
BASES D’AJUTS AL TEIXIT CULTURAL DE VALLS

1. Fonaments jurídics, objecte i finalitat

De  conformitat  amb  la  normativa  reguladora  de  les  subvencions  Llei  38/2003  i  reglament  de
desenvolupament Reial decret 887/2006, i resta de normativa autonòmica vigent.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d'ajuts a les associacions que componen el teixit
cultural de Valls, per tal de promoure l’activitat cultural de la ciutat i envigorir aquest sector.

2.  Beneficiaris,  Activitats subvencionables, i característiques dels ajuts

Poden acollir-se als ajuts les associacions sense afany de lucre i amb objectius culturals que formin part
del Consell de Cultura de Valls i que no estiguin incurses en cap dels supòsits previstos en l'article 13 de
la llei de subvencions. 

Les activitats subvencionables han de tenir lloc al terme municipal de Valls o fora d’aquest només si es
considera imprescindible per a la projecció de la ciutat o per la naturalesa de l’activitat.

L’activitat  subvencionada serà la realitzada durant el període de l'15 de novembre de l'any anterior al
14 de novembre de l'any de la convocatòria i l'ajut consisteix en una aportació econòmica. 

No poden ser objecte d’ajut les despeses de qualsevol activitat que no és oberta o no té un interès
públic i general a criteri de la Xarxa.  Els beneficiaris han d'estar  al corrent de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social i no tenir cap incompatibilitat de l'article 13 de la llei 38/2003.

És incompatible amb altres ajuts econòmics de l’Ajuntament de Valls per la mateixa activitat.  

La  subvenció  és  compatible  amb  subvencions  d'altres  entitats  i  ingressos,  però  en  qualsevol  cas,
conjuntament amb els altres ajuts i  qualsevol altre tipus d'ingrés, les quantitats atorgades no podran
exercir el cost total de l'activitat.

L'Administració  pot  fer  totes  les  comprovacions  que  li  calguin,  especialment  la  certesa  en  la
documentació aportada pel sol·licitant i en el desenvolupament de l’activitat, i  podrà anul·lar l’ajut si
l’activitat es desvia del previst, de conformitat amb la normativa vigent.

L'import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides per altres, no pot superar el cost
de l'activitat subvencionada, ni  el 50% del total de la despesa de l'activitat, i en cap cas els 1.500 €.  

3. Procediment i documentació a aportar

El procediment d'atorgament serà el de concurrència competitiva.
Els sol·licitants de la subvenció han de presentar la documentació següent:

1. Instància adreçada a la Xarxa de Cultura de Valls 
2. Projecte que inclogui les dades de l'entitat,  projecte de l'activitat,  i  memòria econòmica de les

activitats  subvencionables(amb  previsió  de  despeses  i  ingressos,  incloent  els  ajuts  demanats  o
obtinguts), d’acord amb el model disponible.

3. Declaració  d’estar  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  i  de  la  Seguretat  Social  i  amb
l'Ajuntament de Valls, i no incórrer en cap de les restant circumstàncies que impossibiliten obtenir la
condició de beneficiari recollides en l'article 13 de la llei 38/2003.

4. Estatuts de l’entitat qui presenta la sol·licitud.
5. Fotocòpia compulsada o validada del DNI del president.
6. Fotocòpia compulsada o validada del NIF de l’entitat que presenta la sol·licitud.
7. Full de transferència bancària, signat i segellat per l’entitat bancària corresponent.

No caldrà presentar la documentació esmentada en els punts 4,5,6 i 7 si aquesta ja està en disposició
de Xarxa per haver-se presentat en anteriors convocatòries, durant els darrers 4 anys, i quan no  s'hagi
produït  cap  variació.  A  la  sol·licitud  caldrà  fer  esment  d'aquesta  circumstància  identificant  la
convocatòria, mes i any de presentació.

4. Termini i lloc de presentació



Per  presentar  les  sol·licituds  s’estableix  el  termini  de  vint  dies  hàbils  des  de  la  publicació  de  la
convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

La documentació es presentarà al registre de Xarxa de Cultura de Valls, presentant una instància per
cada projecte d'activitat.

5. Crèdit pressupostari

Les subvencions aniran a càrrec de la dotació pressupostària i partida que indiqui la convocatòria. 

