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CONVENI ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) I LA FEDERACIÓ 

DE POLÍGONS EMPRESARIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FEPEVAL) PER A REALITZAR 

ACTUACIONS SOBRE ÀREES INDUSTRIALS. 

  

REUNITS 

 

D'una part, Rafael Climent González, en nom i representació de l'Institut Valencià de Competitivitat 

Empresarial (IVACE), en qualitat de president d'aquesta entitat, amb domicili social a la Ciutat 

Administrativa 9 d’Octubre-Torre 2, carrer de la Democràcia, 77 (46018 València), i CIF número 

Q4640001F, d'acord amb el nomenament efectuat pel Decret 6/2019, de 17 de juny, del president 

de la Generalitat, pel qual nomena les persones titulars de les vicepresidències i les conselleries, i 

en virtut del que s'estableix en l'article 4.1 i 4.2.a) del Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, pel 

qual s'aprova el Reglament de l'IVACE. 

 
D'una altra part, Santiago Antonio Salvador Cardo, que actua en nom i representació de la Federació 

de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL), en virtut de les facultats que li 

atorga l'Assemblea General de l'entitat. El domicili de la mencionada federació, amb CIF G96884291, 

als efectes d'aquest document, és el situat en 46988 polígon industrial Font del Gerro-Paterna 

(València), carrer de Gijón, núm. 3. La seua legitimació i representació per a aquest acte deriva de 

la seua condició de president de l'esmentada federació, càrrec que ostenta en virtut del 

nomenament efectuat el 26 de març de 2019. 

 

EXPOSEN 
 

1. Que l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (d'ara en avant, IVACE), és una entitat de 

dret públic de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, amb personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat 

d'actuar per a la realització de les seues finalitats de gestió de la política industrial de la Generalitat 

i suport a les empreses, en matèria d'innovació per a la competitivitat i modernització de les 

mitjanes i xicotetes empreses i àrees industrials, emprenedoria, internacionalització i captació de la 

inversió, entre altres, així com la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la 

metrologia, vehicles i empreses, el foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i les fonts d'energies 

renovables, i la gestió de la política energètica de la Generalitat. 
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2. Que la Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, FEPEVAL) 

és una entitat sense ànim de lucre que respon a principis democràtics en la seua organització i el 

seu funcionament, garantint l'autonomia de les entitats federades en els seus respectius àmbits i 

interessos específics, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords de la Federació en 

les decisions que afecten l'interés comú de totes les entitats federades, i entre altres, la Federació 

inclou entre les seues finalitats les següents: 

 

a) La representació, defensa i promoció dels interessos de caràcter general que siguen comuns 

a totes les entitats federades, davant qualsevol organisme. 

b) La gestió dels interessos comuns a les entitats federades. 

c) Formular propostes a l'Administració sobre accions, reformes o mesures per al 

desenvolupament i la millora de les activitats empresarials. 

d) La realització d'estudis, projectes, programes i altres activitats en benefici dels federats, 

promocionant la responsabilitat social corporativa i les bones pràctiques empresarials. 

e) La prestació de serveis de tot tipus a les àrees industrials i a les empreses situades en 

aquestes, així com a les administracions i els organismes públics. 

 

3. Mitjançant aquest conveni s'instrumenta la concessió d'una subvenció directa, atenent el que 

s'estableix en l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i segons el que es 

preveu en l'article 22.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

 

4. La finalitat d'aquest conveni és canalitzar a favor de la beneficiària la subvenció que figura en el 

vigent pressupost de l'IVACE per a l'exercici 2021, dins del crèdit consignat en el seu capítol IV 

transferències corrents, línia nominativa S0658000, amb un import de 50.000,00 euros per a 

realitzar actuacions sobre àrees industrials donant a conéixer la Llei 14/2018, de la Generalitat, 

sobre les àrees industrials i impulsar les accions presents en aquesta, així com establir les condicions 

i compromisos a complir per la beneficiària. 

 

Per tant, la finalitat d'aquest conveni és finançar les activitats de la federació per a realitzar 

actuacions sobre les àrees industrials amb la finalitat de donar a conéixer la Llei 14/2018, de la 

Generalitat, sobre les àrees industrials i impulsar les accions presents en aquesta, en concret: 

efectuar un Curs Superior de Direcció de Parcs Empresarials, assessorar els ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana per a la constitució d'Entitats de Gestió i Modernització (EGM), així com 

informar sobre les Comunitats Energètiques Locals (CEL). 
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Aquesta ajuda està inclosa en el Pla estratègic de subvencions 2019-2021, de la Conselleria 

d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, aprovat mitjançant la Resolució 

de 24 d'abril de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball. 

