CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA FUNDACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT I LA
INNOVACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER Al DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ EN
MATÈRIA

D'INDÚSTRIA

SUPORT

A

LA

14a

FASE

D'INVERSIONS

EN

MODERNITZACIÓ

D'INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS I DOTACIÓ DE SERVEIS EN L'ÀREA
INDUSTRIAL D'ALMUSSAFES I ZONES LIMÍTROFES. ACTUACIONS I PROJECTES D'I+D+i. EXERCICI
2019

A València, a 19 de juny de 2019

REUNITS

D'una part, Sr. Rafael Climent González, Hble. Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, segons Decret 5/2019, de 16 de juny, del President de la Generalitat, conforme al que es
disposa en el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i
funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l'exercici de les
atribucions que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell i l'article 6.3 del Decret 176/2014
de 10 d'octubre, del Consell pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

D'una altra part, Sr. Dionisio Campos San Onofre en nom i representació de la Fundació per al
Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant la Fundació), en qualitat de
President del Comité Executiu d'aquesta, càrrec per al qual va ser nomenat en la reunió del citat òrgan de
data 10 de desembre de 2015. El seu apoderament deriva de l'escriptura pública atorgada davant el Notari
de València, Sr. José Manuel García de la Quadra, el dia 12 de juny de 1998 amb el número 2.730 del seu
protocol.

EXPOSEN
1.

La Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana és una fundació

privada sense ànim de lucre, classificada en el registre de fundacions de la Comunitat Valenciana
com a fundació de caràcter cultural i científic d'innovació tecnològica, que té entre les seues finalitats
fundacionals el foment de l'economia i de la qualitat dels productes i sistemes, la defensa del medi
ambient, el desenvolupament científic, tècnic, social i cultural de la societat, així com la millora de la
competitivitat de les empreses i dels productes industrials i la prestació de serveis, especialment en
l'àmbit de l'àrea industrial d'Almussafes.

2.

La Fundació és propietària dels trams de les infraestructures elevades de transport de peces i

materials que se situen al Parc Industrial d'Almussafes que estan situades en terreny públic,
comptant amb l'habilitació específica per a l'aprofitament especial del vol del domini públic que es
formalitza anualment mitjançant el pagament de la taxa corresponent. Aquestes infraestructures
representen un sistema de comunicació i transport intern del Parc Industrial d'Almussafes que
connecta a les empreses de l'Àrea, i que permet el transport de mercaderies entre aquestes.
3.

En compliment de les seues finalitats fundacionals, promou el correcte ús i aprofitament de les

infraestructures, posant-les a la disposició de les empreses del Parc de forma oberta i gratuïta.
4.

La Generalitat té entre els seus objectius bàsics de política industrial impulsar la gestió,

modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, així com millorar la
competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la
Comunitat Valenciana.
5.

En concret, el Pla Estratègic d'Indústria Valenciana 2018-2023, estableix com un dels seus

objectius, la millora de les infraestructures industrials i logístiques, amb accions com el
desenvolupament de l'eix mediterrani, la millora de l'accessibilitat i la potenciació de les àrees
industrials i logístiques així com la intermodalitat en aquestes, mitjançant accions com la
modernització dels polígons industrials i la millora de les infraestrcutures físiques en aquests.
6.

Dins de les principals línies d'actuació previstes en el programa pressupostari 722.20 «Política

Industrial», figuren el suport de projectes d'inversió sostenible per al creixement i consolidació
d'empreses industrials, suport a l'execució de plans de millora de la competitivitat i sostenibilitat de
les empreses de la Comunitat Valenciana, i el foment d'entitats de gestió i modernització d'àrees
industrials.
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7.

Aquesta iniciativa de la Generalitat s'alinea amb la política industrial de la Unió Europea, que té

per objecte augmentar la competitivitat de la indústria europea, perquè puga mantenir el seu paper
impulsor del creixement sostenible i de l'ocupació a Europa.
8.

