Conveni entre la Generalitat a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat
Valenciana per a col·laborar en la difusió dels avantatges de la innovació i la millora de la competitivitat en
l'empresa comercial.
València,
REUNITS
D'una part, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el Sr. 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, en l'exercici de les atribucions que li confereix
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
I d'una altra, José Vicente Morata Estragués, en la seua qualitat de president del Consell de Cambres Oficials
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, càrrec que exerceix en virtut del
nomenament efectuat pel Ple de l'esmentada corporació de 8 de maig de 2019, en compliment de les
funcions que tenen encomanades d'acord amb el que disposa l’article 36 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i
l’article 71 del Decret 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de les
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i del seu Consell.
Les parts, segons intervenen,
EXPOSEN
I. La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per Decret 104/2017, de 21 de
juliol, del Consell, pel qual s'aprova el seu Reglament orgànic i funcional, és el departament del Consell al
qual correspon l'exercici de les competències en matèria d'economia sostenible, foment de l'ocupació i de
l'economia social, formació professional ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral, treball,
indústria, energia, mineria, sectors productius, comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats
promocionals, artesania, consum i investigació i innovació tecnològica, exercint les competències que
legalment té atribuïdes a aquest efecte.
II. Que el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana
(d'ara en avant, el Consell de Cambres), d'acord amb l'article 30, apartats 1 i 2 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril,
de la Generalitat, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana,
es configura com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al
compliment de les seues finalitats com a òrgan consultiu i de col·laboració amb la Generalitat, sense

detriment dels interessos privats que puga perseguir i està integrat per representants de la totalitat de
les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana.
III. Que entre les funcions que li atribueix al Consell de Cambres l'esmentada Llei 3/2015, l'article 32,
apartat 1, es refereix a aquelles que el Consell de Cambres exercirà directament o a través de les
corresponents cambres oficials, i entre les quals figuren les de col·laborar amb la Generalitat, en els
supòsits que siga requerit aquest, a fi d'informar o realitzar estudis, estadístiques, projectes, treballs i
accions que afavorisquen el desenvolupament territorial i empresarial i la vertebració econòmica de la
Comunitat Valenciana, especialment quan afecten l'ordenació del territori, la localització i ordenació
comercial i industrial, el turisme, el medi ambient, l'emprenedoria i la competitivitat empresarial, la
promoció exterior de la Comunitat Valenciana i les infraestructures que contribuïsquen a millorar
l'eficiència empresarial.
IV. Que la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en
l'article 87, disposa que a més de l'exercici de les competències de caràcter públic que, com a
corporacions de dret públic, corresponen a les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, la
Generalitat podrà encomanar o delegar en aquestes altres competències que aproximen l'administració
al ciutadà i contribueixen a la promoció i defensa dels interessos generals del comerç.
V. Que el sector comercial valencià té un caràcter estratègic per a la Comunitat Valenciana per la seua
importància econòmica i social, ja que suposa el 12,9 % del PIB i un teixit empresarial de 48.689
empreses que operen en el territori valencià. El comerç detallista és la baula final d'una cadena de
distribució que presta serveis indispensables per a la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic
regional i local amb 61.357 punts de venda i una generació, en 2019, de 212.551 afiliacions a la
Seguretat Social.
VI. Que la Llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana estableix en el seu article
93 les finalitats de l'actuació pública de la Generalitat dirigits a dinamitzar i modernitzar les estructures
comercials en el marc d'una economia equilibrada i responsable. Per a això s'estableixen, entre altres,
les finalitats següents: millorar la competitivitat del conjunt del sistema de distribució; afavorir
l'adaptació de les empreses al mercat i millorar la seua eficiència, gestió i productivitat, especialment
de les pimes i microempreses; impulsar la formació i la cooperació; aconseguir un comerç més
innovador i de major qualitat; millorar el coneixement del sector comercial i dinamitzar el comerç urbà.
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La Llei de comerç estableix en l'article 87 que la Generalitat podrà encomanar o delegar en les cambres
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana competències que
aproximen l'administració a la ciutadania i contribuïsquen a la promoció i defensa dels interessos
generals del comerç i en l'article 93 estableix que promourà aquests objectius públics per si mateixa,
per mitjà de les seues institucions i a través de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana.