 

5. En la redacció d'aquest 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 es disposa en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

6. El finançament de les activitats objecte d'aquest conveni s'haurà d'ajustar al Reglament (UE) núm. 

1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 

del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352, de 24.12.2013), 

modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es 

modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) 

núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DO L 215 de 07.07.2020), d'ara 

en avant Reglament (UE) núm. 1407/2013. 
 

7. Es donen els supòsits previs necessaris per a la signatura d'aquest conveni, atés que  FEPEVAL 

està al corrent en les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha autoritzat l'IVACE 

per a l'obtenció de la informació per mitjans telemàtics, informació per a la qual no s'oposa a la 

seua obtenció de manera telemàtica per l'IVACE una vegada verificada la justificació de les accions 

previstes, i que ha presentat declaració de no ser deutora de la Generalitat per reintegrament de 

subvencions, i no estar sotmesa a la resta de prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària 

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 en l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013. 

 

8. FEPEVAL aporta a l'IVACE, amb caràcter previ a la signatura d'aquest conveni, declaració 

responsable relativa a altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos públics o privats obtinguts o 

sol·licitats per als mateixos costos subvencionables i declaració responsable referent a totes les 

altres ajudes de minimis rebudes d'aquesta o una altra administració durant l'exercici fiscal de la 

signatura d'aquest conveni i els dos exercicis fiscals anteriors subjectes al Reglament (UE) núm. 

1407/2013 o a altres reglaments de minimis. 

 

9. FEPEVAL manifesta que està al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la 

Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, així 
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com qualsevol altra normativa mediambiental que resulte aplicable; 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. 

 

Amb el propòsit de fer possible tot l'anterior i, especialment, la mútua col·laboració i coordinació 

d'actuacions entre IVACE i FEPEVAL, se subscriu el present conveni d'acord amb les següents 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte del conveni 

Constitueix l'objecte d'aquest conveni la col·laboració entre les parts intervinents per a realitzar 

actuacions necessàries sobre les àrees industrials per a donar a conéixer la Llei 14/2018, de la 

Generalitat, sobre les àrees industrials i impulsar les accions presents en aquesta, en concret: 

efectuar un Curs Superior de Direcció de Parcs Empresarials, assessorar els ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana per a la constitució d'Entitats de Gestió i Modernització (EGM), així com 

informar sobre les Comunitats Energètiques locals (CEL) i la seua possible constitució en els polígons 

industrials. 

 

Per a fer efectiva la realització de l'objecte esmentat en aquesta clàusula, FEPEVAL es compromet a 

complir els requisits que, com a beneficiària de la subvenció nominativa, exigeix la Llei general de 

subvencions, i es compromet a dur a terme durant 2021 les següents actuacions incloses més 

amunt. 

 

Segona. Finançament de l'activitat i obligacions de la beneficiària 

1. L'IVACE finançarà el 100 % de la despesa realitzada en el marc d'aquest conveni fins a un màxim 

de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 euros), dins del crèdit consignat en el pressupost de l'IVACE 

per a 2021 en el capítol IV, transferències corrents, línia S0658000. 

 

El finançament màxim recollit en el paràgraf anterior per a l'execució de les activitats descrites en 

la clàusula primera, s'estableix en termes generals amb la següent distribució genèrica i pels imports 

màxims a justificar i que es detallen en annex unit, sent: 
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- Realitzar actuacions necessàries sobre les àrees industrials per a donar a conéixer la Llei 

14/2018, de la Generalitat, sobre les àrees industrials i impulsar les accions presents en 

aquesta, en concret: 

 
o Efectuar Curs Superior de Direcció de Parcs Empresarials:  

 Fins a un màxim de 20.000, 00 euros. 

o Assessorar per a la constitució d'Entitats de Gestió i Modernització (EGM): 

  Fins a un màxim de 15.600,00 €.  

o Informar sobre les Comunitats Energètiques Locals (CEL):  

 Fins a un màxim de 1.500,00 euros. 

- Despeses d'auditoria:  

o Fins a un màxim de 2.000,00 €  

- Despeses generals i de Gestió i Administració: 

o Fins a un màxim de 2.400,00 €. 

- Despeses de personal propi de FEPEVAL:  

o Fins a un màxim de 8.500,00 €. 

2. Per la seua subjecció al règim de minimis, l'ajuda total de minimis que pot concedir-se a FEPEVAL 

com a “única empresa” no pot ser superior a 200.000 euros durant l'exercici fiscal corresponent a 

la signatura d'aquest conveni i els dos exercicis fiscals anteriors. Als efectes d'aquest conveni, 

s'entendrà per “única empresa” la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) 

núm. 1407/2013. 

