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SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni
• Objecte: cofinançar treballs o actuacions de conservació, protecció i recuperació del 

patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana: arqueològic, arquitectònic, 
historicoartístic, etnològic i paleontològic, de naturalesa immoble.

• Bases. Publicades al DOGV 7988, 27.02.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/27/pdf/2017_1559.pdf

• Convocatòria: Publicada al DOGV 8043, 19.05.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4160.pdf

• Resolució. Publicada al DOGV 8120, 05.09.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/05/pdf/2017_7690.pdf

• Finalitat: Actuacions sobre béns de naturalesa immoble: arqueològics, arquitectònics, 
etnològics i paleontològics, del patrimoni cultural de la CV considerats BICs o BRLs i els 
treballs de les quals siguen destinats a la seua protecció, conservació i/o recuperació.

• Beneficiaris: Ajuntaments, Fundacions, Associacions i Entitats sense ànim de lucre que 
entre les seues finalitats fundacionals tinguen la recuperació, la conservació o la 
protección del patrimoni cultural en l’àmbit de la Comunitat Valenciana

• % i quantitat subvencionable: fins a un màxim del 95 % i  fins 40.000 €.

• Partida pressupostària: 1.000.000 € (2017) - 1.500.000 € (2018)

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/27/pdf/2017_1559.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/19/pdf/2017_4160.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/05/pdf/2017_7690.pdf


SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni
• Objecte: cofinançar activitats per a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la CV 

declarat per la UNESCO patrimoni mundial, patrimoni cultural immaterial de la humanitat 
o inclòs en el registre de bones practiques de salvaguarda.

• Bases. Publicades al DOGV 8016, 06.04.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2876.pdf

• Convocatòria: Publicada al DOGV 8072, 28.06.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/28/pdf/2017_5723.pdf

• Resolució. En tramitació

• Finalitat: Organització de trobades, seminaris i congressos; publicacions i organització 
d’exposicions i altres accions de difusió dirigides a afavorir el coneixement del patrimoni 
mundial o patrimoni cultural immaterial de la humanitat a la CV. Realitzades entre l’1 de 
gener de 2017 i la data de finalització de presentació de la documentació

• Beneficiaris: Ajuntaments, Fundacions, Associacions i Entitats sense ànim de lucre que 
que siguen titulars del bé i/o de l’òrgan de la seua gestió.

• Quantitat subvencionable: fins a un màxim de 5.000 €.

• Partida pressupostària: 50.000 € (2017) - (2018)

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2876.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/28/pdf/2017_5723.pdf


SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni
• Objecte: finançar la promoció d’activitats i festes vinculades amb la cultura valenciana i el 

patrimoni cultural immaterial valencià, organitzades per entitats sense ànim de lucre, 
que es realitzen en el territori de la CV.

• Bases. Publicades al DOGV 2877, 20.09.2016 http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7178.pdf

• Convocatòria: Publicada al DOGV 8060, 12.06.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5096.pdf

• Resolució. En publicació

• Finalitat: Activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la investigació, 
recuperació, promoció, difusió i expressió d’aspectes de la cultura i la història del poble 
valencià i el patrimoni cultural immaterial valencià, realitzades entre l’1 de gener de 2016 
i el 31 de maig de 2017, que incidisquen en:

a) Usos socials, romeries, rituals i actes festius; especialment aquells que reforcen la promoció i 
difusió de la cultura i tradicions del poble valencià, el sentiment d’identitat i continuïtat amb el passat de 
poble valencià.

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7178.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5096.pdf


SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni
• b) Representacions, recreacions, rememoracions o commemoracions d’esdeveniments o personatges que 

hagen tingut una incidencia significativa en la història local o col·lectiva del poble valencià.
c) Activitats, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatives de la cultura tradicional 
valenciana.
d) Tradicions i expressions orals, com ara proverbis, endevinalles, contes, cançons infantils, llegendes, 
mites, cants i poemes èpics, sortilegis, pregàries, salmòdies, cançons, representacions dramàtiques, etc.
i) Arts de l’espectacle, com la música tradicional, la dansa o el teatre.
f) Coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l’univers, com ara sabers, tècniques, competències, 
pràctiques i representacions que el poble valencià ha creat en la seua interacció amb el medi natural.
g) Tècniques artesanals tradicionals.

• Beneficiaris: Associacions i fundacions privades, sense ànim de lucre, legalment 
constituïdes, que realitzen les seues activitats en el territori de la CV i que tinguen entre 
les seues finalitats fundacionals la realització d’activitats de promoció i difusió de la 
cultura o dels béns patrimonials o culturals.

• Quantitat subvencionable: fins a un màxim de 10.000 €.

