DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI

RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA DE CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL
S’AUTORITZA LA DISPOSICIÓ DEL CRÈDIT CONSIGNAT EN LA LÍNIA NOMINATIVA
C1855000, A FAVOR DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA CV, PER A FINANÇAR ELS
GASTOS DE FUNCIONAMENT I ACTIVITATS DEL CONSORCI

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana és una entitat local constituïda per Acord de 5 de
març de 1996 del Govern Valencià, junt amb les Diputacions i els Ajuntaments d’Alacant, Castelló i
València, que té com a finalitat establir una acció coordinada de la política museística de la Comunitat
Valenciana.
En el capítol IV de transferències corrents del programa pressupostari 453.40, Arts Plàstiques i
Escèniques, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2021, figura el codi de línia C1855000,
de regulació nominativa, amb una dotació de 6.000.000,00 €, el beneficiari de la qual és el Consorci de
Museus de la Comunitat Valenciana i la seua finalitat finançar els gastos de funcionament i les activitats
del Consorci.
L’article 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, exclou del concepte de
subvencions les aportacions dineràries entre diferents Administracions públiques, per a finançar
globalment l’activitat de l’Administració a què vagen destinades, i les que es realitzen entre els distints
agents d’una Administració els pressupostos dels quals s’integren en els Pressupostos Generals de
l’Administració a què pertanguen, tant si es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la
realització d’actuacions concretes a desenrotllar en el marc de les funcions que tinga atribuïdes, sempre
que no resulten d’una convocatòria pública.
Aquesta aportació dinerària es considera ajuda d'Estat als efectes de l'art. 107 i següents del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i una subvenció als efectes del Reglament (UE) núm.
651/2014 de la Comissió, de 17 de juny (modificat pel Reglament (UE) 2017/1084 de la Comissió, de 14
de juny de 2017), pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat
interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE núm.187, de 26 de juny de 2014).
No obstant, la part de l’import d’aquesta ajuda destinada a finançar activitats econòmiques està
exempta de l’obligació de notificació prèvia a la Comissió Europea establida en l’article 108.3 del TFUE,
per quedar acollida a la categoria d’exempció d’ajuda a la cultura i la conservació del Patrimoni, art. 53
de l'esmentat Reglament (UE) núm. 651/2014, modificat pel Reglament (UE) 2017/1084 de la Comissió
i pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el
Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel
que fa a la seua pròrroga i als ajustos pertinents (DOUE L 215 de 07.07.2020). No obstant això, serà
necessària la comunicació de la informació a la Comissió, d’acord amb l’article 3.2 del Decret 128/2017,
de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la
Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes
públiques.
El Reglament (UE) número 651/2014 de la Comissió (RGEC), no s'aplicarà quan es tracte de les
excepcions establertes en l'article 1 del Reglament; no s’aplicarà a les empreses subjectes a una orde
de recuperació pendent, després d’una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda
concedida pel mateix Estat membre il·legal i incompatible amb el mercat interior, amb les excepcions
que estableix l’art. 1.4.a); així mateix no s’aplicarà a les empreses en crisi, amb les excepcions
establertes en l’art. 1.4.c).
La intensitat de l’ajuda serà del 100% dels costos subvencionables. A aquests efectes, totes les xifres
utilitzades s’entendran abans de qualsevol deducció fiscal o altres càrregues. Els costos
subvencionables estaran avalats per proves documentals clares, específiques i actualitzades (art.7
RGEC).
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La destinatària d’aquesta ajuda queda sotmesa als límits d’acumulació indicats en l’article 8 del
Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, modificat pel Reglament (UE) 2017/1084 de la Comissió.
Aquesta ajuda no serà acumulable amb ajudes de minimis, segons el que estableix l'art. 8.5. Així
mateix, la destinatària queda sotmesa tant als costos subvencionables com als límits en l’import de
l’ajuda establits en l'article 53 del mateix text legal. El compliment dels articles 8 i 53, es garantirà per
l'entitat destinatària de l'ajuda, amb anterioritat a la resolució, amb una declaració responsable
redactada en els termes dels articles indicats. En el cas d'incompliment d'aquesta obligació es procedirà
al reintegrament de les quantitats abonades.
Seran costos subvencionables les despeses corrents destinades al manteniment i funcionament de
l’entitat, com ara nòmines del personal, bé siga personal propi o personal professional per a un projecte
concret, compra de material fungible, pagament de serveis imprescindibles per a realitzar les seues
funcions (consum d’electricitat, aigua, vigilància, neteja, ascensors, assegurances, control d’incendis...,).
Així mateix seran considerats costos subvencionables les despeses corrents vinculades a la realització
d’activitats pròpies de l’entitat segons les seues competències específiques, sempre que es puguen
enquadrar en algun dels supòsits de l'article 53.5 del RGEC. No seran objecte d'aquesta ajuda les
inversions i subministraments per a l’equipament.
Serà d'aplicació, en el cas de recuperació d'ajudes il·legals, la jurisprudència “Deggendorf”.
En virtut del que disposa l'article 59 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com en el Decret 173/2020, de 30
d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, i vista la proposta de la directora general de Cultura i Patrimoni,

RESOLC

1.

2.
3.

4.

AUTORITZAR la disposició del crèdit consignat en la línia nominativa C1855000 a favor del
Consorci de Museus de la CV, per import de 6.000.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 09.03.01.453.40.4, del Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2021, per al
finançament dels gastos de funcionament i les activitats de l’entitat.
Disposar que el crèdit compromés en l’apartat anterior es distribuïsca a l’entitat mitjançant
lliuraments mensuals.
Per a la justificació dels fons rebuts, i amb caràcter previ a cada transferència parcial, l’entitat
destinatària aportarà document fefaent on conste que les quantitats rebudes han sigut degudament
comptabilitzades. Això sense perjuí del sotmetiment al control intern de la Generalitat que
determine la normativa corresponent.
En cas d’incompliment de la finalitat per a la qual s’efectua la transferència es procedirà al
reintegrament de les quantitats indegudament emprades.

València, 11 de febrer de 2021
LA SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE CULTURA I ESPORT
P.D. Resolució de 26/10/16 DOGV núm. 7906 de 28/10/16
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