 

Tercera. Despeses subvencionables 

1. Les despeses que podran ser ateses amb càrrec a aquest conveni seran les relatives a les activitats 

previstes en la clàusula primera, sempre que hagen sigut generades des de l'1 de gener fins al 31 de 

desembre 2021, responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i 

resulten estrictament necessàries. 

 

2. En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà superar el valor de mercat. 

 

3. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides 

en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per als contractes menors, la 

beneficiària haurà de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter 
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previ a la contractació de la prestació del servei o lliurament del bé, llevat que, per les seues 

especials característiques, no hi haja al mercat suficient nombre d'entitats que el realitzen, presten 

o subministren, o llevat que la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la subvenció. 

  

L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, es realitzarà de 

conformitat amb criteris d'eficiència i economia, i se n'haurà de justificar expressament en una 

memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. 

 

4. No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis i, en general, qualsevol 

impost pagat per l'entitat beneficiària, llevat que s'acredite documentalment que forma part del 

cost de l'activitat a desenvolupar per aquesta i que no és susceptible de recuperació o compensació, 

i en aquest cas s'haurà d'acreditar l'exempció o la no-deducció de l'IVA suportat en l'adquisició de 

béns i serveis. 

 

5. Les factures que estiguen obligats a expedir i entregar les proveïdores o proveïdors s'hauran 

d'ajustar al que es disposa en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament que regula les obligacions de facturació, i consignar, si escau, l'IVA repercutit. 

 

Quarta. Subcontractació de les activitats subvencionades 

Sense perjudici del que es disposa en l'annex, en relació amb la presentació de despeses 

incorregudes per les associacions integrades en la Federació, en cap cas podran subcontractar-se 

activitats que en augmentar el cost de l'activitat subvencionada no aporten un valor afegit al 

contingut d'aquesta, ni podrà ser concertada pel beneficiari l'execució total o parcial de les activitats 

a realitzar amb: 

 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions. 

b) Persones o entitats que hagen percebut altres subvencions per a la realització de l'activitat 

objecte de contractació. 

c) Intermediacions o assessories en les quals els pagaments es definisquen com un percentatge de 

cost total de l'operació, llevat que aquest pagament estiga justificat amb referència al valor de 

mercat del treball realitzat o els serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la beneficiària, en els termes que defineix l'article 68.2 del 

Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Decret 887/2006, de 21 de juliol, llevat 
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que concórreguen les circumstàncies següents: 

1a. Que la contractació es realitze d'acord amb les condicions normals de mercat. 

2a. Que s'obtinga l'autorització prèvia de l'IVACE, sempre que aquesta subcontractació no arribe al 

25 % de l'import de l'activitat a realitzar, sumant els preus de tots els subcontractes. A aquest efecte, 

s'entendran autoritzats els respectius contractes, una vegada transcorregut el termini de 15 dies 

des de la seua comunicació a l'IVACE sense que aquest hi haja manifestat la seua oposició. 

L'Administració podrà comprovar, dins del període de prescripció, el cost, i també el valor de mercat, 

de les activitats subcontractades. 

 

Cinquena. Justificació de la subvenció 

1. La presentació de la justificació del conveni podrà realitzar-se fins al 17 de gener de 2022. Les 

despeses incloses en la justificació hauran d'estar totalment pagades en aqueixa data, sense 

perjudici que la data de les respectives factures haja d'estar compresa necessàriament entre l'1 de 

gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 

 

2. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels resultats 

previstos es realitzarà mitjançant la presentació d'un únic compte justificatiu subscrit per FEPEVAL, 

acompanyat d'un informe d'una auditora o auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre 

Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que 

contindrà la documentació següent: 

 

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió 

de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 

b) Una memòria econòmica abreujada justificativa del cost de les activitats realitzades, que haurà 

de recollir: 

 

- Relació detallada de les despeses incorregudes per a la realització de l'activitat subvencionada, 

degudament agrupades, amb identificació de l'empresa proveïdora i del document; l'import 

(indicant-hi l'import total, IVA exclòs); l'import imputat a la subvenció, IVA exclòs; l'IVA corresponent 

a la quantitat imputada a la subvenció i la suma total de l'import imputat més IVA, i la data d'emissió. 

 

A més, FEPEVAL haurà de presentar: 

- Declaració responsable de les ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables, amb 

indicació de l'import, la procedència i l'aplicació. 
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3. L'entitat beneficiària estarà obligada a posar a la disposició de la persona auditora tots els llibres, 

registres i documents que li siguen sol·licitats per a efectuar-ne la revisió, així com a conservar-los 

per a les actuacions de comprovació i control previstes en la legislació vigent. Si escau, haurà de 

confeccionar i facilitar-li, a més de les declaracions ja esmentades, les següents: 

 

- Declaració de les activitats contractades i subcontractades, amb indicació dels imports facturats. 

