Resolució del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació Valenciana de
Empresaris del Calçat, per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc
del pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV)

L'article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del
sector públic instrumental i de subvencions, en la redacció donada pel Decret llei 6/2021, d'1
d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució
d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la
crisi conseqüència de la Covid-19, estableix que podran concedir-se de manera directa
aquelles subvencions previstes nominativament en la llei de pressupostos de la Generalitat,
entenent-se com a tals aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i destinatari
figuren inequívocament en els seus annexos.
Conforme a aquest article legal, la concessió de les subvencions previstes nominativament en
la llei de pressupostos de la Generalitat podrà formalitzar-se mitjançant resolució de la
persona titular del departament gestor del crèdit pressupostari al qual s'imputa l'ajuda.
En el pressupost de la Generalitat per a 2021, consta, en la secció 11, Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i programa 722.20, política industrial, la línia
de subvenció S0524000, amb la denominació “Suport a accions singulars desenvolupades per
associacions empresarials vinculades a la indústria dins de la 4a fase d'implantació del Pla
Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)”, amb un import total de 400.000 euros, dels
quals, 100.000 euros corresponen a l’Associació Valenciana de Empresaris del Calçat (d'ara en
avant, AVECAL) segons consta en l'annex de beneficiàries de la citada línia nominativa.
Que la finalitat de la present resolució és canalitzar a favor de AVECAL la subvenció que figura
en el vigent pressupost de la Generalitat dins del crèdit consignat, així com establir les
condicions i compromisos a complir per l'entitat beneficiària, establint les seues bases
reguladores, en els termes previstos en el citat article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, de la Generalitat.
Aquesta línia de subvenció es troba inclosa en el Pla estratègic de subvencions de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i els seus organismes
públics, per al període 2019-2021, aprovat per Resolució de 24 d'abril de 2019, del conseller
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, actualitzat per Resolució de 30
d'abril de 2020.
AVECAL és una entitat associativa professional, sense ànim de lucre, creada a l'empara de la
Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, i que té com a fi
fonamental la defensa dels interessos del Sector Calçat i indústries afins de la Comunitat
Valenciana, cuidant d'integrar tots els interessos particulars de les indústries en un interés
comú, objectiu i superior, propiciant la necessària convergència de criteris per a la concreció
d'aquest interés comú i fomentant la unitat de les empreses industrials del sector en defensa
d'aquest interés.
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AVECAL ha presentat davant aquest conselleria, una memòria amb propostes per a la reactivació i re-conversió de l'activitat industrial del sector calçat de la Comunitat Valenciana
després de l'estat d'alarma provocat pel Covid-19, que per la Direcció General d'indústria,
energia i mines es consideren adequades per a la implantació de la 4a fase del Pla Estratègic
de la Indústria Valenciana, 2018-2023.
Per tot l'exposat, havent-se seguit els tràmits que es recullen en l'article 168.1.A) de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i
de subvencions, i en virtut del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, aprovat pel Decret 175/2020, de 30
d'octubre, del Consell,
Resolc:
Primer: Import màxim de l'ajuda i crèdit pressupostari.
Concedir a l’Associació Valenciana d'Empresaris del Calçat, amb NIF G54527734, una
subvenció per un import màxim de 100.000 € (CENT MIL EUROS), amb càrrec a la línia
nominativa de subvenció S0524 dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2021, per a les
actuacions i amb les condicions especificades en aquesta resolució.
Segon. Actuacions subvencionables.
1. La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball finançarà el 90%
de les actuacions que s'apunten a continuació i el detall de les quals inclou la memòria
descriptiva del pla d'actuacions que consta en l'expedient, devent AVECAL aportar el 10%
restant dels costos subvencionables, sense poder ser objecte d'un altre finançament públic
per a aqueixos mateixos costos.