Per a això, s'han adoptat diferents estratègies, la més recent de les quals es descriu en la

Comunicació de la Comissió Europea titulada «Per un renaixement industrial europeu», de 22 de
gener de 2014, i que constitueix una de les principals iniciatives per al creixement de la competitivitat
empresarial europea de l'Estratègia Europa 2020, juntament amb la «Unió per la Innovació»,
l'«Agenda Digital» i «Noves Capacitats per a Noves Ocupacions».
Entre les seues estratègies fonamentals, se centra en invertir la tendència del declivi industrial i
aconseguir l'objectiu del 20% del PIB per a les activitats manufactureres en 2020. La Comissió
declara que, per a atraure noves inversions i crear un millor entorn empresarial, la Unió Europea
necessita polítiques més coherents en l'àmbit del mercat interior, inclosa la infraestructura europea
com les xarxes de transport i informació, així com per als béns i serveis.
9.

L'impuls de les infraestructures elevades del Parc Industrial d'Almussafes, la seua

modernització i el manteniment de l'operativa d'aquesta, suposa una oportunitat per a la consolidació
i el creixement tecnològic del teixit industrial de la Comunitat Valenciana.
10. Així mateix, l'actuació sobre les infraestructures del Parc Industrial representa una competència
i atribució de l'Administració per a garantir el transport i la mobilitat sostenible en aquest entorn
industrial. Es tracta d'infraestructures que no estan destinades a ser explotades econòmicament,
posades a la disposició dels usuaris de forma gratuïta, i destinades a aquest efecte general.
11. La Generalitat, en l'àmbit de les seues competències públiques, ha d'orientar les seues
actuacions i inversions cap a aquelles infraestructures que siguen més rendibles i, al mateix temps,
sostenibles en termes financers i mediambientals.
12. Per a analitzar aquesta activitat es va sol·licitar en 2017 la realització d'un estudi per la
Universitat de València que permetera estimar la rendibilitat econòmica, social i mediambiental de
les actuacions en el sistema de túnels, com a infraestructura per al transport de mercaderies al Parc.
Com a resultat de l'estudi es va posar de manifest que la dotació de les infraestructures elevades de
transport representa una opció més econòmica per a la societat valenciana respecte a la seua
alternativa de transport terrestre per infraestructures viàries, a causa de l'estalvi considerable que
suposa en inversió pública per a respondre a la demanda addicional de circulació, i altres costos
externs.
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En aquest sentit, es conclou en l'anàlisi realitzada per la Universitat de València que el suport públic
per a l'actualització i manteniment de la infraestructura d'ús obert suposa una oportunitat en el marc
de les competències i atribucions de la Generalitat en matèria de desenvolupament industrial, i
infraestructures de transport, atés que implica un important estalvi en despesa pública, i que
addicionalment induirà al desenvolupament de valuoses externalitats positives en l'entorn industrial,
així com en el teixit industrial de la Comunitat Valenciana de forma general.
13. En el cas de no utilitzar-se els túnels com a infraestructura de transport al Parc Industrial
d'Almussafes, podrien sorgir externalitats negatives importants (d'ordre mediambiental i social), com
el col·lapse de les infraestructures viàries actuals, la paralització de les activitats del Parc davant el
caos circulatori, i la pèrdua d'una basa de transport sostenible introduïda a fi d'evitar l'increment del
transport terrestre altament contaminant. La inexistència dels túnels també implicaria una inversió
pública considerable per a adaptar les infraestructures de carreteres a l'increment substancial del
trànsit que originaria la desviació del flux de transports cap a la xarxa viària, que serien més
costoses per a l'Administració, i per a la societat en general.
14. Segons determina l'estudi que va realitzar la Universitat de València, el transport per carretera
de les peces enviades a través del túnel equivaldria a un total de 5.435 de vehicles de càrrega al dia
d'anada i volta, la qual cosa suposaria més de 10.000 trajectes diaris. Al marge de l'increment
significatiu del trànsit, en l'àmbit mediambiental, aquesta situació suposaria un increment de les
emissions a l'atmosfera de 4.579,66 kg/dia de CO₂, i un total de 1.144,9 tones al llarg de l'any.
15. Addicionalment, les infraestructures representen un element necessari per al desenvolupament
tecnològic del Parc en la seua projecció d'integració digital (com una plataforma virtual oberta i
integrada), així com un pilar essencial en la consolidació de l'evolució de Parc Industrial feia el
concepte de Parc tecnològic, i cap a entorns de digitalització i col·laboració virtual entre empreses i
els diferents agents i entitats implicats en el disseny i prestació de serveis d'alt contingut tecnològic
en el marc de la indústria 4.0.
16. Es tracta per tant d'una inversió en infraestructures assimilables a la carretera, però que no
obstant això ofereixen majors beneficis i rendibilitat per a l'Administració, des d'una perspectiva
econòmica, social, mediambiental, i tecnològica.
17. És per això que la posada a la disposició d'aquestes infraestructures es converteix en una
qüestió capital per a assegurar l'adequat creixement i funcionament logístic, tecnològic, i de
col·laboració virtual de la zona, evitant el col·lapse circulatori. La col·laboració que s'estableix en el
present conveni no contravé el que es disposa per l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la
Unió Europea, ja que es tracta d'unes infraestructures de caràcter general, localitzades
exclusivament en terreny i via pública, com un element assimilable i substitutiu de les carreteres del
Parc Industrial d'Almussafes. En aquest sentit, estan regides pel principi d'accés lliure i gratuït
ateses les característiques pròpies de la infraestructura.
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Seguint els criteris de la Comissió Europea, el finançament públic d'infraestructures que no estan
destinades a ser explotades econòmicament, dins de l'àmbit de les atribucions pròpies de
l'Administració, queda en principi exclosa de l'aplicació de les normes sobre ajudes estatals. Això es
refereix, per exemple, a infraestructures generals, com a carreteres, ponts o canals públics, que es
posen a la disposició d'ús públic sense contrapartides, com és el cas de les funcions i condicions
d'ús de les infraestructures elevades objecte d'aquest conveni.
Es tracta d'infraestructures que no estan destinades a ser explotades econòmicament, posades a la
disposició dels usuaris de forma gratuïta de forma anàloga a les carreteres, i destinades al mateix fi.
En aquest sentit, l'estudi de la Universitat de València realitzat en 2017, va posar de manifest que en
absència d'aquestes infraestructures l'impacte per al transport recauria sobre la carretera, i que per
tant es tracta d'un element assimilable i substitutiu de les carreteres del Parc Industrial d'Almussafes.
Addicionalment s'exposa en l'estudi que el finançament de les infraestructures elevades representa
l'opció més econòmica per a l'Administració respecte a la seua alternativa de transport per carretera.
Per tant, suposa una oportunitat d'estalvi en despesa pública en l'àmbit de les competències de
desenvolupament industrial de la Generalitat. La inversió en aquestes infraestructures provocarà
importants externalitats positives mediambientals, com la reducció de les emissions contaminants a
l’atmosfera.
Així mateix, representen una infraestructura bàsica per al desenvolupament tecnològic, i integració
digital de plataformes obertes i integrades del Parc.