Aquesta declaració inclourà una manifestació de la beneficiària respecte de les situacions previstes 

en els apartats 4 i 7 de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

- Declaració responsable referent a altres ajudes de minimis rebudes d'aquesta o una altra 

administració (independentment dels costos subvencionables) durant l'exercici fiscal corresponent 

a la signatura d'aquest conveni i els dos exercicis fiscals anteriors subjectes al Reglament (UE) núm. 

1407/2013 o a altres reglaments de minimis, així com altres ajudes rebudes per les mateixes 

despeses subvencionables sotmeses a un reglament d'exempció o a una decisió adoptada per la 

Comissió. 

 

Sisena. Informe d'auditoria 

La persona auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'haurà d'ajustar 

al que es disposa en l'Ordre 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, General de Subvencions. 

 

En cas que l'entitat beneficiària estiga obligada a auditar els seus comptes anuals per una persona 

auditora sotmesa a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes, la revisió del compte 

justificatiu serà duta a terme per la mateixa auditora. En el cas que la beneficiària no estiga obligada 

a auditar els seus comptes anuals, la designació de la persona auditora de comptes serà realitzada 

per ella. 

 

La persona auditora emetrà un informe en el qual detallarà les comprovacions realitzades i farà 

constar tots aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment per part de la 

beneficiària de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la 

subvenció, i haurà de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor 
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puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe contindrà els aspectes i l'estructura establits en 

l'article 7 de l'esmentada Ordre EHA/1434/2007. 

 

Per a emetre l'informe, la persona auditora haurà de comprovar: 

1. L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per la beneficiària i que aquest 

haja sigut subscrit 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 la suporta una relació classificada de les 

despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació de la creditora i el document -factures, 

nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social-, l'import total i l'imputat a la subvenció, la 

data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 

 

4. Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades, de 

conformitat amb el 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, d'acord amb el que s'estableix en l'article 31 de la Llei general de 

subvencions i en la clàusula tercera d'aquest conveni; que s'han classificat correctament, d'acord 

amb el contingut de les bases reguladores recollides en aquest conveni, i que es produeix la 

necessària coherència entre les despeses justificades i la naturalesa de les activitats 

subvencionades. 

 

6. Que els costos indirectes són imputats per la beneficiària a l'activitat subvencionada en la part 

que raonablement corresponga d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment 

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

justificatiu. 

 

7. Que l'entitat beneficiària disposa d'ofertes de diferents empreses proveïdores, en els supòsits 

previstos en l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, i d'una memòria que justifique 
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raonablement l'elecció d'una d'aquestes en aquells casos en què no haja recaigut en la proposta 

econòmica més avantatjosa. 

 

8. Que l'ajuda concedida en el marc d'aquest conveni no s'ha acumulat amb altres ajudes d'estat 

procedents de qualsevol altra administració per als mateixos costos. 

 

Que les ajudes concedides en el marc d'aquest conveni que s'hagen acumulat amb altres ajudes 

subjectes al règim de minimis per a costos subvencionables diferents als d'aquest conveni, 

respecten els límits màxims: 

 

- Si l'acumulació té lloc amb ajudes de minimis subjectes al Reglamente (UE) núm. 360/2012, de 

la Comissió, de 25 d'abril de 2012, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 

Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis concedides a empreses que presten 

serveis d'interés econòmic general (DO L 114 de 26.4.2012) es respecta el límit màxim establit 

en aquest. 

- Si l'acumulació té lloc amb ajudes de minimis subjectes a altres reglaments de minimis, es 

respecta el límit màxim previst en article 3, apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 i 

l'import màxim establit en la clàusula segona d'aquest conveni. 

 

9. Que en cap cas l'ajuda és de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres 

subvencions, ajudes ingressos o recursos públics o privats se supera el cost de l'activitat 

subvencionada. 

 

En termes generals d'aplicació del conveni, seran també elegibles les despeses d'auditoria per a la 

revisió del compte justificatiu d'aquest conveni. L'import corresponent a aquesta partida de 

despeses no podrà superar el 4 % del total, i serà de fins a un màxim total de 1.200,00 €. Així mateix, 

seran elegibles el sumatori de despeses generals i de gestió i administració ocasionats per FEPEVAL, 

fins a un màxim total de 2.400,00 €. 