2. Seran subvencionables les accions singulars dirigides a la reactivació i reconversió de
l'activitat industrial del sector calçat de la Comunitat Valenciana, després de l'estat d'alarma
provocat pel Covid-19, conforme es detallen en la memòria descriptiva i en la taula de costos
presentada per AVECAL , i que consisteixen en:
a) Reenfocar: Accions per a fomentar la millora de la gestió de la innovació interna de les
empreses, així com impulsar la innovació oberta i disruptiva.
 Acció 1. Enfocar al sector calçat davant horizon europe, next generation, green deal.
Footwear Accelerator.
 Acció 2. Enfocar la nova cadena de valor del calçat.
b) Reconvertir-se:
1- Accions per a intensificar la transformació digital dels processos industrials.
 Acció 3. Estudi del consumidor post-covid i dinamització del consum en mercats
seleccionats.
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2- Accions per a impulsar la implantació de l'economia circular, l'ecoinnovació, el tractament
de residus i l'eficiència energètica, tant en l’àmbit empresarial com en l’àmbit de les àrees
industrials.
 Acció 4. Posada en pràctica del manual pilot per al desenvolupament de processos
d'economia circular en el sector calçat de la Comunitat Valenciana.
Tercer. Compatibilitat amb altres ajudes.
L'ajuda concedida conforme a aquesta resolució és incompatible amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos públics procedents de qualssevol administracions o ens públics,
nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per als mateixos
costos subvencionats per la present resolució.
Quart. Compatibilitat amb política europea de defensa de la competència.
En compliment del que s'estableix en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell
sobre el Procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la
Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s'especifica que aquesta
subvenció no constitueix una ajuda d'estat incompatible amb el mercat interior conforme a
l'article 107 del tractat de funcionament de la Unió Europea, com que no afecta activitats
econòmiques que en el seu cas poguera realitzar l'associació beneficiària, ni suposar les
accions subvencionades un avantatge que millore directament la capacitat competitiva
d'empreses, afectant els intercanvis comercials entre estats membres.
Cinqué. Delegació en l'òrgan gestor.
1. Es delega en la persona titular de la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines, la gestió,
seguiment, vigilància i control de la present ajuda, així com la comprovació de la seua correcta
execució, l'aprovació dels justificants de despesa i la resolució de pagament procedent.
2. La Direcció General d'Indústria, Energia i Mines serà a més la competent per a resoldre les
incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la signatura de la present
resolució, especialment les referides a acceptar les renúncies i autoritzar les modificacions
del pla d'actuacions subvencionat i de la subvenció concedida.
Sisé. Declaracions responsables i Documents previs.
Que es donen els supòsits previs necessaris per a la signatura de la present resolució, atés
que l'entitat beneficiària ha aportat davant la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines:
1r- La documentació acreditativa d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i de
seguretat social.
2n- Declaració de no estar incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de
beneficiària de subvencions públiques enumerades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
3r- Declaració de no realització d'activitat econòmica en relació amb les actuacions
finançades per la subvenció
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4t- Declaració que compleix amb el que s'estableix en el Decret 274/2004 per als
procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de
l'ocupació amb discapacitat.
5é- Declaració de no haver sol·licitat ni rebut ajudes d'altres administracions públiques per a
les mateixes despeses.
6é- Declaració que, per a l'exercici de la seua activitat, disposa de les autoritzacions
administratives preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix
amb qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.
Així mateix, l'entitat beneficiària d'aquesta subvenció ha presentat la següent documentació:
a) Memòria descriptiva del pla d'actuacions.
b) Taula de costos estimats, amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable.
c) Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat
electrònicament per la persona amb poder suficient per a això.
Seté. Despeses Subvencionables.
1.Tindran la consideració de despeses subvencionables els que s'enquadren en alguna de les
següents categories:
a) Col·laboracions externes: Contractació de serveis tècnics, professionals, d'informació i
difusió que siguen necessaris per al desenvolupament del pla d'actuacions.
b) Despeses de personal propi de l'entitat destinat directament al pla d'actuació: Import
efectivament pagat en la data de la justificació de l'ajuda dels costos de personal amb
contracte laboral de l'entitat emprat en centres de la Comunitat Valenciana (retribucions
brutes en nòmina i quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat), en el percentatge de
temps que es justifique es puga imputar al desenvolupament de les actuacions
subvencionables. La partida de despesa de personal propi màxima subvencionable no podrà
superar el 30% del pressupost total admés com a subvencionable (despeses de
col·laboracions externes, despeses de personal propi i despeses d'auditoria). El topall màxim
subvencionable de retribució mensual bruta en nòmina és de 4.500 euros, inclosa la part
proporcional de pagues extraordinàries i altres retribucions.
c) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió de la documentació
justificativa de la subvenció per empresa auditora externa, inscrita en el Registre Oficial
d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de 600 euros, IVA exclòs, per sol·licitud. No
obstant això, aquesta despesa no serà subvencionable en el cas que l'entitat beneficiària
estiga obligada a auditar els seus comptes anuals.
2. Són regles aplicables als conceptes de despesa subvencionable:
a) No seran subvencionables les despeses que s'hagen repercutit a empreses participants en
les actuacions subvencionables, devent l'entitat sol·licitant presentar una declaració
responsable en aquest sentit al costat de la justificació davant l'empresa auditora.
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b) Es consideraran subvencionables sols les despeses que hagen sigut efectivament
realitzades i pagades entre l'1 de gener de 2021 i la data de justificació. Sense perjudici de
l'anterior, quan es tracte de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat beneficiària pel personal
laboral imputat a la subvenció, s'admetrà la despesa que s’haja produït abans de finalitzar el
termini de justificació i es trobe en període d'ingrés voluntari no vençut a la mateixa data,
havent d'acreditar el pagament efectiu quan es produïsca mitjançant addenda a l'informe
d'auditoria.
c) Només podran considerar-se subvencionables aquelles despeses que, de manera
indubtable, responguen a la naturalesa de l'actuació a subvencionar i resulten estrictament
necessaris, amb base en la descripció de les actuacions aportades en la memòria descriptiva,
no admetent-se costos com a servei d'àpats, begudes, cafés, esmorzars, decoració, regals o
similars. S'exclouen expressament les despeses corrents, consums de material i
subministraments, lloguers de locals o oficines, despeses d'inversió, i en general tots els
costos que són anualment repetitius o habituals de l'associació, especialment el
manteniment, actualització, millora o posicionament de les webs o xarxes socials pròpies de
l'entitat sol·licitant; Tampoc seran admissibles els costos d'assessoraments jurídics o tècnics
habituals en les actuacions de l'associació, ni els costos de campanyes, accions o plans de
comunicació o màrqueting de la pròpia entitat sol·licitant.
d) Quan l'import de contractació d'una col·laboració externa supere les quanties establides
en la legislació vigent de contractació per al contracte menor, l'entitat beneficiària haurà de
disposar de, almenys, tres ofertes de diferents empreses proveïdores, formulades amb
caràcter previ a la contracció del compromís per a la realització del servei. L'elecció entre les
ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i quan no recaiga
en la proposta econòmicament més avantatjosa, haurà de justificar-se expressament aqueixa
elecció menys econòmica en una declaració responsable. No obstant l'anterior, no serà
necessari disposar de tres ofertes diferents quan la despesa s'haguera contractat amb
anterioritat a la notificació de la present resolució, o quan per les especials característiques
del servei, es justifique en una declaració responsable que no existeix en el mercat suficient
nombre d'empreses que el preste. Totes dues declaracions responsables deuran, en el seu
cas, presentar-se davant l'empresa auditora per a la seua comprovació i reflex en el seu
informe de revisió. En cas de no acreditar-se prou que es va fer la contractació en ferma
prèviament a la signatura de la present resolució, o que les especials característiques del
servei fan que no existisquen almenys 3 empreses que el presten, es considerarà com a màxim
subvencionable l'import de 14.999 euros, IVA exclòs.
e) No obstant això el que s'estableix en el paràgraf anterior, i amb independència de l'import
del contracte i de la data de la contractació del servei, només s'admetrà com a
subvencionable els costos de contractació de persones, entitats o empreses que formen part
de l'entitat sol·licitant, estiguen associades a aquesta, o ostenten càrrecs en els seus òrgans
de representació, gerència o direcció, si en la justificació es presenta a l'empresa auditora,
almenys 2 ofertes alternatives a la contractada, al costat d'una declaració responsable, en la
qual es detallen els motius econòmics o de qualitat que justifiquen l'elecció d'aquesta
contractació sobre les 2 alternatives.
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f) En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen
susceptibles de recuperació o compensació per l'entitat beneficiària. En els casos de no
subjecció o exempció de l'entitat, totalment o parcialment, de l'IVA, així com en aquells
supòsits en què l'entitat beneficiària aplique una prorrata de l'IVA, haurà d'aportar-se a
l'expedient qualsevol certificat o documentació que acredite aquestes circumstàncies,
considerant-se en cas de no aportar-se que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable.
Aquesta situació respecte a l'IVA deurà a més explicar-se adequadament en el compte
justificatiu, i reflectir-se expressament en l'informe d'auditoria.
g) L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de
l'activitat subvencionada.
Huité. Obligacions de l'entitat beneficiària.
L'entitat beneficiària d'aquesta subvenció queda obligada a:
a) Comunicar a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines la concessió d'altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens
públics o privats i concedits per a la mateixa finalitat prevista en la present resolució, podent
donar lloc a la modificació de la subvenció prevista o, en el seu cas, a la pèrdua del dret al
cobrament total o parcial de la subvenció. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan
prompte com es conega, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada
als fons percebuts.
b) Realitzar les actuacions objecte de subvenció en la forma descrita en la memòria
presentada, i de manera que es complisca la finalitat de l'ajuda, respectant els costos indicats
en la taula de costos i pels imports que en ella s'especifiquen.
c) Sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com
facilitar tota la informació requerida per l'òrgan gestor de la subvenció. Així com a les
actuacions de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació els siga requerida
en l'exercici de tals actuacions.
d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en tant puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
e) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de
la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana, i en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, que estableix que els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del
caràcter públic del finançament de les activitats objecte de subvenció. En tot cas, haurà de
publicar en un apartat específic del seu portal web, la concessió de l'ajuda per aquesta
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, indicant almenys
l'import concedit i una referència genèrica del pla d'actuacions per al qual es concedeix
l'ajuda. La informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys
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comptats des de la data límit de justificació de les ajudes. A més, haurà d'informar-se de la
subvenció de la Conselleria en tot el material físic, gràfic, audiovisual relacionat amb les
actuacions subvencionades (carpetes, cartelleria, bàners en webs, notes de premsa,
campanyes en xarxes socials, vídeos, DVD, cd, roll-ups i estands, mails informatius, invitacions
a participar en les actuacions, accions de difusió, informes o estudis lliurables finals etc). El
compliment d'aquestes obligacions de publicitat es justificarà davant l'empresa auditora i el
seu incompliment total o parcial podrà considerar-se com a insuficient justificació de la
subvenció.
f) Acreditar que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la
Seguretat Social tant abans de la signatura de la present resolució com de la proposta del
pagament.
g) Quedar, en tot cas, subjectes a les obligacions imposades per l'article 14 i concordants de
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Nové. Justificació de l'ajuda.