VII. Que el Consell de Cambres i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball han col·laborat intensament en els últims anys en la dinamització del sector comercial valencià,
especialment a través de la posada en marxa de l'oficina PATECO, de l'oficina tècnica PATSECOVA, del
Pla d'impuls a la transformació digital del comerç i l'artesania de la Comunitat Valenciana i del Pla
d'innovació i sostenibilitat comercial (PICS). Programes i actuacions que han permés realitzar diverses
accions d'investigació, dinamització i impuls de la innovació comercial i de la revitalització comercial
de les ciutats i àrees comercials de la Comunitat Valenciana.
VIII. Que la crisi provocada per la pandèmia del COVID-19 ha afectat especialment el sector comercial
minorista, provocant la suspensió temporal de l'activitat de més del 85% dels negocis, aquells que no
venien productes bàsics o essencials, amb la consegüent pèrdua de vendes i ocupacions, en molts
casos irrecuperables. Una crisi que amenaça seriosament la continuïtat de moltes petites empreses del
comerç, en qualsevol cas, fent-les més vulnerables davant les incertesa de la recuperació de l'economia
i la despesa dels consumidors.
IX. Que la crisi del coronavirus ha demostrat la importància estratègica del comerç minorista,
configurant-se com un equipament de proximitat essencial que ha assegurat, de forma molt eficient, el
proveïment de productes bàsics durant els períodes de confinament de la població. L'existència d'una
àmplia xarxa d'establiments comercials en el territori, recolzats en solvents cadenes de
subministrament i activitats logístiques, són una garantia per al conjunt de la societat per a la
superació de les crisis. I que, per tant, és prioritari per a la Generalitat mantindre en el territori valencià
una àmplia xarxa de comerços que oferisca serveis eficaços i competitius i que assegure el
manteniment de les condicions de proximitat, accessibilitat, diversitat i servei, en les millors condicions
possibles de preu, assortiment i qualitat, en un marc de competència.
X. Que, per a aconseguir aquest objectiu, en l'actual context econòmic, cobra especial importància que
les administracions públiques i els actors socioeconòmics oferisquen respostes ràpides que ajuden les
empreses a adaptar-se als canvis, enfortir la seua competitivitat i assegurar la seua viabilitat a llarg
termini, convertint-les en organitzacions més resilients, és a dir, dotades de major capacitat per a
resistir els impactes i canvis de l'entorn. En concret, en el sector comercial, la crisi provocada per la
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pandèmia ha accelerat canvis en el comportament de compra de les persones consumidores que es
convertiran en permanents, amb una major tendència a la compra online, a més de propiciar canvis en
els models de negoci, noves relacions en les cadenes de subministrament i, previsiblement, fenòmens
de concentració empresarial.
XI. Que, per tant, la supervivència de moltes d'aquestes empreses passarà, una vegada es normalitze
la situació, per la innovació, com a palanca de competitivitat empresarial clau per al desenvolupament
d'un nou model productiu al servei de les persones, que siga competitiu, però també sostenible social i
mediambientalment. Per això és necessari acréixer els esforços per a la seua difusió entre les
empreses comercials, tant en la seua relació entre si com amb la seua clientela. I que les cambres de
comerç juguen un paper rellevant en la difusió de la innovació entre les empreses, especialment entre
les pimes, per la qual cosa enfortir i optimitzar els serveis d'interés general que presten i oferir nous de
valor afegit dirigits a l'àmbit del comerç i la distribució, són accions útils per a fomentar la innovació en
el sector.
XII. Que la Generalitat considera l'impuls a les accions d'innovació per part de les empreses,
especialment en l'àmbit de la digitalització, com un eix prioritari de la seua acció de govern i reconeix
que el sector comercial, per les pròpies característiques del seu teixit empresarial, amb predomini de
petites empreses, compta amb més limitacions per a accedir a aquestes. Per aque st motiu, en
col·laboració amb el Consell de Cambres, la Generalitat ha posat en marxa el Pla d'impuls a la
transformació digital del comerç i l'artesania, 2018-2023. En l'execució de les mesures contemplades
en aquest Pla, s'han de focalitzar els esforços a aquelles empreses que estan patint, amb major
intensitat, les conseqüències de la crisi de la pandèmia, en particular, les persones autònomes i
microempreses que conformen la major part del teixit comercial de proximitat.