 

Quant a les despeses de personal propi de FEPEVAL per a atendre el temps dedicat a l'objecte del 

present conveni seran subvencionables les retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat 

Social del personal vinculat a la realització directa de l'actuació proposta objecte de subvenció, fins 

a un màxim total de 8.500,00 euros. En la justificació de la despesa haurà d'aportar còpies de les 

nòmines, rebuts de liquidació de cotitzacions de Seguretat Social i TC2, acompanyant un escrit 
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explicatiu del temps dedicat i el càlcul de quantitats. Haurà de figurar en el document Relació 

detallada de les despeses el nom de la persona que ha originat la despesa i la data en què s'ha 

produït, indicant l'import de cada concepte de manera individualitzada. Les retribucions salarials 

finançades amb càrrec al present conveni no superaran els imports màxims que per a cadascuna de 

les categories professionals estableix la Generalitat en aquest exercici pressupostari. 

 

10. Que les empreses destinatàries de les ajudes previstes en les actuacions recollides en la clàusula 

primera compleixen les condicions i obligacions de minimis previstes en la clàusula segona d'aquest 

conveni. 

 

Setena. Comprovació i pagament de la subvenció 

Els pagaments corresponents a les aportacions de l'IVACE es faran efectius a FEPEVAL després de la 

comprovació, pels serveis competents de l'IVACE, del compte justificatiu acompanyat de l'informe 

d'auditoria. 

 

En el cas que l'import justificat fóra inferior a la subvenció prevista en aquest conveni, o es produïra 

la concurrència d'altres ajudes que pogueren superar el cost de les actuacions, l'aportació de l'IVACE 

es minorarà en la quantia corresponent, i FEPEVAL haurà de reintegrar, si escau, les quantitats 

corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. 

 

Huitena. Altres obligacions de l'entitat beneficiària 

FEPEVAL es compromet a: 

a) Realitzar i presentar una memòria i pressupost del cost de les actuacions a realitzar, objecte 

d'aquest conveni, perquè n'emeta l'informe l'IVACE. 

b) La difusió dels resultats de les actuacions realitzades entre tots els sectors productius. 

c) El compliment dels requisits per a obtindre la condició de beneficiària establits en l'article 13 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

d) Acreditar el compliment de les obligacions establides en la normativa sobre integració laboral de 

persones amb discapacitat, de conformitat amb l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, 

del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de 

concessió de subvencions per al foment de l'ús de les persones amb discapacitat. 

e) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb el conveni que li requerisca l'IVACE, així 

com comunicar les incidències i variacions que es produïsquen. 

f) Sotmetre's i prestar la seua col·laboració a les funcions de control financer que corresponen a la 
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Intervenció General de la Generalitat en relació amb aquest conveni. 

g) Així mateix, l'entitat haurà de complir la resta d'obligacions derivades de la normativa aplicable. 

h) Que el logotip de l'IVACE aparega en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen 

en les activitats objecte d'aquest conveni. 

i) De conformitat amb el que es preveu en l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de 

transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la beneficiària 

rebera una ajuda per import superior a 10.000 euros, haurà de fer-ne l'adequada publicitat segons 

estableix l'esmentat article. 

j) Sufragar les diferències que pogueren produir-se, si escau, entre la despesa de realització de les 

actuacions objecte d'aquest conveni i l'aportació prevista en la clàusula segona. 

 

Novena. Compatibilitat 
Sense perjudici de l'obligació de comunicar la sol·licitud o obtenció de qualsevol ajuda per als 

mateixos costos subvencionables, finalitat i objecte, les ajudes previstes en aquest conveni no són 

compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per als mateixos 

costos subvencionables, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, 

nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 

 

Desena. Verificació de les activitats del conveni 

L'IVACE realitzarà la verificació de les accions a través de les comprovacions que considere 

necessàries amb vista al compliment per l'entitat de les seues obligacions i de les condicions i termes 

fixats per aquest conveni, incloses les relatives al compliment de les seues obligacions tributàries i 

amb la Seguretat Social. 

 

Donarà lloc a l'obertura d'expedient de revocació total o parcial de l'import concedit amb obligació 

de reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent 

des del moment del lliurament de les quantitats a retornar fins a la data en què s'acorde la 

procedència del reintegrament en els casos següents: 

 

a) Obtenció de les quantitats falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que 

ho hagueren impedit. 

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat del projecte, o la no-adopció del 

comportament que fonamenta aquest conveni. 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o justificació insuficient. 

CSV:TCEBABZS:28UEDITQ:TID2NIQF URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TCEBABZS:28UEDITQ:TID2NIQF



 

 13 

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió. 

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer. 

f) Incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents, quan 

d'això derive la impossibilitat de verificar l'ús donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, 

la realitat i regularitat de les activitats o la concurrència de 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. 

 

A més, particularment, les causes següents donaran lloc a l'obertura d'expedient de revocació total 

o parcial de les quantitats atorgades amb obligació de reintegrament: 

 

 - L'incompliment de les condicions i els terminis establits, així com de les obligacions previstes 

en aquest conveni. 

 - La falta de justificació de les despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat 

a la data d'aquest conveni d'altres ajudes públiques que en el seu conjunt excedisquen els límits 

establits. 

 

Per a determinar els efectes de l'incompliment, s'atendrà el caràcter essencial o no del requisit, la 

condició o l'obligació incomplits. 

 

El procediment de revocació total o parcial, porte o no implícit el reintegrament, s'iniciarà d'ofici en 

els termes de l'article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 

 

Onzena. Comissió Mixta 

1. Es constituirà una Comissió Mixta, composta per dos representants de l'IVACE i dos representants 

de FEPEVAL, amb la composició indicada més avall. Les seues funcions seran el seguiment de les 

actuacions objecte d'aquest conveni, la difusió dels resultats d'aquestes 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, i les previstes per l'article 49.f) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 

sector públic, o qualsevol altra que puga recollir-se en aquest conveni. 

 

Correspondrà, a més, la resolució dels problemes d'interpretació i compliment del conveni i la 

resolució, si escau, dels problemes derivats de la seua interpretació. 
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2. La Comissió Mixta estarà integrada per: 

En representació de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: 

a) La persona titular de la Direcció General d'IVACE, que assumirà la Presidència de la Comissió. 

b) La persona que assumisca la Direcció del Servei de Promoció Industrial. 
 
En representació de FEPEVAL: 

a) La persona que assumisca la Presidència. 

b) La persona que assumisca la Gerència. 

Aquestes persones podran delegar la seua assistència en unes altres que formen part de les 

respectives entitats, tenint en compte la presència equilibrada d'homes i dones, en aplicació del 

que es preveu pel Pla d'igualtat d'homes i dones de l'Administració de la Generalitat, aprovat 

mitjançant l'Acord de 10 de març de 2017, del Consell. 

 

Aquestes persones representants podran ser acompanyades per les col·laboradores que estimen 

oportú, a l'efecte d'assessorament tècnic. 

 

3. Les còpies de les actes, acords o informes que, si escau, emeta la Comissió de Seguiment en el 

desenvolupament i l'execució de les funcions que tinga assignades la Comissió Mixta es remetran a 

l'IVACE. 

 

4. La Comissió Mixta s'haurà d'ajustar, quant al funcionament i l'adopció d'acords, al que es preveu 

en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

5. En cas de resolució del conveni per causes diferents a l'expiració de la seua vigència, seran 

adoptades per la Comissió Mixta prevista en el conveni les mesures oportunes perquè es determine 

la manera de finalitzar les actuacions en curs d'execució. 

 

Dotzena. Responsabilitat social 

L'entitat beneficiària, en les seues actuacions, s'haurà d'ajustar al que es disposa en l'article 14.1 a) 

i b) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

Tretzena. Publicitat i transparència 

Aquest conveni serà objecte de publicació íntegra per l'IVACE en el portal de transparència de la 
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Generalitat, a través de la gvaOberta, a fi de complir 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, i d'acord amb el que es disposa en els seus articles 9.1.c) i 10.3. 

 

La publicitat del conveni es realitzarà en el termini de 10 dies hàbils des de la seua inscripció en el 

Registre de Convenis de la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 12.2 del Decret 105/2017 

de 28 de juliol, del Consell, que desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de 

transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 

Així mateix, la Federació haurà de publicar el contingut d'aquest conveni en el seu portal o pàgina 

web. 

 

Catorzena. Vigència i extinció 

1. El conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i s'estendrà fins al 31 de desembre de 

2021, sense perjudici que la justificació i verificació de les activitats finançades es produïsca amb 

posterioritat i que amb càrrec al present conveni es puga finançar l'activitat que té com a objecte 

des de l'1 de gener de 2021. 

 

2. Aquest conveni s'extingirà una vegada finalitzat el termini de vigència o bé en produir-se'n la 

resolució per qualssevol de les causes previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions; en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i en el Decret 

176/2014, de 10 d'octubre del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat 

i el seu registre, i en la resta de normativa aplicable. També podrà extingir-se anticipadament 

mitjançant l'acord motivat de les parts, i, 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, després de la justificació i auditoria prèvies de les despeses incorregudes, de la manera 

establida en les clàusules setena, huitena i novena. 

 

En el cas que es procedira a la resolució anticipada d'aquest conveni, la Federació es compromet a 

finalitzar el desenvolupament de les actuacions ja iniciades en el moment de la notificació de la 

resolució, i al reintegrament de les quantitats anticipades en la part no executada d'aquest conveni. 