• Partida pressupostària: 325.000 € (2017) – 650.000 € (2018)



SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni
• Objecte: promoció, difusió, disseny i organització d’activitats no lucratives de promoció 

cultural i artística realitzades en l’àmbit d’actuació de la CV i dels centres valencians en 
l’exterior. 

• Bases. Publicades al DOGV 7837, 26.07.2016 http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/26/pdf/2016_5934.pdf

• Convocatòria: Publicada al DOGV 8024, 21.04.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/21/pdf/2017_3398.pdf

• Resolució. Publicada al DOGV 8154, 23.10.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/23/pdf/2017_9328.pdf

• Finalitat: realització d’activitats i projectes culturals i artístics que contribuisquen a la 
promoció, difusió, disseny i organització d’activitats de promoció cultural i artística , 
realitzades a la CV, amb l’excepció de les organitzades pels centres valencians en l’exterior, reconeguts 

per la Generalitat Valenciana, entre l’1 de novembre de 2016 i el 30 d'octubre de 2017.

• Beneficiaris: Associacions sense ànim de lucre, fundacions públiques locals i fundacions 
privades, en els estatuts de les quals figure com a finalitat la promoció de l’art o la cultura; Universitats 
publiques i Organismes autònoms locals, per l’organització d’activitats no lucratives. 

• Quantitat subvencionable: fins a un màxim de 12.000 €.

• Partida pressupostària: 500.000 € (2017) – 650.000 € (2018)

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7178.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/21/pdf/2017_3398.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5096.pdf


SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni
• Objecte: finançar la modernització, conservació, equipament i adequació de les 

infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i la 
restauració dels béns mobles inventariats de la CV.

• Bases. Publicades al DOGV 8081, 11.07.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6227.pdf

• Convocatòria: Publicada al DOGV 8123, 08.09.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/08/pdf/2017_7705.pdf

• Resolució. En tramitació

• Finalitat: Actuacions que contribuïsquen a garantir la conservació, exposició i seguretat 
del patrimoni moble conservat en els museus i cmp inclosos en el Sistema Valencià de 
Museus que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1-01 i 30-10-2017, ambdós inclosos

• Beneficiaris: titulars dels museus i cmp reconegudes i ajuntaments, entitats locals, 
fundacions i associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en 
l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià

• % i quantitat subvencionable: fins a un màxim del 80 % i  fins 10.000 €.

• Partida pressupostària: 500.000 € (2017) - 1.000.000 € (2018)

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6227.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/08/pdf/2017_7705.pdf


SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni

• Objecte: finançar les activitats de dinamització de museus i col·leccions museogràfiques 
permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana

• Bases. Publicades al DOGV 8081, 11.07.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6227.pdf

• Convocatòria: Publicada al DOGV 8123, 08.09.2017 http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/08/pdf/2017_7687.pdf

• Resolució. En tramitació

• Finalitat: Actuacions  o projectes que contribuïsquen a conéixer, promoure i difondre els 
fons dels museus i cmp inclosos en el Sistema Valencià de Museus que hagen sigut 
desenvolupades entre el dia 1-01 i 30-10-2017, ambdós inclosos

• Beneficiaris: titulars dels museus i cmp reconegudes.

• % i quantitat subvencionable: fins a un màxim del 80 % i  fins 6.000 €.

• Partida pressupostària: 300.000 € (2017) - 600.000 € (2018)

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6227.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/08/pdf/2017_7687.pdf


SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni

• Objecte: catalogació de béns immobles de pedra seca, així com per a promoure la 
recuperació, el manteniment, la conservació i la protecció de l'arquitectura de la 
pedra seca al nostre territori.

• Tràmit d’informació pública de les bases. Publicat al DOGV 8071, de 27.06.2017 
(http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/27/pdf/2017_5642.pdf)

• Exposades: http://www.ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos/ayudas

• Modalitats: a) Catalogació y b) Activitats de restauració i conservació preventiva

• Beneficiaris: Ajuntaments, Fundacions, Associacions i Entitats sense ànim de 
lucre. A més per a la modalitat b) les persones físiques o jurídiques que siguen 
titulars del bé i/o de l’òrgan de la seua gestió.

• Partida pressupostària: 300.000 €

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/27/pdf/2017_5642.pdf
http://www.ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos/ayudas


SUBVENCIONS. DG Cultura i Patrimoni

CONTACTE I INFORMACIÓ:

DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 

CULTURA I ESPORT D’ALACANT 

Servei Territorial de Cultura i Esport
Avda. d’Aguilera, 1, planta 2. 03007 – ALACANT

965936686 

stcultura_alacant@gva.es