1. L'entitat beneficiària haurà de presentar la documentació justificativa fins al 15 de
novembre de 2021, i ho faran mitjançant el tràmit d'Aportació de documentació a un
expedient obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball. http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450
2. La documentació justificativa que haurà de presentar-se és la següent:
a) Model normalitzat de l'informe d'empresa auditora de comptes, degudament emplenat en
tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta.
b) Model normalitzat de taula de costos realitzats i efectivament pagats amb motiu del pla
d'actuacions subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar
signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de
comptes.
c) Model normalitzat de memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les
actuacions.
d) Una presentació elaborada amb l'aplicació Lliure Office Impress o una altra aplicació
similar compatible, amb una extensió d'entre 10 i 15 diapositives, que reflectisca les activitats
realitzades en l'execució de la present resolució i conclusions, podent incloure gràfics i taules.
e) Només en cas d'haver denegat expressament l'autorització a la Direcció General
d'Indústria, Energia i Mines perquè obtinga de manera directa, a través de certificats
electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i enfront de la Seguretat
Social, haurà d'aportar les certificacions d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries
i de seguretat social.
f) Documentació acreditativa del compliment de les condicions i obligacions establides en la
present resolució.
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3. La justificació a l'empresa auditora dels costos subvencionables es farà mitjançant la
presentació de les factures o documents comptables de valor probatori equivalent amb
validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i l'acreditació del seu
pagament. L'acreditació del pagament es realitzarà amb la següent documentació:
a) Transferència bancària: Còpia del resguard de la transferència en el qual figure el
número de factura o, en defecte d'això, el concepte abonat i còpia del càrrec en
compte corresponent.
b) Xecs i pagarés: Còpia del xec o pagaré signat i còpia de l'extracte bancari del càrrec
en compte corresponent. No s'admeten xecs al portador.
c) Efectes o altres instruments mercantils: Còpia del document o contracte i
l'acreditació del pagament al proveïdor per l'entitat que l'haguera realitzat.
No s'admetran pagaments en metàl·lic ni pagaments per finestreta d'entitats de crèdit. Es
considerarà efectivament pagat la despesa, a l'efecte de la seua consideració com a
subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors
per raó de la despesa realitzada. La justificació a l'empresa auditora d'aquesta cessió es farà
mitjançant la presentació a la mateixa de l'original del document públic o privat en el qual
s'instrumente la cessió del dret de cobrament de la subvenció i, en el cas que les parts actuen
a través de representants, dels títols d'apoderament on es verifique la capacitat dels signants
de l'acord de cessió per a realitzar aqueix negoci jurídic. L'informe de l'empresa auditora
haurà de fer constar expressament la comprovació d'aquesta capacitat i adjuntar una còpia
íntegra del document de la cessió.
Desé. Pagament de la subvenció.
El pagament s'efectuarà, per mitjà de transferència al compte bancari de l'entitat beneficiària
que aquesta determine, una vegada comprovada la correcta justificació i acreditat que
l'entitat es troba al corrent de pagament de les seues obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social.
Onzé. Resolució d'incidències i supòsits de modificació de la subvenció.
1. Si durant l'execució del pla d'actuacions es produeixen circumstàncies excepcionals que
exigisquen la modificació del seu desenvolupament previst conforme a la memòria
presentada, es procedirà per l'entitat beneficiària de la següent forma, d'acord amb la
tipologia de la modificació:
a) Modificacions en el pla d'actuacions de la memòria o en la taula de costos que no
alteren aspectes essencials d'aquest: S'hauran de comunicar electrònicament a la
Direcció General d'Indústria, Energia i Mines i motivar adequadament l'absència
d'impacte rellevant en el pla d'actuacions o en la taula de costos.
b) Modificacions en el pla d'actuacions o en la taula de costos que alteren aspectes
essencials: S'haurà de sol·licitar electrònicament la prèvia i expressa autorització de
la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines.
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2. Les sol·licituds d'autorització de la modificació en cap cas podran suposar un increment en
l'import de l'ajuda concedida. No serà admesa cap modificació de les actuacions que
comprometa la fi per al qual es va concedir l'ajuda.
Dotzé. Subcontractació.