 

Quinzena. Règim jurídic 

Aquest conveni és de caràcter administratiu i està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 
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8 de novembre, de contractes del sector públic. Es regirà per les seues pròpies clàusules i per la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i altres normes d'aplicació. 

 

Setzena. Jurisdicció 

Les parts sotmetran les qüestions litigioses que pogueren sorgir respecte del conveni als jutges i 

tribunals competents en matèria contenciosa administrativa de la província de València. 

 

Dissetena. Registre 

Aquest conveni serà objecte d'inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat, d'acord amb 

el que estableix el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis 

que subscriga la Generalitat i el seu registre. La Federació presta el seu consentiment per a incloure 

i fer públiques les dades del conveni que es regulen en aquest Decret. 

 

Dihuitena. Protecció de dades de caràcter personal 

Les parts es comprometen a complir durant la vigència d'aquest conveni i, inclusivament, una 

vegada finalitzada la seua vigència, el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa europea i nacional de protecció de dades. 

 

I com a prova de conformitat, les parts atorgants signen aquest document mitjançant signatura 

electrònica, i es pren com a data del document l'estampada per l'últim dels signants. 

 

València, 

 
PER L’IVACE 

El presidente                                                                                                       

 

 

PER FEPEVAL  

El presidente 

 

 

 
 

73528264R 
SANTIAGO 
ANTONIO 
SALVADOR (R: 
G96884291)

Firmado digitalmente 
por 73528264R 
SANTIAGO ANTONIO 
SALVADOR (R: 
G96884291) 
Fecha: 2021.12.17 
13:34:17 +01'00'

CSV:TCEBABZS:28UEDITQ:TID2NIQF URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=TCEBABZS:28UEDITQ:TID2NIQF



 

 17 

ANNEX 

Descripció de les actuacions i justificació 

 
1.- Actuació: Curs Superior de Direcció de Parcs Empresarials 
 
Aquesta actuació consistirà en un programa superior de direcció de parcs empresarials, de 200 

hores en modalitat semipresencial.  

 

L'import aprovat per a les despeses d'execució aplicable a qualsevol de les despeses elegibles per a 
l'actuació “Curs superior de Direcció de Parcs Empresarials” serà de fins a un màxim total de 
20.000,00 €. 
 
Justificació: 
 

• Mitjançant l'aportació de la factura i justificant que acredite la despesa i pagament. 
• Qualsevol altra documentació que s'entenga com a necessària per part de l'IVACE. 

 
En totes les actuacions s'indicarà que es realitzen en col·laboració amb IVACE. 
 
2.- Actuació: Assessorar els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la constitució d'Entitats 
de Gestió i Modernització (EGM) 
 
Tindrà com a objectiu l'estudi, impuls, assessorament i assistència per a la creació d'entitats de 
gestió i modernització (EGM) en àrees industrials de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb 
la Llei 14/2018, de 5 de juny, de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees 
industrials de la Comunitat Valenciana, en un nombre mínim de 13 iniciatives.  
 
En aquestes iniciatives es contemplarà:  
 

1. Anàlisi i selecció entre municipis de la Comunitat Valenciana dotats amb àrees 
empresarials en les quals siga més visible la constitució d'una EGM. 
 
2. Execució per cada acció dels següents serveis enumerats a continuació, sense caràcter 
exclusiu i excloent: 
 

 Organització de jornades informatives entre els propietaris i empresaris de l'àrea 
empresarial i l'ajuntament de cada municipi, amb la participació del Conseller 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació. 
 

 Elaboració de l'estudi i anàlisi de la situació jurídica i administrativa de l'ens de gestió, 
si n'hi haguera, de cada àrea industrial, a l'efecte de constituir-se en Comissió 
Promotora de les EGM. En cas contrari, impulsar la creació de la Comissió Promotora 
entre els propietaris i titulars de drets de cada àrea industrial. 
 

 La producció d'un pla de treball per a la creació d'una EGM en cada àrea industrial. 
 
Queden excloses del servei les despeses i els tributs necessaris per a la creació de les EGM que 
hauran de ser satisfets pels propietaris i titulars de drets de cada àrea industrial. 
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Tenint en compte que la constitució de les EGM depén en última instància de la voluntat dels 
propietaris i titulars de drets de cada àrea industrial i, finalment, de l'aprovació de cada ajuntament, 
FEPEVAL no pot assegurar el resultat de la constitució de les EGM, si bé, es compromet a observar 
la màxima diligència en el compliment de les accions tendents a aquesta finalitat, fet que no deixa 
de ser l'objecte principal d'aquesta federació. 
 