XIII. Que totes dues institucions són conscients que, en aquest moment, cobra més importància, si cap,
la posada en marxa d'iniciatives públiques de suport al sector empresarial que minimitzen l'impacte de
la pandèmia. I que la transformació digital; l'adaptació de les empreses als canvis en el comportament
de les persones consumidores; l'atenció entre comerç i consum i desigualtat social; les millores de les
competències dels recursos humans en l'àmbit del comerç; i les noves oportunitats que sorgeixen dels
canvis sociodemogràfics que s'estan produint, són temes que han de ser abordats a través dels
instruments de suport públic que es posen en marxa en l'àmbit del comerç.
XIV. Que la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020,
inclou la línia nominativa S6533000, denominada ‘Pla d'innovació i sostenibilitat comercial’, que té per
descripció i finalitat, la difusió dels avantatges de la innovació i la millora de la competitivitat en
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l'empresa comercial, corresponent en el pressupost 2020, de la Direcció General de Comerç, Artesania i
Consum, i la beneficiària de la qual és el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de la Comunitat Valenciana, podent delegar l'execució de les actuacions en les cambres
integrades en el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.
XV. Que, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 22.2.ª), de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, s'instrumenta aquest conveni pel qual s'atorga una ajuda directa al
Consell Cambres, d'acord amb el que contempla la línia nominativa S6533000 denominada ‘Pla
d'innovació i sostenibilitat comercial’, 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.
XVI. 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 qualssevol 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, supeditant-se, en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària. En compliment d’aquesta norma, per Resolució de 24 d’abril de 2019, del 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 al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
XVII. El Consell de Cambres, receptor dels fons, i les cambres en les quals es delega la seua execució,
actuen exclusivament com a òrgans de col·laboració amb la Generalitat, de conformitat amb el que es
preveu en la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis
i navegació de la Comunitat Valenciana i són mers canalitzadors i intermediaris de l'ajuda cap a les
empreses beneficiàries, no rebent el Consell o les cambres cap avantatge econòmic, i són les
empreses beneficiàries de les accions previstes en el conveni les úniques que reben un avantatge
econòmic que puga considerar-se com a ajuda a l'efecte de la política de competència de la Unió
Europea. Atés que aqueix avantatge econòmic que reben les empreses amb aquestes accions s'acull 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 (DOUE L352
de 24 de desembre de 2013) es considera que no compleixen tots els criteris que estableix l'article 107,
apartat 1, del Tractat i, per tant, no estan subjectes al procediment de notificació.
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XVIII. Que 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 Tractat de
Funcionament de la Unió Europea (TFUE): per no ser constitutives d'ajuda estatal, d'acord amb l'article
107 de l'esmentat tractat, ja que no falsegen o amenacen de falsejar la competència per a afavorir
determinades empreses o produccions i no afecten els intercanvis comercials entre estats membres.
XIX. Que es donen els pressupostos previs necessaris per a la signatura d'aquest conveni, atés que el
Consell de Cambres, i si és el cas les cambres d'Alcoi, Alacant, Castelló, Oriola i València, d'ara en avant,
cambres de la Comunitat Valenciana, han aportat la documentació acreditativa d'estar al corrent en les
seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, i també la declaració de trobar-se al corrent del
pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, i de no estar incurses en la resta de les
prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb el
qual estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
XX. Que aquest conveni estarà regit pel que disposa el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
XXI. 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 4 de setembre de 2020 autoritza la subscripció
d'aquest conveni.
I en prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat, les parts es reconeixen mútuament la capacitat
legal necessària i en la representació que cadascuna exerceix, acorden formalitzar aquest conveni de
col·laboració, que s'ajustarà a les següents:
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
Constitueix l'objecte d'aquest conveni la col·laboració entre les parts intervinents per a la difusió dels
avantatges de la innovació i la millora de la competitivitat en l'empresa comercial, per mitjà de la
realització d'activitats dirigides a l'animació i difusió de la innovació amb l'objectiu d'aconseguir que el
major nombre de pimes comercials aborden accions d'innovació i sostenibilitat com a manera de
millorar la seua competitivitat i promoure la creació i consolidació d'empreses.