6. Criteris de valoració 

En la valoració de les sol·licituds, es tindran en compte els criteris generals següents :

· L’adequació del projecte a les necessitats culturals de Valls (5 punts):

 L'aportació que representa l'activitat o projecte en la vida cultural de la ciutat (1punt)
 Les activitats que amplien i diversifiquen l'oferta cultural de la ciutat (1 punt)
 La qualitat de l'activitat proposada (1 punt)
 L'existència regular o no d'activitats iguals o anàlogues en el municipi (1 punt)
 Les activitats destinades a celebrar aniversaris i commemoracions especials (1 punt)

· La col·laboració de l'entitat en les activitats festives i esdeveniments culturals i populars de la
ciutat (2,5 punts)

· L’ús de la cultura com a element de cohesió social i de dinamització comunitària (4 punts):

Les condicions econòmiques, culturals o socials dels destinataris de l'activitat (1 punt)
Les activitats culturals que fomentin l'educació i la formació a les arts (1 punt)
El treball a partir de la cultura popular catalana per fomentar l'arrelament a la ciutat (1 punt)
El grau de participació de les persones amb riscos d'exclusió social en el projecte (1 punt)

· L’impacte de les activitats (4 punts):

El nombre de participants en les activitats (1 punt)
El ressò en els mitjans de comunicació (1 punt)
L'ús dels canals 2.0 i les eines virtuals (1 punt)
El retorn econòmic per al municipi (1 punt)

· La interrelació i cooperació entre el teixit associatiu de Valls (4 punts)

· El caràcter innovador del projecte (3 punts)

· L'esforç de les entitats en trobar vies de finançament per les seves activitats que complementin
els ajuts públics, sempre mantenint l'esperit d'una activitat sense ànim de lucre (5 punts)

En el cas de les corals també s’avaluaran els següents  criteris específics (5 punts):

· Entre 1 i 5 concerts (1,5 punts)
· Entre 6 i 10 concerts (2,5 punts)
· Més de 10 concerts (5 punts)

Per tal de convertir  la puntuació aconseguida en l'import a atorgar a cada projecte presentat a la
convocatòria, s'utilitzarà la següent fórmula de càlcul:

Puntuació del projecte A      
----------------------------------------------   x 100 =  % de la despesa total de la convocatòria
Puntuació de tota els projectes

7.    Resolució

Les sol·licituds seran valorades per una comissió tècnica composada per la tècnica de dinamització
cultural,  la  tècnica  auxiliar  de  cultura,  dos  gestors  culturals  externs  de reconeguda solvència,  que



formularan una proposta d'aprovació a la presidència de Xarxa, competent per resoldre.

La Comissió Tècnica podrà ser assistida pels tècnics que consideri adequats i necessaris en cadascuna
de les fases del procés.

La concessió o denegació de la subvenció es notificarà a l’interessat en el termini màxim d’un mes, a
comptar des de la finalització del termini d’admissió de sol·licituds. Superat aquest període la petició
s’entendrà desestimada per silenci administratiu.
L'acceptació de la subvenció s'entendrà realitzada si en el termini d'un mes des de la notificació de la
resolució no es comunica la renúncia.

8.    Obligacions dels beneficiaris

A més de les establertes en l'article 14.1 de la Llei  38/2003, els  beneficiaris  hauran de difondre que
l'activitat ha estat realitzada amb el suport de Xarxa de Cultura de l'Ajuntament de Valls.

El beneficiari té l'obligació de sotmetre's a les actuacions de control financer que, donat el cas, realitzi
l'Ajuntament.  La no observança d'aquesta obligació donarà lloc al  reintegrament de la subvenció
concedida i a la devolució dels imports percebuts pel beneficiari.

9.     Forma i termini de Justificació

Els justificants de la despesa efectuada hauran de presentar un import mínim del doble de la quantitat
concedida i es podrà realitzar amb factures, o altres justificants de despeses realitzades per l’activitat
que constin com a pagats abans de la finalització del termini de justificació. 

S'acceptaran  justificants  de  despeses  de  funcionament  ordinari  del  beneficiari,  com  llum,  lloguer,
telèfon, aigua..,  amb la limitació d'un 10% de l'import de l'ajut.

Els justificants aniran acompanyats d'una memòria de les activitats realitzades i els resultats obtinguts,
que inclourà un resum del pressupost d'ingressos i despeses de l'activitat. 
La suma dels ingressos rebuts no podrà superar el cost de l'activitat.

L’entitat subvencionada haurà d'aportar exemplars per duplicat de tot el material editat de difusió de
les activitats, on ha de constar el suport de Xarxa de Cultura de Valls.

El termini de justificació es fixa en el 1 de desembre de l'exercici de la convocatòria.

10.    Pagament

El pagament dels ajuts s’efectuarà un cop aprovada la justificació de les despeses.