Justificació: 

 

 Mitjançant memòries, comunicats d'assistència, adjunció de documentació, 
presentació en registre i documentació administrativa relativa a les iniciatives 
plantejades. Factures i justificants que acrediten la despesa i el pagament. 
 

 Qualsevol altra documentació que s'entenga necessària per part de l'IVACE.. 
 
S'abordarà, especialment, en municipis les àrees industrials dels quals no compten ja amb entitats 
gestores d'àrees industrials. A títol d'exemple, es proposen actuacions d'entre els següents 
municipis industrials:  
 

Província de Castelló (4): 

 Almassora, La Plana Baixa 

 Almenara, La Plana Baixa 

 Vinaròs, El Baix Maestrat 

 Alcalá de Xivert, El Baix Maestrat 

Província de València (4): 

 Loriguilla, Camp de Túria. 

 Cheste, La Foia de Buñol. 

 Benifaió, La Ribera Alta,  

 Albal, L'Horta Sud. 

Província d'Alacant(5): 

 Cocentaina, L'Alcoià-Comtat 

 Mutxamel, L'Alacantí. 

 Almoradí, La Vega Baixa 

 La Marina Alta, a nivell comarcal. 

 Novelda, Vinalopó Mitjà  
 
En cas que no fóra possible la realització de l'assessorament en algun dels municipis indicats mes- 
amunt, IVACE i FEPEVAL acordaran realitzar les accions en un altre municipi de la mateixa província. 
 
L'import aprovat per a les despeses d'execució aplicable a qualsevol de les despeses elegibles per a 
l'actuació “Assessorar els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la constitució d'Entitats 
de Gestió i Modernització (EGM)” serà de fins a un màxim total de 15.600,00 €, desglossat en 
1.200,00 € per municipi. 
 

En totes les actuacions s'haurà d'indicar que es realitzen en col·laboració amb l'IVACE. 

 

3.- Actuació: Informar els ajuntaments de la Comunitat Valenciana sobre les Comunitats 
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Energètiques Locals (CEL). 
 
Aquesta actuació consistirà a impulsar des de FEPEVAL la creació de Comunitats Energètiques Locals 
(CEL) als parcs empresarials mitjançant tres tipologies d'accions: 
 

- Promoció i difusió dels avantatges, així com suport a la creació de CEL en parcs 
empresarials de FEPEVAL entre les 45 entitats federades a FEPEVAL. 

- Difusió dels avantatges i idoneïtat de la creació de CEL al llarg dels 13 assessoraments 
sobre EGM a ajuntaments. 

- Participació de FEPEVAL en accions, seminaris, jornades, trobades, etc. sobre CEL en el 
territori de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de donar visibilitat al potencial de 
les CEL als parcs empresarials per a la transició energètica. En particular, preparació de 
la sol·licitud d'un projecte europeu sobre les CEL en coordinació amb IVACE i agents clau 
en aquesta matèria en la Comunitat Valenciana. 

 
L'import aprovat per a les despeses d'execució aplicable a qualsevol de les despeses elegibles per a 
l'actuació “Informar els ajuntaments de la Comunitat Valenciana sobre les Comunitats Energètiques 
Locals” serà de fins a un màxim total de 1.500,00 €. 
 

Justificació: 
 

• Mitjançant memòries, parts d'assistència, adjunció de documentació, presentació en 
registre i documentació administrativa relativa a les iniciatives plantejades. Factures i 
justificants que acrediten la despesa i pagament. 

 

• Qualsevol altra documentació que s'entenga necessària per part de l'IVACE. 
 

En totes les actuacions s'indicarà que es realitzen en col·laboració amb IVACE. 
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Quadre resum del pressupost de la línia nominativa en 2021: 

 

Curs Superior de Direcció de Parcs empresarials (exempt IVA) 20.000,00 € 

Assessorar sobre EGM (1.200 € per municipi) 15.600,00 € 

Informar sobre les Comunitats Energètiques Locals (CEL)   1.500,00 € 

Auditor   2.000,00 € 

Despeses generals i de gestió i administratius   2.400,00 € 

Despeses personal propi FEPEVAL   8.500,00 € 

Total pressupost (Base Imposable + IVA elegible) 50.000,00 € 

 
Prorrata de l'IVA: 
 
Atés que FEPEVAL és una entitat sense ànim de lucre, segons l'Agència Tributària, l'any 2021 el 
percentatge de prorrata de l'IVA previst és del 70 %. Per això, està previst que no siga susceptible 
de recuperació o compensació el 30 % de l'IVA suportat, incrementant per tant el cost del servei. 
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