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Les accions objecte d'aquest conveni s'aglutinen, entre altres, en tres grans àrees d'actuació:
a) Accions dirigides a facilitar informació, eines i recursos a les pimes comercials i artesanes que els
permeta actuar i adaptar-se a les circumstàncies sobrevingudes produïdes en la seua activitat per
la crisi del coronavirus.
b)

Accions de sensibilització, formació i divulgació per a impulsar la innovació i transformació digital
del comerç i l'artesania, tant de caràcter presencial com utilitzant canals online.

c) Accions d'assessorament i assistència tècnica al comerç de proximitat, que impulsen la seua
modernització, innovació i transformació digital, a través de la prestació de serveis personalitzats
de diagnòstic i acompanyament, tant de caràcter presencial com online
Segona. Compatibilitat amb la política de la competència de la UE
Les ajudes atorgades a l'empara d'aquest conveni no queden subjectes a l'obligació de notificació o
comunicació que s'estableix l'article 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE),
perquè no constitueixen ajuda estatal, d'acord amb l'article 107 de l'esmentat tractat, atés que no
afecten els intercanvis comercials entre estats membres ni falsegen la competència.
Totes les activitats previstes en la clàusula primera del present conveni són d'interés general i no
comporten l'exercici d'una activitat econòmica de mercat en el sentit d'una oferta de béns o serveis
destinada a la consecució d'un benefici i no poden reforçar la posició d'unes empreses enfront d'unes
altres ni disminuir les possibilitats que empreses establides en altres estats membres penetren i
desenvolupen en el mercat espanyol les seues activitats econòmiques o comercials. Al contrari,
aquestes ajudes de caràcter universal promouen l'obertura de l'economia regional a la competència i a
la innovació, contribuint en tot cas a l'increment dels intercanvis comercials entre estats membres de la
Unió Europea, i no tenen, doncs, la consideració d'ajudes d'estat, sempre que es contemplen tots els
requisits necessaris per a assegurar la inexistència d'elements d’aquest tipus d'ajudes.
Totes les activitats previstes en el present conveni estan relacionades amb la difusió general de la
innovació entre les persones agents econòmics en el territori. Per a aquelles activitats que puguen
vincular-se directament a empreses, d'altra banda, necessàries per a l'efectivitat del programa i
l'obtenció de resultats pràctics, demostratius i extensibles a la totalitat del teixit econòmic, les
destinatàries seran micropimes i pimes, a les quals només se'ls proporcionaran ajudes tècniques
d'assessorament en espècie a partir dels recursos professionals de què disposa el Consell de Cambres
i les cambres de comerç. Aquests serveis seran d'accés universal i gratuït, encara que limitat a les
capacitats humanes, temporals i territorials del Consell de Cambres i les cambres de comerç, i els seus
resultats generals seran àmpliament difosos perseguint un efecte demostració de les bones pràctiques
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generades. En cap cas es contemplen en aquest conveni ajudes monetàries directes o indirectes a les
empreses beneficiades per les activitats previstes.
Quan es tracte d'ajudes en espècie que puguen individualitzar-se, es calcularà el seu cost en
l’equivalent en termes monetaris i es garantirà que els que accedisquen a aquesta ajuda complisquen
amb el règim de minimis establit en el 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 (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013). En aquest cas també es
comunicarà a les empreses l'import estimat de l'ajuda en espècie a l'efecte del seu còmput, i s'advertirà
a la potencial beneficiària indirecta de l’obligació de computar-la als efectes establits en l'esmentat
Reglament, i també de la limitació d'aquesta a un màxim de 200.000,00 euros en un període de tres
exercicis fiscals. L’import total de minimis concedit a una única empresa que realitze per compte d’altri
operacions de transport de mercaderies per carretera no excedirà de 100.000 euros en un període de
tres exercicis fiscals.
A aquest efecte, el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana o cadascuna de les cambres que
presten algun dels serveis previstos en aquest conveni, demanaran de cada beneficiària declaracions
responsables de les ajudes de minimis obtingudes, en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis
anteriors i de les ajudes rebudes per a la mateixa actuació. Especialment s’haurà d’aplicar el que
s'estableix en el punt 1 de l'article 1 de l'esmentat Reglament.