18. D'altra banda, es donen els supòsits previs necessaris per a la signatura d'aquest Conveni, atès
que la Fundació ha aportat la documentació acreditativa d'estar al corrent en les seues obligacions
tributàries i de seguretat social, així com la declaració de no ser deutor de la Generalitat per
reintegrament de subvencions, i no estar incursa en la resta de prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiari de subvencions públiques, de conformitat amb el que s'estableix en l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i així mateix manifesta que, per
a l'exercici de la seua activitat, disposa de les autoritzacions administratives preceptives, es troba
inscrit en els registres públics pertinents i compleix amb qualssevol altres requisits exigits per les
disposicions aplicables.
Així mateix, es troba al corrent en el compliment de la normativa mediambiental, del Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la Igualtat efectiva de dones i homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre
dones i homes.
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19. En la redacció del present conveni s'ha observat el que s'estableix en el Decret 176/2014, de 10
d'octubre, del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, així com
el que s'estableix en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Existeix autorització expressa per a subscriure el present conveni per acord del Consell de data
26 d’abril de 2019 tal com estableix l'article 160.1.b) de la Llei 1/2015 de 6 de febrer de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de suvencions, així com en l'article
12.6 b) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga
la Generalitat i el seu registre.
Amb el propòsit de fer possible quan antecedeix i especialment la mútua col·laboració i coordinació
d'actuacions entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la
Fundació, se subscriu el present conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del conveni
El present conveni té per objecte el suport a les inversions en modernització d'infraestructures i
instal·lacions industrials i dotació de serveis en l'àrea industrial d'Almussafes i zones limítrofes.

