CIRCULAR INFORMATIVA
NÚM. 17 / 2021

ASSUMPTE Subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques.
BASES
RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la
qual es convoquen subvencions per a l'exercici 2021 a museus i col·leccions
museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat Valenciana.
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/12/pdf/2021_3562.pdf
L'Ordre 28/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a museus
i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat
Valenciana (DOGV 11.07.2017)
http://dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6227.pdf
MODALITATS SUBVENCIONABLES
Seran subvencionables les actuacions que contribuïsquen a la modernització,
conservació, equipament i adequació de les instal·lacions per a millorar les condicions
expositives, de seguretat, d'emmagatzematge i de restauració del patrimoni moble
depositat en els museus i col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià
de Museus, que hagen sigut desenvolupades a partir del dia 1 de gener de 2021. Es
finançaran amb aquests fons:
 Adquisició d'equipaments destinats a garantir la correcta conservació dels fons
depositats en els magatzems de les institucions museístiques: elements auxiliars per
a facilitar l'accessibilitat i mobilitat, sistemes d'humitat i temperatura, etc.
 Instal·lació i renovació de sistemes de seguretat de sales i magatzems per a protegir
els fons conservats en les seues instal·lacions: equips de seguretat davant intrusions
o emergències, enllumenat i senyalització d'evacuació, sistemes de megafonia,
circuit tancat de televisió, etc.
 Renovació de l'espai expositiu i incorporació de noves tecnologies als recursos
museogràfics amb la finalitat de modernitzar l'exhibició dels fons: adquisició de
vitrines, panells, cartel·les i altres elements expositius i audiovisuals.
 Adquisició o renovació d'equips informàtics, fotogràfics i perifèrics.
 Restauració de béns de patrimoni moble que tenen al seu càrrec les institucions
museístiques reconegudes, els ajuntaments, les entitats locals, fundacions i
associacions sense ànim de lucre, titulars de béns mobles inventariats de la
Comunitat Valenciana.
BENEFICIARIS
 Els titulars de museus i col·leccions museogràfiques permanents
 Els ajuntaments, entitats locals, fundacions i associacions sense ànim de lucre titulars
de béns mobles inclosos en l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià.
QUANTIA

L'import previst és de 700.000 euros.
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TERMINI El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a comptar des del
següent al de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
TRAMITACIÓ
Les sol·licituds les emplenarà la persona que represente a l'entitat sol·licitant,
exclusivament mitjançant l'accés a l'apartat de serveis en línia, de la seu electrònica de
la Generalitat, accessible a través de la següent adreça https://cutt.ly/ogia36.
La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i
formal de les bases de la convocatòria i s'haurà d'aportar els següents documents:

MÉS INFORMACIÓ
Eugeni J. De Manuel, coordinador general, coordinacio@fvmp.org, Manuel Alcaide,
subcoordinador, malcaide@fvmp.org. Tel 963913902.
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 Sol·licitud general de subvenció. Serà emplenada en el moment de sol·licitar la
subvenció a través del formulari electrònic en el qual es farà constar en els seus
diferents apartats les dades relacionades amb la subvenció sol·licitada, com ara:
el sol·licitant, el representant, les notificacions, el lloc de l'activitat, les dades
bancàries, la declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes i la consulta de serveis
interactius.
 Instància emplenada d'acord amb l'annex de la present ordre (annex I)
https://cutt.ly/bgismz, disponible a través de la guia PROP electrònica accessible
a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es.
 Certificat de l'acord per a la sol·licitud de l'ajuda i compromís de finançament del
100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments i altres entitats sol·licitants
ho acreditaran amb certificat de l'acord adoptat sobre aquest tema segons annex
II, https://cutt.ly/kth0pbc
 Certificació
de
domiciliació
bancària,
segons
model
normalitzat
https://cutt.ly/1keo5bm, degudament segellat i signat per entitat bancària, en cas
que el sol·licitant siga un nou perceptor, desitge rebre l'import de la subvenció
en un compte no donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat
Valenciana o hi haja hagut
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ASUNTO

Subvenciones para museos y colecciones museográficas.