Les entitats beneficiàries no realitzaran activitat econòmica de mercat en relació amb les actuacions
finançades, ni ingressaran compensació econòmica directament relacionada amb la prestació de
serveis finançats en aquest conveni, sinó que es comprometran a justificar que l'import íntegre del
finançament públic percebut per a aquest fi ha sigut íntegrament transferit en espècie a la receptora
final. Això no exclou que les empreses indirectament beneficiades per aquest conveni mantinguen
relacions econòmiques amb el Consell de Cambres en l'ús altres serveis o activitats alienes a l'objecte
específic d'aquest conveni. Així mateix, el finançament atorgat en aquest conveni no repercutirà en
altres activitats alienes a aquest, diferenciant-se unes activitats d'unes altres i els costos i ingressos
d'aquestes. A aquest efecte, es diferenciaran les activitats objecte d'aquest conveni en la memòria
anual i en la gestió econòmica i comptable de l'entitat beneficiària.
Tots aquests extrems han de quedar clarament reflectits en la memòria justificativa que estableix la
clàusula novena, punt primer d'aquest conveni.
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Tercera. Finançament de l'activitat
Les despeses originades per la realització de les accions derivades del present conveni seran sufragats
íntegrament 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 seran de tres-cents mil
euros (300.000,00 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.02.05.761.10.4 i línia de subvenció
S6533000 del Programa 761.10 "Ordenació i Promoció Comercial i Artesana".
Quarta. Despeses subvencionables
Seran despeses elegibles i per tant subvencionables els descrits en l'annex d'aquest conveni, generats
entre l'1 de gener i 31 de desembre de 2020, conformement amb l'article 31 de la Llei general de
subvencions, sempre que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat
subvencionada.
Aquelles despeses esmentades que constituïsquen costos indirectes s'imputaran per part de les
beneficiàries a l'activitat subvencionada, fins a un màxim del 15 % dels costos directes de personal
subvencionables.
El Consell de Cambres ha de respectar, en l'execució de l'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 a la seua naturalesa, quan estiga obligada.
En tot cas, es respectarà el que s'estableix en l'article 31.3 de la Llei general de subvencions pel que,
quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 15.000,00 euros en el supòsit de
contracte de subministraments o de serveis, l'entitat beneficiar-la haurà d'aportar justificació d'haver
sol·licitat almenys tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les especials
característiques de les despeses subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats
que el presten o executen, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb antelació a la signatura del
conveni.
L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació o, si escau, en la
sol·licitud de subvenció, es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s’hauran de justificar
expressament en una memòria l'elecció feta quan no recaiga en la proposta econòmica més
avantatjosa.
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A l'efecte d'aquest conveni, tots els tributs suportats per les beneficiàries com a conseqüència de les
despeses anteriorment descrites tindran la consideració de despeses subvencionables, sempre que
s'acredite l'abonament efectiu d'aquestes.
No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, llevat que s'acredite
documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per part de la beneficiària, i que
no és susceptible de recuperació o compensació, i en aquest cas hauran d'acreditar la no-subjecció o
exempció d'aquest impost o la no deducció de l'IVA suportat en l'adquisició de béns i serveis. En el cas
que s'haguera repercutit o compensat parcialment, s'aportarà documentació acreditativa del
percentatge o de la part de l'impost susceptible de ser repercutida o compensada.
Cinquena. Propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual de les dades, conclusions i resultats continguts en les activitats objecte
d'aquest conveni serà del beneficiari, no obstant això, la Direcció General de Comerç, Artesania i
Consum, en l'exercici de les seues competències, podrà usar-los o publicar-los en la seua integritat, o
en extracte.
Sisena. Subcontractació de les activitats subvencionades
Es podran subcontractar, aquelles activitats objecte del conveni que no puguen ser realitzades pel
Consell o qualsevol de les cambres per si mateixa, amb el seu personal i mitjans, fins al 50 % de
l'import total previst en aquest conveni. En cap cas podran subcontractar-se activitats que, augmentant
el cost de l'activitat subvencionada, no aporten un valor afegit al seu contingut.