SEGONA. Actuacions
El present conveni dóna suport a la realització de les següents actuacions per a la modernització de les
infraestructures elevades de transport de peces i materials, i dotació de serveis al Parc Industrial
d'Almussafes, amb la finalitat de millorar les infraestructures de transport i garantir el seu ple
funcionament i activitat:
1.

Actuacions de millora de la seguretat de la infraestructura.

2.

Modernització i adequació dels equips i instal·lacions de les infraestructures.

3.

Modernització i adequació dels elements mòbils de transport (balancinas, cistelles i carros

automotors).
4.

Actuacions dirigides a la digitalització dels sistemes i monitoratge de la infraestructura mitjançant la

introducció de noves tecnologies.
5.

Actuacions de manteniment de l'operativa de la infraestructura, i subministrament de materials

necessaris per al seu funcionament.
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6.

Serveis d'enginyeria, i de supervisió, vinculats a l'execució de les obres i actuacions objecte del

conveni.
Totes les actuacions descrites constitueixen activitats d'industrialització segons el que es preveu en
Disposició addicional tercera de la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la
Generalitat per a l'exercici 2019.
Les activitats que integren cadascun dels blocs d'actuacions exposats es descriuen en les memòries
tècniques i econòmiques presentades pel beneficiari i que obren en poder de la Direcció General
d'Indústria i Energia de la Generalitat Valenciana.

TERCERA. Finançament de l'activitat
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball subvencionarà el 100% de
les inversions i despeses de funcionament objecte del present conveni, amb una aportació màxima de
2.009.800 euros, en 2019, amb càrrec a la línia de subvenció “Conveni amb la Fundació per al
Desenvolupament i la Innovació: 14ª fase. Inversions”, amb Codi S0379000, del capítol VII, del
programa 722.20 "Política Industrial", del pressupost de la Generalitat per a l'exercici 2019.

QUARTA. Despeses subvencionables
Les despeses que podran ser atesos amb càrrec al present conveni, sempre que corresponguen de
manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, s'exposen a continuació atès el següent
desglossament:
1. El cost d'instal·lacions i infraestructures, i aquelles altres despeses necessàries per a l'execució i
desenvolupament de les inversions.
2. Honoraris de redacció de projectes tècnics, direcció de projectes, assistència tècnica, enginyeria,
serveis de seguretat i salut, i estudis de viabilitat.
3. Despeses derivades de l'aprovisionament de subministraments, l'adquisició de béns i serveis externs,
serveis professionals.
4. Despeses de manteniment de l'operativa de les infraestructures per a assegurar el seu correcte
funcionament.
5. Despeses de comunicació, assessorament legal, comercial, tècnic, financer, notaria, i comptabilitat
que pogueren ser necessaris per a la realització de les activitats objecte del present conveni.
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6. Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió del compte justificatiu de la subvenció
per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.
En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà superar el valor de mercat.
Quan l'import de la despesa en inversió subvencionable supere la quantia de 40.000 euros en el supòsit
de cost per execució d'obra, o de 15.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o
prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la Fundació haurà d'aportar
justificació d'haver sol·licitat almenys tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació, segons el que es
disposa en l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions, llevat que per les especials característiques
de les despeses subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que el presten o
executen, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb antelació a la signatura del conveni.
L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, o, si escau, en la
sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se
expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. A
l'efecte de què s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de
Subvencions, es fa constar que no serà necessari acreditar que les factures acreditatives de la despesa
han sigut efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, i en general, qualsevol impost
pagat pel beneficiari, llevat que s'acredite documentalment per qualsevol mitjà vàlid en dret que forma
part del cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari i que no és susceptible de recuperació o
compensació, en aquest cas haurà d'acreditar la no subjecció o exempció d'aquest impost o la no
deducció de l'IVA suportat en l'adquisició de béns i serveis. Les factures que estiguen obligats a expedir i
entregar els proveïdors s'atindran al que es disposa en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel qual es regulen les obligacions de facturació, consignant si escau, l'IVA repercutit.

CINQUENA. Subcontractació de les activitats subvencionades
La Fundació podrà subcontractar, si escau, fins a la totalitat de les actuacions objecte del present
conveni. En el cas que l'import subcontractat supere el 20% de l'import de la subvenció i aquest import
siga superior a 60.000 euros, la Fundació haurà de subscriure el corresponent contracte per escrit i
sol·licitar prèviament l'autorització de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball per a la corresponent contractació, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 29 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A aquest efecte s'entendran autoritzats els
respectius contractes, una vegada transcorregut el termini de quinze dies naturals des de la seua
comunicació a la Conselleria sense que aquesta haja manifestat la seua oposició a aquests. No serà
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necessària aquesta autorització en el cas que la Fundació ja haguera subscrit el contracte amb caràcter
previ a la signatura del conveni.
SEXTA. Règim de deslliuraments
Els pagaments corresponents a l'aportació prevista en el present conveni es faran efectius després de la
comprovació, pels serveis competents de la Conselleria, de la documentació justificativa de les
actuacions realitzades i mitjançant l'aportació de les corresponents factures i, si escau, altres documents
justificatius de les despeses i de la inversió realitzada que reunisquen els requisits establits en la
normativa vigent, sent admissible la realització de deslliuraments parcials i abonaments a compte, per a
la justificació parcial del qual es requerirà el mateix procediment i documentació.
Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de pagaments fraccionats que respondran
al ritme d'execució de les accions subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació
presentada, i sempre que la naturalesa i característiques de les accions permeta aquest fraccionament a
l'efecte del seu pagament. En tot cas, haurà d'existir una coherència entre els abonaments i el ritme
d'execució de les accions subvencionades.
En el cas d'aquelles instal·lacions que requerisquen projecte tècnic, requisit que es justificarà per la
Fundació en presentar la seua Memòria d'actuacions, es presentaran certificacions d'obres o
instal·lacions subscrites per tècnic competent, aprovades per la Fundació.
En el moment de realitzar la justificació, es procedirà a dictar la resolució de liquidació de les accions
subvencionades i al deslliurament de la quantitat que haja resultat justificada de conformitat.

SETENA. Justificació de la subvenció
Les justificacions parcials o totals de les despeses subvencionables podran efectuar-se fins al 10 de
desembre de 2019.
La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels resultats previstos, es
realitzarà mitjançant la presentació d'una o diversos comptes justificatius subscrits per la Fundació
acompanyada, cadascuna d'elles, d'un informe d'una empresa auditora de comptes inscrita com a
exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes, que contindrà la següent documentació:
1.

Una Memòria de les actuacions realitzades, amb indicació dels resultats obtinguts.

2.

Una relació classificada de les despeses incorregudes en les activitats realitzades, donades suport

per aquesta subvenció, amb identificació de l'empresa creditora i del document, el seu import i data
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d'emissió i, si escau, data de pagament.

3.

Si escau, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes, o si

escau els imports de justificació parcial acumulats respecte al total de la inversió.
4.

Si correspon, una relació detallada dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos que hagen

finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del seu import, procedència i aplicació.
5.

Documents acreditatius que l'entitat es troba al corrent en les seues obligacions tributàries i de

Seguretat Social, en els termes previnguts en l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria
d'Economia i Hisenda.
6.

Declaració responsable que l'entitat beneficiaria

(i)

Es troba al corrent en el compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions que, si

escau, se li hagueren exigit, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 34.5 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
(ii)

No exerceix ni ha exercit activitat econòmica en relació amb les actuacions finançades pel present

conveni.
(iii) Destina les inversions objecte d'aquest conveni a infraestructures generals obertes a tots els
possibles usuaris de forma no discriminada.
(iv) Porta comptabilitat separada per les activitats objecte d'aquest conveni.

L'entitat beneficiària estarà obligada a posar a la disposició de l'auditor quants llibres, registres i
documents li siguen sol·licitats per a efectuar la revisió, així com a conservar-los a fi de les actuacions
de comprovació i control previstes en la legislació vigent. Si escau, haurà de confeccionar i facilitar-li, la
declaració que continga una relació detallada d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
hagen finançat l'activitat subvencionada amb indicació del seu import, procedència i aplicació.

OCTAVA. Informe d'Auditoria
L'empresa auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ajustarà al que es
disposa en l'Orde EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors
de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit
del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
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General de Subvencions.

L'empresa auditora emetrà informe en el qual detallarà les comprovacions realitzades i farà constar tots
aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment per part de l'entitat beneficiària de la
normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció, havent de
proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure sobre
aquest tema.
Aquest informe contindrà els extrems i estructura establits en l'article 7 de la citada Ordre
EHA/1434/2007.
Per a emetre l'informe, l'empresa auditora haurà de comprovar:
1. L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per l'entitat beneficiària i que la
mateixa haja sigut subscrita per una persona amb poders suficients per a això.
2. El contingut de la memòria d'actuació, estant alerta davant la possible falta de concordança entre la
informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a realitzar la
revisió de la justificació econòmica.
3. Que la informació econòmica continguda en la memòria està suportada per una relació classificada de
les despeses de l'activitat subvencionada en la qual s'especificarà l'entitat beneficiària que els ha
realitzats, amb identificació del creditor o creditora i del document -factures, nòmines i butlletins de
cotització a la Seguretat Social-, el seu import total i l'imputat a la subvenció i data d'emissió.
4. Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades, conforme al
que es preveu en l'article 30.3 de la Llei General de Subvencions i que aquests documents han sigut
reflectits en els registres comptables.
5. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la consideració de
despesa subvencionable, conforme al que s'estableix en l'article 31 de la Llei General de Subvencions i
la clàusula quarta del present conveni; que s'han classificat correctament, d'acord amb el contingut
d'aquestes bases reguladores recollides en aquest conveni i que es produeix la necessària coherència
entre les despeses i inversions justificades i la naturalesa de les actuacions subvencionades.

També es comprovarà que el seu import es troba desglossat adequadament en el compte justificatiu.
1.

Que l'entitat beneficiària disposa d'ofertes de diferents proveïdores, en els supòsits previstos en

l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement l'elecció
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d'una d'elles, en aquells casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.

2.

Que no s'han realitzat subcontractacions de l'activitat subvencionada, fora dels casos permesos en

l'article 29 de la Llei General de Subvencions, i article 68 del seu Reglament.
3.

Que s'han complit o grau de compliment, si escau, dels resultats previstos establits en la clàusula

tercera i setena, amb indicació expressa dels imports de minoració, conforme al que s'estableix en la
clàusula huitena del conveni.
4.

Que no s'han concedit altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,

procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, que siguen incompatibles o que superen els costos de l'activitat
subvencionada.

Al final del seu treball l’empresa auditora sol·licitarà una carta, signada per la persona que va subscriure
el compte justificatiu, en la qual s'indicarà que s'ha informat l'empresa auditora sobre totes les
circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la subvenció. També
s'inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen d'evidència addicional a l'auditor o
auditora sobre els procediments realitzats.
Si l'import final i acumulat de despesa justificada fora inferior a la subvenció màxima prevista per aquest
conveni, o es produïra concurrència d'ajudes que superen el cost de l'actuació, l'aportació de la
Conselleria es minorarà en la quantia corresponent.

NOVENA. Altres obligacions de la beneficiària
La Fundació per al Desenvolupament i la Innovació es compromet a:
1.

Realitzar i presentar una Memòria valorada i pressupost indicatiu de les activitats realitzades, les

despeses i actuacions a realitzar que siguen objecte del present conveni, per al seu informe a la
Direcció General d'Indústria i Energia. En aquesta Memòria s'especificaran les instal·lacions que
requerisquen projecte tècnic i les que no.
2.

Contractar les obres, serveis, subministraments i instal·lacions i supervisar la seua execució.

3.

Que el logotip de la Generalitat i Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i

Treball aparega de forma rellevant en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen en les
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activitats objecte del present conveni.
4.

Compliment dels requisits per obtenir la condició de beneficiària, establits en l'article 13 de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
5.

Informar puntualment del desenvolupament de les actuacions a la Conselleria d'Economia

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a l'efecte del seguiment i control de la realització
d'aquestes.
6.

Sufragar les diferències que pogueren produir-se, si escau, entre el cost estimat de les activitats

objecte del present conveni i les aportacions que resulten del que es preveu en la clàusula segona del
present conveni.
7.

Obrir a totes les persones possibles usuàries de forma no discriminada, i ateses les necessitats de

la infraestructura, les inversions i activitats finançades amb càrrec a aquest conveni de col·laboració.

DÈCIMA. Comprovació i pagament de la subvenció
Els pagaments corresponents a les aportacions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball es faran efectius a la Fundació després de la comprovació, pels serveis
competents de la Conselleria, del compte justificatiu acompanyat de l'informe d'auditoria, i si escau dels
comptes justificatius parcials presentats.
En el cas que l'import justificat fóra inferior a la subvenció prevista en el present conveni, o es produïra
la concurrència d'altres ajudes que pogueren superar el cost de les actuacions, l'aportació de la
Conselleria es minorarà en la quantia corresponent, devent la Fundació, si escau, reintegrar les
quantitats corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció.

ONZENA. Supervisió de la seua execució
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball efectuarà la comprovació
material de l'execució dels projectes de l'apartat anterior, per a això es concertaran amb la beneficiària
les visites d'inspecció que es consideren necessàries per part de l'esmentat personal tècnic en funció del
calendari previst d'execució dels projectes.

DOTZENA. Òrgan mixt de seguiment i control
Es constitueix un Òrgan mixt de control, les funcions del qual seran l'avaluació de les actuacions objecte
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d'aquest conveni, el seguiment de la difusió dels resultats de les mateixes i de la seua implantació en els
sectors empresarials, així com les previstes en l'article 9 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre del
Consell.
L'Òrgan mixt de control estarà integrat per:
1. En representació de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
La Directora General d'Indústria i Energia, que actuarà com a Presidenta de la Comissió, i que tindrà vot
diriment en cas d'empat.
Una funcionària o funcionari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball amb rang superior o igual a prefectura de servei, nomenada per la Directora General d'Indústria i
Energia, que actuarà com a secretària de la Comissió.
En la designació de les persones representants de la Generalitat en l'òrgan de seguiment es procurarà
la presència equilibrada de dones i homes, en aplicació del que preveu l'II Pla d'Igualtat de Dones i
Homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de març de 2017, del Consell.
2. En representació de la Fundació: dues persones designades per la seua Presidència.
Les esmentades persones representants podran ser acompanyades per qui estimen oportú, a l'efecte
d'assessorament tècnic.

Les còpies de les actes, acords o informes que, si es cau, emeta la Comissió de Seguiment en el
desenvolupament i execució de les funcions que tinga assignades l'òrgan mixt de control es remetran
als òrgans directius de les parts que subscriuen el present conveni.

La comissió es reunirà sempre que ho sol·licite qualsevol de les parts i com a mínim en dues ocasions
durant el període de vigència del conveni. El seu funcionament i règim d'adopció d'acords, es regularan
pel que es preveu en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
sector públic.

TRETZENA. Compatibilitat
De conformitat amb els articles 19.2 i 3 de la Llei 38/2003, aquesta subvenció és compatible amb la
percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
14

internacionals, sempre que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, no supere, en cap cas, el cost de l'activitat subvencionada.