BASES
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2021, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convocan subvenciones para el ejercicio 2021 a museos y colecciones
museográficas permanentes reconocidas y bienes muebles de la Comunitat Valenciana.
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/12/pdf/2021_3562.pdf
La Orden 28/2017, de 6 de julio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte, aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas y bienes muebles de la
Comunitat Valenciana (DOGV 11.07.2017)
http://dogv.gva.es/datos/2017/07/11/pdf/2017_6227.pdf

MODALIDADES SUBVENCIONABLES

 Adquisición de equipamientos destinados a garantizar la correcta conservación de
los fondos depositados en los almacenes de las instituciones museísticas: elementos
auxiliares para facilitar la accesibilidad y movilidad, sistemas de humedad y
temperatura, etc.
 Instalación y renovación de sistemas de seguridad de salas y almacenes para
proteger los fondos conservados en sus instalaciones: equipos de seguridad ante
intrusiones o emergencias, alumbrado y señalización de evacuación, sistemas de
megafonía, circuito cerrado de televisión, etc.
 Renovación del espacio expositivo e incorporación de nuevas tecnologías a los
recursos museográficos con el fin de modernizar la exhibición de los fondos:
adquisición de vitrinas, paneles, cartelas y otros elementos expositivos y
audiovisuales.
 Adquisición o renovación de equipos informáticos, fotográficos y periféricos.
 Restauración de bienes de patrimonio mueble que tienen a su cargo las instituciones
museísticas reconocidas, los ayuntamientos, las entidades locales, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, titulares de bienes muebles inventariados de la
Comunitat Valenciana.

BENEFICIARIOS
 Los titulares de museos y colecciones museográficas permanentes
 Los ayuntamientos, entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro
titulares de bienes muebles incluidos en el Inventario General de Patrimonio Cultural
Valenciano
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Serán subvencionables las actuaciones que contribuyan a la modernización,
conservación, equipamiento y adecuación de las instalaciones para mejorar las
condiciones expositivas, de seguridad, de almacenamiento y de restauración del
patrimonio mueble depositado en los museos y colecciones museográficas incluidos en
el Sistema Valenciano de Museos, que hayan sido desarrolladas a partir del día 1 de
enero de 2021. Se financiarán con estos fondos:
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CUANTÍA

El importe previsto es de 700.000 euros

PLAZO

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días a contar desde
el siguiente al de publicación de esta resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.

TRAMITACIÓN
Las solicitudes las cumplimentará la persona que represente a la entidad solicitante,
exclusivamente mediante el acceso al apartado de servicios en línea, de la sede
electrónica de la Generalitat, accesible a través de la siguiente dirección
https://cutt.ly/oGia36

 Solicitud general de subvención. Será rellenada en el momento de solicitar la
subvención a través del formulario electrónico en el que se hará constar en sus
diferentes apartados los datos relacionados con la subvención solicitada, tales
como: el solicitante, el representante, las notificaciones, el lugar de la actividad,
los datos bancarios, la declaración de ayudas solicitadas o recibidas y la consulta
de servicios interactivos.
 Instancia cumplimentada de acuerdo con el anexo de la presente orden (anexo
I) https://cutt.ly/BGismz, disponible a través de la guía PROP electrónica
accesible a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es.
 Certificado del acuerdo para la solicitud de la ayuda y compromiso de
financiación del 100 % de las actuaciones solicitadas. Los ayuntamientos y
demás entidades solicitantes lo acreditarán con certificado del acuerdo adoptado
al respecto según anexo II, https://cutt.ly/ktH0PBc
 Certificación de domiciliación bancaria, según modelo normalizado
https://cutt.ly/1kEo5Bm, debidamente sellado y firmado por entidad bancaria, en
caso de que el solicitante sea un nuevo perceptor, desee recibir el importe de la
subvención en una cuenta no dada de alta en el sistema de contabilidad de la
Generalitat Valenciana o haya habido

MÁS INFORMACIÓN
Eugeni J. De Manuel, coordinador general, coordinacio@fvmp.org, Manuel Alcaide,
subcoordinador, malcaide@fvmp.org. Tel 963913902.
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La presentación de solicitudes para optar a las ayudas implica la aceptación expresa y
formal de las bases de la convocatoria y se deberá aportar los siguientes documentos:

