
Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,

Comerç i Treball, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a col·laborar en el

desenvolupament de projectes en matèria de comerç, assistència tècnica al comerç de municipis de

l'interior i realització d'estudis d'impacte territorial

València,

REUNITS

D'una part, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent González,

segons el Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena les persones titulars de

les vicepresidències i de les conselleries, l'exercici de les atribucions que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de

desembre, del Consell.

I  d'una  altra  part,  Tamara  Martínez  López,  sotssecretària  de  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i

Províncies, per la Resolució del  secretari  general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de

data 23 d’abril de 2020, en relació amb el que  estableixen els articles 45.2 i 46.2 dels estatuts d'aquesta

federació.

EXPOSEN

I. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 49.1.35 atribueix competència exclusiva a la

Generalitat en matèria de comerç interior, al mateix temps que preveu, en l'article 19, l’impuls necessari que,

en  l'àmbit  de  les  seues  competències,  ha  d’assumir  la  Generalitat  per  tal  d'aconseguir  un  model  de

desenvolupament  equitatiu,  territorialment  equilibrat  i  sostenible,  basat  en la  incorporació  de  processos

d'innovació, la plena integració en la societat de la informació, la producció obertament sostenible, i una

ocupació estable i de qualitat en la qual es garantisquen la seguretat i la salut en el treball.

II. En aquest sentit, la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana,

preveu el foment del sector mitjançant l'estudi i l'elaboració de projectes concrets per a la reforma de les

estructures comercials, que permeten afrontar idòniament els canvis que s'estan produint en el sector de la

distribució comercial.  Com en la major part dels sectors de l'economia, el comerç ha  evolucionat i  s’ha

renovat ràpidament, adaptant-se així als  nous reptes i exigències de competitivitat que planteja el mercat

interior.

La  progressiva  diversificació  de  les  formes  comercials,  els  continus  canvis  en  les  condicions  socials,

econòmiques, tecnològiques, polítiques, legals, culturals i demogràfiques, fan necessari abordar polítiques

de difusió, informació i suport als agents econòmics clau en la dinamització i innovació del comerç, com a

segon sector de l'economia generador d'ocupació.



III. La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és conscient del paper

protagonista que han d'exercir les entitats locals en l'ordenació comercial del seu territori i, per tant, en

la gestió de polítiques i programes de la Generalitat que dinamitzen l'economia i el conjunt del teixit

empresarial valencià, de conformitat amb els principis de descentralització i màxima proximitat de la

gestió administrativa a la ciutadania. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies és una entitat

sense  ànim de lucre que aglutina  municipis,  províncies i  altres  entitats  locals,  entre  les  finalitats

estatutàries  de la qual està la  promoció  i  la  realització  d'estudis  per  al  millor  coneixement  dels

problemes i de les circumstàncies en què es desenvolupa la vida local; la promoció i l’execució de

programes i activitats sobre temes locals, i la realització d'iniciatives i activitats que contribuïsquen al

desenvolupament econòmic local i a la creació d'ocupació.

Per això, és voluntat de les parts establir vies de col·laboració que incidisquen en la gestió de les

xarxes d'assessorament tècnic de proximitat existents i permeten aglutinar esforços a fi d'impulsar el

comerç  de  proximitat  mitjançant  l'elaboració  i  el  desenvolupament  d'estudis  i  projectes  de

modernització de l'estructura comercial, principalment en els municipis de menor grandària.

IV. Les ajudes atorgades a l'empara d’aquest conveni no queden subjectes a l'obligació de notificació

o comunicació a la Comissió Europea tal com estableix l'article 108 del TFUE: per no ser constitutives

d'ajuda estatal d'acord amb l'article 107 del tractat esmentat, ja que no falsegen o amenacen falsejar

la  competència  afavorint  determinades  empreses  o  produccions,  i  no  afecten  els  intercanvis

comercials entre estats membres.

V. Que  de  conformitat  amb  el  que  s'estableix  en  l'article  22.2a),  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de

novembre, general de subvencions, i en l'article 168.1.A) paràgraf tercer, de la Llei 1/2015, de 6 de

febrer,  de  la  Generalitat,  d'hisenda  pública,  del  sector  públic  instrumental  i  de  subvencions,

s'instrumenta  aquest  conveni  pel  qual  s'atorga  una  ajuda  directa  a  la  Federació  Valenciana  de

Municipis i Províncies, d'acord amb el que es preveu en la línia nominativa S7510000 denominada

“Conveni  Federació  Valenciana  de  Municipis  i  Províncies»,  la descripció  i  finalitat  de  la  qual  és:

«Col·laboració  en el  desenvolupament  de projectes en matèria  de comerç,  assistència tècnica al

comerç de municipis de l'interior i realització d'estudis d'impacte territorial», i que figura en l'annex de

transferències  corrents  del  programa  pressupostari  761.10,  Ordenació  i  Promoció  Comercial  i

Artesana, de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici

2020.

VI.  L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions estableix que els

òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que propose l’establiment de subvencions,

hauran de concretar, amb caràcter previ, en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes

que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos

previsibles i les seues fonts de finançament, i se supeditaran, en tot cas, al compliment dels objectius

d’estabilitat pressupostària. En compliment d’aquesta norma, per Resolució de 24 d’abril de 2019, del
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conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball s’aprova el Pla estratègic de

subvencions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i  Treball  2019-

2021, en el  qual es recull  aquesta línia,  que té com a beneficiària a la Federació Valenciana de

Municipis i Províncies.

VII. Que es donen els pressupostos previs necessaris per a la signatura d'aquest conveni, atés que

l'entitat beneficiària del finançament previst en aquest conveni, la Federació Valenciana de Municipis i

Províncies, ha  aportat  la  documentació  acreditativa  d'estar  al  corrent  en les  seues  obligacions

tributàries i de seguretat social, així com la declaració d’estar al corrent del pagament d'obligacions

per reintegrament de subvencions, i no estar incursa en la resta de les prohibicions per a obtindre la

condició d'entitat  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.

VIII. Que el  present conveni  es regirà pel  que  disposa  el  capítol  VI del  títol  preliminar de la Llei

40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

IX.  Que de conformitat amb el que disposen els articles 160.1.b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de

la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i 12.6.b) del Decret

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

el  seu  registre, el  Consell  de  la  Generalitat,  en  la  sessió  de  17  de  juliol  de  2020  autoritza  la

subscripció d’aquest conveni.

Atés  el que  s'ha  exposat,  ambdues  parts  es  reconeixen mútuament  la  capacitat  i  la  legitimitat

necessàries, i acorden la signatura del present conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

Constitueix  l'objecte  d’aquest  conveni  la  col·laboració  entre  les  parts  intervinents en  el

desenvolupament  del  projecte  de  comerç  «Municipis  en  Saó»,  assistència  tècnica  al  comerç  de

municipis de l'interior i  realització d'estudis d'impacte territorial,  així  com assistència tècnica a les

entitats locals que a causa de la seua reduïda grandària o escassa població, no disposen de mitjans

tècnics ni pressupostaris per a realitzar actuacions de dinamització del comerç local, a fi d'acostar

l'Administració a la ciutadania mitjançant l'organització d'activitats formatives i informatives en aquests

municipis, la prestació de serveis d'assessorament especialitzat als seus comerciants, i la recollida

d'informació estadística sobre el sector comercial en aquest àmbit territorial.

3



Segona. Compatibilitat amb la política de competència de la UE

Als efectes del que s'estableix en l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, les

ajudes que es financen en el  present  conveni  no afecten els  intercanvis  comercials  entre  estats

membres ni falsegen la competència, ja que les actuacions a desenvolupar, en tractar-se d'activitats

d'interés  general, de  caràcter  universal  i  indiscriminat a  les  quals  tindran  accés  tots  els  sectors

productius  i  empreses,  no  poden  reforçar  la  posició  d'unes  empreses  enfront  d'unes  altres  ni

disminueixen  les  possibilitats  que  empreses  establides  en  altres  estats  membres  penetren  en  el

mercat  espanyol,  sinó  que,  en  promoure  l'obertura  de  l'economia  regional  a  la  competència,

contribueixen a l'augment dels intercanvis comercials entre els estats membres de la Unió Europea.

Per tant,  com que no concorren  tots  els  criteris  establits  en el  precepte  esmentat,  no en cal la

notificació a la Comissió Europea.

En cap cas es preveuen en aquest conveni ajudes monetàries directes o indirectes a les empreses

beneficiades per aquestes activitats previstes.

L’FVMP no realitzarà cap activitat econòmica en relació amb les actuacions finançades pel present

conveni, ni ingressarà cap compensació econòmica dels destinataris de les actuacions incloses ací,

atés  el finançament  públic  integral  d'aquestes.  El  finançament  previst  en  aquest  conveni  no

repercutirà en altres activitats alienes al conveni, i caldrà diferenciar les unes de les altres, i els seus

costos i ingressos. Per a això, s’hauran de diferenciar les activitats objecte del present conveni en la

memòria anual i en la gestió econòmica i comptable de l'entitat beneficiària.

Tercera. Finançament de l'activitat

Les  despeses  originades  per  la  realització  de  les  accions  derivades  del  present  conveni  seran

sufragades per la Direcció General de Comerç, Artesania i  Consum de la Conselleria d'Economia

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i  Treball, que durant l'exercici  2020  serà  de cinquanta mil

euros (50.000,00 €), a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.02.05.761.10.4 i la línia de subvenció

S7510000 del programa 761.10, Ordenació i Promoció Comercial i Artesana.

Quarta. Despeses subvencionables

Les despeses que podran  ser  ateses  a càrrec  del  present  conveni,  sempre  que responguen de

manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada reflectida en la clàusula primera, seran

les següents:

Seran despeses elegibles, les següents:

a)  Despeses  de  personal  propi  que  tinga  contractat  o  puga  contractar  l’FVMP a  l'efecte  de  la

realització  d'activitats  objecte  d'aquest  conveni,  i  que  realitze  funcions  de  gestió,  organització,

seguiment i difusió de les activitats objecte del conveni.
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Les retribucions salarials finançades a càrrec d’aquest conveni no superaran els imports màxims per

cada una de les persones contractades a jornada completa per a l'exercici 2020, en còmput anual, de

les quanties equivalents a les corresponents al personal al servei de la Generalitat, la classificació de

les quals es fa constar en la relació següent:

1. Grup de cotització 1 a la Seguretat Social:

Director/a tècnic/a: A1 30 E050.

Cap de servei: A1 28 050.

Personal tècnic assignat al projecte/actuació: A1 20 E038.

2. Grup de cotització 2 a la Seguretat Social:

Personal tècnic assignat al projecte o actuació: A2 18 E026.

3. Grups de cotització 3, 4 i 5:

Cap d’equip:  C1 18 E026.

Personal administratiu no titulat: C1 14 E019.

4. Grups de cotització 6 i 7:

Personal auxiliar d'administració C2 12 E015.

Les anteriors quanties màximes subvencionables corresponen a costos anuals del personal contractat

a jornada completa, i s’entén com a tal la que correspon a 38 hores i 45 minuts setmanals. En el cas

de  persones  contractades  a  temps  parcial,  es  reduirà  proporcionalment  l’import  màxim

subvencionable.

Quan aquest personal haja de realitzar desplaçaments amb motiu de les activitats d'aquest conveni,

les indemnitzacions que perceba amb motiu d'aquests desplaçaments i, si és el cas, manutenció i

allotjament, no podran superar els mòduls establits en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell,

pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei  i

gratificació  per  serveis  extraordinaris,  i  haurà  d'aportar  en  tot  cas  una  memòria  justificativa  del

desplaçament efectuat.

b) Despeses de documentació, tractament i classificació de la informació, comunicació, divulgació,

avaluació i, en general, despeses de funcionament en relació amb les actuacions objecte del present

conveni.

c)  Despeses derivades de serveis  externs per a la realització de les accions objecte del  present

conveni.

Aquelles  despeses  esmentades que  constituïsquen  costos  indirectes seran  imputades 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.
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L’FVMP haurà de respectar, en l'execució d’aquesta ajuda, els preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

atenent la seua naturalesa, i tot allò que estiga obligada.

Quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 15.000,00 euros en el supòsit de

contractes de subministrament o de serveis, s'haurà de sol·licitar 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 hi haja al mercat

suficient nombre d'entitats que els presten o executen, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb

antelació a la signatura del conveni.

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

pagat per la beneficiària, llevat que s'acredite documentalment que forma part del cost de l'activitat a

desenvolupar  i  que  no  és  susceptible  de  recuperació  o  compensació; en  aquest  cas  hauran

d'acreditar  la  no-subjecció  o  l’exempció  d'aquest  impost  o  la  no-deducció  de  l'IVA suportat  en

l'adquisició de béns i serveis.

Cinquena. Propietat intel·lectual

La propietat  intel·lectual  de les  dades,  conclusions  i  resultats  continguts  en  les activitats  objecte

d'aquest conveni serà de la beneficiària; no obstant això, la Direcció General de Comerç, Artesania i

Consum, en l'exercici  de les seues competències, podrà usar-los o publicar-los íntegrament o en

extracte.

Sisena. Subcontractació de les activitats subvencionades

Es  podran  subcontractar  aquelles  activitats  que  no  puguen  ser  realitzades  per  la  Federació

Valenciana de Municipis i Províncies per si mateix, amb el seu personal i els seus mitjans, fins al 50 %

de l'import total previst en el present conveni. 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.

En  tot  cas,  les  subcontractacions  efectuades hauran  de respectar  la  normativa  que  s’hi aplique,

ajustar-se als preus de mercat i aportar en cadascun dels casos una memòria justificativa del fet que

la subcontractació s'ha realitzat en aquestes condicions.

Setena. Compatibilitat amb altres subvencions

1. La subvenció prevista en aquest  conveni serà compatible amb qualssevol altres que, per a la

mateixa finalitat i objecte, puguen concedir altres administracions o ens públics o privats, nacionals,

de la Unió Europea o d'organismes internacionals. No obstant això, l'import de les subvencions en cap
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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.

2. L'entitat beneficiària comunicarà, en qualsevol moment de la vigència del present conveni  i en tot

cas juntament amb el justificant de l'actuació subvencionada, altres ajudes públiques o privades que

haguera obtingut o sol·licitat per a la mateixa finalitat i objecte.

Huitena. Justificació i pagament de la subvenció

1. La justificació de les despeses podrà efectuar-se fins al 2 de desembre de 2020, i és admissible la

realització d’una justificació parcial sempre que supere el 40 % de l'import total del conveni.

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

previstos es realitzarà mitjançant la presentació d'un compte justificatiu subscrit per una persona que

represente la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que contindrà la documentació que a

continuació s’esmenta, acompanyada de l'informe d'una persona auditora de comptes inscrita com a

exercent  en  el  Registre  Oficial  d'Auditors  de  Comptes  dependents  de  l'Institut  de Comptabilitat  i

Auditoria  de  Comptes.  Aquest  procediment  se  seguirà  en  el  cas  de  realització  de  justificacions

parcials; en aquest cas referit al termini i a l'import que es justifique.

- 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,  que incloga una

referència  a  l'estructura  i  organització  del  personal  inclòs  en  aquest  conveni,  i  les  funcions  que

desenvolupe.

- Una memòria econòmica abreviada justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:

a) Relació detallada de les despeses consumides en la realització de l'activitat subvencionada, amb

identificació de l'empresa creditora i  del document, el seu import (i  s’hi indicarà 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); la data d'emissió i, si és el cas, la data de

pagament.

b) Si és el cas, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes.

c) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de no exercir activitat econòmica en relació amb les

actuacions finançades pel present conveni.

d) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de portar comptabilitat separada per les activitats

objecte d'aquest conveni.

3. Certificats acreditatius d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i de seguretat social, de

conformitat  amb el  que estableix  l'article  13 de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de

subvencions,  o  autorització  perquè  aquesta  conselleria  els obtinga telemàticament,  llevat  que
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continuen vigents els presentats amb anterioritat a la firma del conveni per no haver transcorregut

més de sis mesos des de la seua expedició.

4. Declaració responsable que acredite que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies no és

deutora per resolució de procedència de reintegrament, de conformitat amb el que disposen l’article

34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 171.1 de la Llei 1/2015,

de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions,

llevat que l'aportada per a la preparació del conveni no haguera sobrepassat el termini de sis mesos

de validesa.

5.  Declaració  responsable  que  acredite  que  totes  les  despeses  justificades  corresponen  a  les

activitats previstes en aquest conveni.

D’acord amb el que preveu l’article 31.2 de la LGS, es considerarà despesa realitzada la que haja

sigut efectivament pagada. Sense perjudici d’això anterior, quan es tracte de tributs i seguretat social

a càrrec de la beneficiària, s'entendrà també despesa realitzada la que haja sigut generada abans de

finalitzar el termini de justificació i estiga en període d'ingrés voluntari no vençut en la mateixa data, i

se n’haurà d'acreditar el pagament efectiu quan es produïsca.

L'entitat beneficiària haurà de posar a 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  és  el  cas,  haurà  de

confeccionar i facilitar-li, a més de les declaracions ja mencionades, una declaració que continga una

relació  detallada d'altres  subvencions,  ajudes,  ingressos o  recursos  que hagen finançat  l'activitat

subvencionada, amb indicació de l’import, la procedència i l’aplicació.

Novena. Informe d'auditoria

L’auditora o auditor de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ha d’ajustar al que

disposa 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 aquells casos en què la beneficiària estiga obligada que siguen auditats 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 el durà a terme  aquesta persona auditora. En el cas que la beneficiària no

estiga obligada a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditora o auditor de comptes

serà realitzada per aquesta.

8



La persona auditora emetrà un informe en què 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  puga  concloure

respecte  d'això.  L’informe  contindrà  els  aspectes  i  l’estructura  establits  en  l'article  7  de  l'Ordre

EHA/1434/2007 esmentada.

Per a emetre l'informe, la persona auditora haurà de comprovar, tant en la justificació final com en les

justificacions parcials que, si és el cas, es pogueren produir:

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 de 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 se sosté en una relació classificada de

despeses de  l'activitat  subvencionada,  amb identificació  de la  creditora  i  del  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 és el cas, la data de pagament.

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

el que preveu l'article 30.3 de la Llei general de subvencions i que els esmentats 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 estableixen l'article 31 de la Llei general de subvencions

i la clàusula quarta del present conveni; que s'hi han classificat correctament, d'acord amb el contingut

de les bases reguladores arreplegades en aquest conveni, i que es produeix la necessària coherència

entre les despeses justificades i la naturalesa de les activitats subvencionades.

6. Que les retribucions salarials imputades al conveni no superen els imports màxims establits en la

clàusula  quarta  d’aquest  conveni  i  que  les  indemnitzacions  percebudes  pel  personal  pels

desplaçaments i,  si  és el  cas,  la  manutenció i  l’allotjament,  realitzats amb motiu  de les activitats

d’aquest conveni, no superen els mòduls establits en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell,

pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei  i

gratificació  per  serveis  extraordinaris,  i  s’ha d'aportar  en  tot  cas  una  memòria  justificativa  del

desplaçament efectuat.
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7. Que els costos indirectes els ha d’imputar 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 s’ha de comprovar que el seu import està desglossat adequadament en el compte

justificatiu.

8. Que l'entitat 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 raonablement l'elecció

d'una  d'aquestes,  en  aquells  casos  en  què  no  haja  correspost  a  la  proposta  econòmica  més

avantatjosa.

9. Que la quantia de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos totals per a finançar les activitats

previstes en aquest conveni, procedents de la Generalitat i de qualssevol altres administracions o ens

públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, no superen els costos

de l'activitat subvencionada.

10. Que s'han complit les obligacions de difusió contingudes en la clàusula desena d'aquest conveni.

Una vegada finalitzat el seu treball, la persona auditora sol·licitarà a l'entitat beneficiària una carta,

signada per qui va subscriure el compte justificatiu, en la qual s'indicarà que s'ha informat la persona

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 la persona auditora sobre els procediments realitzats.

Desena. Publicitat, informació i transparència

El present conveni serà objecte de publicació íntegra en el portal de transparència de la Generalitat a

través de la gvaOBERTA en el termini de deu dies hàbils des de la seua inscripció en el Registre de

Convenis de la Generalitat, i en la pàgina web de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies,

amb l'objecte de complir les obligacions de transparència establides en els articles 9 i 10.3 de la Llei

2/2015, de 2 d'abril,  de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la

Comunitat Valenciana, i s’indicarà, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa,

l’activitat, la inversió o l’activitat subvencionada.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies es compromet a fer que el logotip de la Generalitat

aparega  de  forma rellevant  en  tota  la  publicitat,  documentació  i  suports  que  es  realitzen  en les

activitats  objecte del  present  conveni,  després de la informació prèvia  de la Direcció  General  de

Comerç, Artesania i Consum i de la Direcció General de Promoció Institucional, per complir, en tot

cas, el que s'estableix 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.
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Onzena. Seguiment, vigilància i control de les accions

Es crearà una comissió mixta les funcions de la qual seran el seguiment i control de les actuacions

objecte d'aquest conveni, així com les previstes en l'article 49.f) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de

règim jurídic del sector públic, i les previstes en l'article 9, números 1 i 2, del Decret 176/2014, de 10

d'octubre, del Consell. La comissió supervisarà l'execució del conveni i adoptarà les decisions i dictarà

les instruccions necessàries per a assegurar  la correcta realització  de les activitats  convingudes,

incloent-hi per a això la solució, en primera instància, de les controvèrsies d'interpretació i compliment

que puguen plantejar-se respecte dels convenis subscrits.

La  comissió  mixta  estarà  composta  per  dos  representants  de  la  Direcció  General  de  Comerç,

Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, un

dels  quals  exercirà  la  Presidència  i  l’altre,  la  Secretaria.  I  dos  representants  de  la  Federació

Valenciana de Municipis i Províncies, que actuaran com a vocals. La seua composició ha d'ajustar-se

als criteris de representació paritària i en cas d’empat decidirà el vot de qualitat de la presidència.

Aquesta comissió es reunirà almenys una vegada a l'any, amb caràcter previ a la justificació de les

actuacions, a fi de verificar que totes les despeses incorregudes i justificades a càrrec del conveni,

responen a la finalitat establida.

Les còpies de les actes, acords o informes de la comissió que, si escau, s'emeteren, s’han de remetre

a  la  Direcció  General  de  Comerç,  Artesania  i  Consum de la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,

Sectors Productius, Comerç i Treball.

Dotzena. Pla de control 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 l’FVMP després de la comprovació,  pels serveis

competents de la Conselleria, del compte justificatiu, acompanyat de l'informe de la persona auditora,

tant si es tracta de la justificació final com si es tracta de justificacions parcials.

Quan es realitzen justificacions parcials, el pagament es realitzarà en el mateix percentatge que s'haja

produït la justificació.

El control també podrà efectuar-se mitjançant visita, pel personal tècnic, al lloc i en les dates indicats

per a la realització, de forma directa o indirecta, de les activitats. Així mateix, l'òrgan concedent podrà

sol·licitar tota  la documentació i informació que considere necessàries, tant per a l'avaluació de la

qualitat del programa com per a verificar l'adequació de les despeses efectuades a la seua finalitat.
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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,  i  l'entitat  beneficiària,  si  escau,  haurà  de

reintegrar  les  corresponents  quantitats  rebudes  i  els  interessos  de  demora  des  del  moment  del

pagament de la subvenció.

Tretzena. Incompliment

L'incompliment de les obligacions establides en el present conveni podrà originar-ne la resolució.

Catorzena. Vigència

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

de 2020. A càrrec del present conveni es podrà finançar l'activitat objecte del  conveni des de l'1 de

gener de 2020.

Quinzena. Extinció

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 tota altra normativa  aplicable. També podrà extingir-se anticipadament mitjançant un

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 Federació Valenciana de

Municipis i Províncies, després de la justificació prèvia de les despeses incorregudes, de la manera

establida en la clàusula huitena.

Si concorre alguna de les causes de resolució del conveni i hi ha actuacions en curs d'execució, les

parts, a proposta de la comissió de seguiment, vigilància i  control del conveni,  podran acordar la

continuació i  finalització de les actuacions en curs que consideren oportunes,  i  establir un termini

improrrogable per a la seua finalització, transcorregut el qual haurà de realitzar-se la liquidació de les

actuacions en els termes establits en l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del

sector públic.

Setzena. Règim jurídic

El present conveni és de caràcter administratiu i està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de

8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer

de 2014. Es regirà per les seues pròpies clàusules; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general

de subvencions; per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 1/2015, de

6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i el

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

Generalitat i el seu registre.

12



Dessetena. Jurisdicció aplicable

Les qüestions litigioses que puguen sorgir respecte al conveni se sotmetran als òrgans jurisdiccionals

competents en matèria contenciosa administrativa de la ciutat de València.

Dihuitena. Tractament de dades de caràcter personal

La  subscripció  d’aquest  conveni  comportarà  el  tractament  de  les  dades  de  caràcter  personal,

facilitades per l’entitat, per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i

Treball.

L’entitat que subscriu el conveni haurà d'informar els tercers, les dades de caràcter personal dels

quals es faciliten, de la comunicació i tractament dels mateixos per part d'aquesta Conselleria, així

com haurà d'haver recaptat el corresponent consentiment per a tal fi, si escau.

Així mateix, s’informa de:

1. Identitat del responsable del tractament: la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,

Comerç i Treball.

2. Finalitat del tractament i tractament/s afectat/s: atendre la preparació i execució d’aquest conveni i

la tramitació de l’ajuda canalitzada mitjançant aquest, conforme al que s’estableix 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.

3.  Origen de les dades:  les dades personals recollides procedeixen de la informació i  justificació

presentades per l’entitat o els seus representants en les fases de preparació, execució i justificació del

conveni.

4. Registre d’Activitats de Tractament:

 http://www.indi.gva.es/documents/161328120/167503914/RATGEN004.pdf

5. Drets de les persones:

a)  Les  persones  interessades  tenen  dret  a  sol·licitar  l’accés  a  les  seues  dades  personals,  la

rectificació o supressió d’aquestes,  la limitació del  seu tractament o a oposar-se a aquest. Per a

exercitar  els  drets  haurà  de  presentar-se  un  escrit  davant  la  Sotssecretaria  de  la  Conselleria

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Haurà d’especificar-se quin d’aquests

drets se sol·licita que siga satisfet i, si no autoritza l’obtenció de dades d’identitat del sol·licitant o, si

escau,  del  representant  legal,  haurà  d’aportar  la  corresponent  documentació  acreditativa  de  la

identitat  i  representació.  També podran exercitar  els  seus  drets  de forma telemàtica  a  través  de

l'enllaç següent: 

http://www.gva.es/es/proc19970
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b)  Reclamació  davant  l’Agència  Espanyola  de Protecció  de  Dades:  si  les persones interessades

entenen que s’han vist perjudicades pel tractament de les seues dades 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/

6. Delegat/delegada de Protecció de Dades

Adreça electrònica:  dpd@gva.es

Adreça postal: passeig de l’Albereda, 16 - 46010 València

7. Més informació de protecció de dades

https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

I en prova de conformitat, les parts atorgants signen el present document, al lloc i en la data indicats.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball

Rafael Climent González

La sotssecretària de la Federació Valenciana 

de Municipis i Províncies

 Tamara Martínez López
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