CATORZENA. Control i verificació
La Fundació haurà de sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de
l'activitat subvencionada, efectuades tant per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball com pels òrgans i institucions competents de la Generalitat, de l'Administració General
de l'Estat, així com per qualsevol òrgan de la Unió Europea i els seus representants autoritzats, facilitant
en tot moment quanta informació se sol·licite en l'exercici d'aquestes actuacions, i especialment posant
a disposició la totalitat de documents necessaris per a una pista d'auditoria adequada.
Les verificacions abordaran els aspectes administratius, financers, tècnics i físics de les operacions, tant
a través de la verificació administrativa com de la verificació sobre el terreny.

QUINZENA. Confidencialitat
Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, la informació científica,
comercial, empresarial, o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual haja pogut tindre accés en el
desenvolupament dels programes objecte d'aquest conveni. El paràgraf anterior no afectarà quan:
a) La part receptora tinga evidència que coneixia prèviament la informació rebuda.
b) La informació rebuda siga de domini públic.
c) La part receptora adquirira aquesta informació d'un tercer sense compromís de confidencialitat.
Totes dues parts es comprometen al fet que tot el personal participant en els programes conega i
observe el compromís de confidencialitat regulat per aquesta clàusula.

SETZENA. Responsabilitat social
L'entitat beneficiària, en les seues actuacions, estarà al que es disposa en l'article 14.1 a) i b) de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

DISSETENA. Publicitat i transparència
Tal com estableix l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquest
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conveni es remetrà electrònicament a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat dins dels tres mesos
següents a la seua subscripció.
Igualment es comunicaran a la Sindicatura les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis,
alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l'extinció del present conveni.
Sense perjudici de les facultats de la Sindicatura per a reclamar quantes dades, documents i
antecedents estime pertinents en relació amb aquest conveni.

El present conveni serà objecte de publicació íntegra en el Portal de Transparència de la Generalitat, en
el termini de 10 dies hàbils des de la seua publicació en el registre de convenis de la Generalitat, a
través de la gvaOberta a fi de complir amb les obligacions de transparència establides en la Llei 2/2015,
de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana.

Així mateix, l'empresa beneficiària haurà de complir amb la resta d'obligacions de publicitat previstes
tant en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana com en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

DIHUITENA. Jurisdicció
Les parts sotmetran les qüestions litigioses que pogueren sorgir respecte del conveni, als jutges i
tribunals competents en matèria contenciós-administrativa, de la província de València.

DINOVENA. Incompliment
L'incompliment de les obligacions previstes en el present conveni podrà donar lloc a la resolució
d'aquest, així com, si escau, a l'establiment de penalitats per demora, sense perjudici del compliment del
que es disposa en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

VINTENA. Vigència i extinció
1. El conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i s'estendrà fins al 31 de desembre de
2019. Amb càrrec al present conveni es podrà finançar l'activitat objecte d'aquest, realitzada des de l'1
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de gener de 2019.
No obstant això, les certificacions d'obra que s'emeten a partir d'aqueixa data podran ser lliurades fins
que s'esgote l'import màxim de la subvenció.
2. El present conveni s'extingirà una vegada finalitzat el termini de vigència o bé en produir-se la seua
resolució per qualssevol de les causes previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i altra normativa d'aplicació. També podrà extingir-se anticipadament mitjançant acord
motivat de les parts, en aquest cas, es procedirà a la valoració de les actuacions efectuades i, si escau a
la determinació de les quantitats econòmiques a percebre per la beneficiària, prèvia justificació i
auditoria de les despeses incorregudes, de la manera establida en les clàusules setena, huitena i
novena.

VINT-I-UNENA. Règim jurídic
El present conveni és de caràcter administratiu i es troba exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (BOE núm. 272, de 09/11/2017). Es regirà per les seues pròpies clàusules, per la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel
qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, per la Llei 1/2015, de 6 de febrer,
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions així com el que s'estableix en la Llei
40/2015, d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i per les altres normes que resulten
d'aplicació.

I en prova de conformitat les parts atorgants signen el present document per triplicat exemplar, en el lloc
i data al principi indicats.
El Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

El President del Comitè Executiu de la Fundació per

Productius, Comerç i Treball.

al Desenvolupament i la Innovació

Sr. Rafael Climent González

Sr. Dionisio Campos San Onofre
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