No s'acceptarà la subcontractació de persones o entitats vinculades a l'entitat beneficiària,
entenent-se com a tals aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies
relacionades en el punt 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Tretzé. Minoració, anul·lació i reintegrament de la subvenció.
1. Procedirà la minoració de l'ajuda, amb pèrdua parcial o total del dret al cobrament de la
subvenció i, en el seu cas, el seu reintegrament amb reembossament de les quantitats ja
percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament, en els
supòsits en què l'entitat beneficiària incomplisca les obligacions i requisits que s'estableixen
en la present resolució i en la normativa aplicable, especialment en els següents suposats:
a) Incompliment dels fins per als quals s'atorga la subvenció.
b) Incompliment de la realització de les actuacions aprovades o de les despeses
subvencionables.
c) Nul·la o insuficient justificació de la subvenció.
d) Concessió amb posterioritat a la signatura de la present resolució d'altres ajudes
públiques per als mateixos costos subvencionables.
e) En els casos en què concórrega alguna de causes de reintegrament que estableix
l'article 37 de la Llei general de subvencions.
f) Quan el compliment per l'entitat beneficiària s'aproxime significativament al
compliment total i s'acredite per aquesta una actuació inequívocament tendent a la
satisfacció dels seus compromisos i de les condicions de l'atorgament, la minoració
o, en el seu cas, el reintegrament es calcularà proporcionalment a la part del pla
d'actuacions que no compleix els fins, que no s'ha executat o que no s'ha justificat.
2. A l'efecte del que es disposa en els apartats anteriors, es considerarà en tot cas que s'ha
produït un incompliment total, que comporta la revocació de la subvenció i en el seu cas el
reintegrament total de l'ajuda pagada, més els interessos de demora des del pagament de la
subvenció, en els següents casos:
a) Modificació no autoritzada d'alguna de les característiques essencials de les
actuacions aprovades.
b) Execució o justificació inferior al 50% de l'import del pla inicial aprovat, o al 90%
del pla modificat prèvia autorització, sempre que supose executar o justificar per
davall del 50% de l'import del pressupost aprovat inicial.
c) Alteració substancial dels fins per als quals es va concedir la subvenció.
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3. Es delega en la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines la resolució per la qual s'acorde
la minoració o el reintegrament de les ajudes, que haurà d'ajustar-se a les previsions
contingudes en la Llei general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament, i en
l'article 172 de la Llei 1/2015 de, 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions.
Catorzé. Difusió dels resultats de les actuacions subvencionades.
1. Les actuacions que es realitzen a conseqüència de la present resolució podran ser
divulgades tant per la Conselleria signant com per l'entitat subvencionada, prèvia informació
a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, devent en qualsevol cas respectar-se la
normativa sobre protecció de dades vigent.
2. Tota la documentació, publicitat, imatges i materials utilitzats per a la realització de les
actuacions subvencionades i per a la seua difusió hauran de fer ús de llenguatge no sexista i,
en el seu cas, fomentar valors d'igualtat, pluralitat de rols i corresponsabilitat entre homes i
dones.
Quinzé. Documents i comunicació electrònica.
1. Els documents a presentar hauran de signar-se electrònicament per l'entitat, utilitzant per
a això el seu certificat de persona jurídica, un certificat electrònic de representació de persona
jurídica, emés per qualsevol de les entitats admeses pel portal electrònic de la Generalitat, o
un certificat digital de la persona representant de l'entitat que conste en el Registre de
Representants de la Generalitat.
2. La notificació electrònica dels actes administratius es realitzarà, amb caràcter general, per
compareixença en la seu electrònica de la Generalitat, de la següent manera:
 L'entitat beneficiària, o la persona representant degudament registrada, accedirà al
contingut de l'actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica de
la Generalitat.
 Prèviament, s'enviarà per correu electrònic a l'adreça facilitada per l'entitat, un avís
de notificació, de caràcter informatiu, que li comunicarà l'existència d'una notificació
per a rebre en la seu electrònica de la Generalitat.
 Aquest avís de notificació haurà d'especificar, a més de les dades que permeten la
identificació de la notificació, que transcorreguts deu dies naturals a partir de la data
de posada a la disposició de la notificació, sense que tinga lloc l'accés a aquesta,
equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes contemplats en la normativa legal
vigent, llevat que d'ofici o a instàncies de la destinatària es comprove la impossibilitat
tècnica o material de l'accés.
 Si l'entitat accepta la notificació en el termini atorgat, podrà accedir als documents
objecte d'aquesta, que també tindran format per a impressió.
 Es deixarà constància en l'expedient administratiu de l'acceptació o rebuig de la
notificació electrònica en el termini atorgat, produint els efectes previstos en la Llei
39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Setzé. Règim jurídic aplicable.
Aquesta ajuda es regirà, a més de per el que es disposa en aquesta resolució, per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reglament de l'esmentada llei,
aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, excepte en allò que afecte els principis de
publicitat i concurrència, així com pel que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic empresarial i de subvencions, i per les altres
normes de dret administratiu que siguen aplicables.
Disseté. Tractament de dades de caràcter personal.
1. L'acceptació de la present ajuda comportarà el tractament de dades de caràcter personal
de les persones sol·licitants per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, que serà la responsable del tractament, el qual es realitzarà amb
l'exclusiva finalitat de gestionar l'ajuda conforme al que s'estableix en la present resolució, en
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la seua normativa de
desenvolupament i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
2. Les dades personals recollits procediran de les sol·licituds presentades per l'entitat
interessada o pel seu representant, podent accedir en la següent adreça web al Registre
d'Activitats
de
Tractament
http://cindi.gva.es/documents/161328120/167503914/ratgen004.pdf
1. Les persones a què es refereix la present resolució tenen els següents drets:
a) A sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió d'aquests, la
limitació del seu tractament o a oposar-se a aquest, per a exercitar els drets haurà de
presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i,
si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del o
de la representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la
identitat i representació. També podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través
del següent enllaç: http://www.gva.es/es/proc19970
b) Reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si les persones interessades
entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden
presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu
electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/
c) Delegat/a de Protecció de Dades. En tot cas, les persones sol·licitants podran contactar
amb el Delegat/a de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana a través de:
Adreça electrònica: dpd@gva.es
Adreça postal: Passege Albereda, 16 - 46010 València
d). Més informació de protecció de Dades
https://www.gva.es/downloads/publicados/pr/texto_informacion_adicional.pdf
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Dihuité. Verificació de dades.
1. D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en l'article
4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l'òrgan gestor podrà
verificar aquelles dades manifestades per les persones interessades amb la finalitat de
comprovar l'exactitud d'aquests.
2. La potestat de verificació inclou verificar la identitat de la persona sol·licitant o, en el seu
cas, del seu representant legal i consultar les següents dades que consten en la Base de dades
Nacional de Subvencions (BDNS): les subvencions i ajudes que li han sigut concedides,
incloses aquelles a les quals se'ls aplica la regla de minimis, i que la persona sol·licitant no
està inhabilitada per a percebre subvencions.
Dinové. Efectes i recursos.
1. La present resolució produirà efectes a partir de l'endemà al de la seua notificació a l'entitat
beneficiària.
2. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que es
disposa per l'article 114.c) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els recursos
següents:
a) Potestativament, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes
a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que
s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible
simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el potestatiu de reposició.
b) Directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en
el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució,
de conformitat amb el qual disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via
que estimen oportuna.
València,
EL CONSELLER D'ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Firmat per Rafael Climent González el
13/07/2021 16:01:20
Càrrec: Conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

12
CSV:GPMGNZMM:4PFAYP4Y:2KYC45U4

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=GPMGNZMM:4PFAYP4Y:2KYC45U4

