirà l’interessat perquè, en un 

termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació 

que, si no ho fera així, s’entendria que desisteix de la seua petició, i es procedirà, en 

conseqüència, a arxivar-la, amb els efectes previstos en el número 1 de l’article 42 de la Llei 

de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú. 

 

Setena. RÈGIM JURÍDIC 

 Per a allò que no estiga regulat expressament en les presents Bases caldrà ajustar-se al 

que disposa el títol III, capítol VI, bases 51 i següents de les d’Execució del Pressupost 

General per a l’exercici econòmic de 2013, de la Diputació de València. 
 

Vuitena. DECLARACIÓ DEL BENEFICIARI I IMATGE INSTITUCIONAL 

 Els beneficiaris de les ajudes que es concedisquen a l’empara de la present convocatòria 

quedaran obligats a facilitar tota la informació que els siga requerida, referent a qualsevol 

aspecte de l’activitat subvencionada. 

Serà requisit de la subvenció en tots els seus apartats, que en tot el material imprès es faça 

constar el patrocini de l’activitat per part de la Diputació de València, per mitjà de la inserció 

del seu logotip. 

 En el cas que la Diputació de València disposara de patrocinadors per a la present 

campanya, serà igualment obligatòria la inserció del logotip d’estos. 

 

Novena 

 La Diputació de València, a través del Servici de Cultura, prestarà assessorament per a 

resoldre els dubtes que es plantegen en la interpretació de la present convocatòria de la 

campanya Retrobem la Nostra Música. 

 La Diputació de València, en qualsevol moment, podrà constatar, pels seus propis 

mitjans, la veracitat de les activitats acreditades per les entitats musicals. 

 

 

ELS PROGRAMES I ELS CARTELLS HAURAN D’ARREPLEGAR-SE ALS LOCALS 

DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL (SERVICI DE PUBLICACIONS, C/ BEAT NICOLAU 

FACTOR, NÚM. 1,  46007 VALÈNCIA, TELÈFON:  963 882 590), A PARTIR DEL DIA 2 

DE MAIG, D’11:30 A 13:30 HORES, DE DILLUNS A DIVENDRES. 
 