En el cas que l'import subcontractat supere el 20% de l'import de la subvenció i aquest import siga
superior a 60.000,00 euros, haurà de subscriure’s el corresponent contracte per escrit i sol·licitar
prèviament l'autorització de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
per a la corresponent contractació, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 29 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. A aquest efecte s'entendran autoritzats els
respectius contractes, una vegada transcorregut el termini de 15 dies des de la seua comunicació a la
Conselleria sense que aquesta haja manifestat la seua oposició.
En tot cas, les subcontractacions efectuades hauran de respectar la normativa vigent que se li aplique i
ajustar-se als preus de mercat, aportant en cadascun dels casos memòria justificativa que aquesta s'ha
realitzat en les esmentades condicions.
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Setena. Delegació de l'execució
El Consell de Cambres podrà delegar, en tot o en part, l'execució de les actuacions derivades d'aquest
conveni en les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, que s’hi integren, i s’estendrà igualment
a aquestes entitats els compromisos d'execució i justificació de la realització de l'activitat previstos en
aquest conveni. En aquest sentit, les cambres de la Comunitat Valenciana integrades en el Consell es
consideraran beneficiàries en els termes de l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
El Consell de Cambres, en tot cas, assumeix la responsabilitat de les accions que per delegació
desenvolupen les cambres de la Comunitat Valenciana i, de manera específica, de la justificació dels
fons rebuts i de la seua correcta aplicació.
Huitena. Compatibilitat amb altres ajudes
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 la subvenció en cap cas podrà ser
d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos,
supere el cost de l'activitat subvencionada.
Les ajudes regulades en aquest conveni i que puguen concedir-se, d'acord amb el que es fixa en la
clàusula segona, relatives a possibles empreses beneficiàries de forma indirecta per mitjà d'ajudes en
espècie, podran acumular-se amb altres ajudes de minimis concedides de conformitat amb el
Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest, així com a altres
ajudes de minimis concedides fins al límit màxim de 200.000,00 euros, en les condicions que estableix
l'article 3, apartat 2, del 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 (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).
Aquestes ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes
despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si
l'esmentada acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent
fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una
decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos
subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, podran
acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories
o d'una decisió adoptada per la Comissió.
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A l'efecte de control de les ajudes concedides a l'empara del 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 (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013), la
Direcció General de Comerç, Artesania i Consum mantindrà un registre detallat de les beneficiàries que
amb càrrec a aquest conveni hagen obtingut ajudes en espècie que puguen individualitzar-se, amb
expressió del seu import en termes monetaris, i també de totes les altres subvencions acollides a
aquesta regla de minimis que hagen obtingut les citades beneficiàries durant un període de deu
exercicis fiscals des de la seua concessió.
Les entitats beneficiàries han de comunicar, en qualsevol moment de la vigència del present conveni, i
en tot cas juntament amb la justificació de l'actuació subvencionada, altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos que haja obtingut o sol·licitat per a la mateixa finalitat i objecte.
Novena. Seguiment 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, i també 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, 2 i 3, del Decret 176/2014, de 10
d'octubre del Consell.
La comissió mixta estarà composta per dues persones representants de la Direcció General de Comerç,
Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, una
de les quals ocuparà la presidència i una altra la secretaria i dues persones representants del Consell
de Cambres que actuaran com a vocals. La composició haurà d'atenir-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 l'any, amb caràcter previ a la justificació de les
actuacions, a fi de verificar que totes les despeses que s'han fet i justificades amb càrrec al conveni
corresponen efectivament a l'exercici de funcions públiques administratives per part del Consell de
Cambres.
Les còpies de les actes, acords o informes de la Comissió que s'emeten, s’han de remetre a la Direcció
General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball.
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Desena. Justificació de la subvenció
La justificació de les despeses podrà efectuar-se fins al 2 de desembre de 2020. La documentació
justificativa haurà de presentar-se signada amb signatura digital de persona representant de l'entitat i
s'aportarà per via telemàtica.
La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos
es realitzarà mitjançant la presentació d'un únic compte justificatiu subscrita pel Consell de Cambres i
les cambres de la Comunitat Valenciana que contindrà la següent documentació que a continuació es
detalla, acompanyada per l'informe de la persona auditora de comptes inscrita en el Registre Oficial
d'Auditors de Comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes:
a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en el text
d'aquest conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica abreujada justificativa de la despesa realitzada en les activitats exercides,
que contindrà:
b.1) Relació detallada de les despeses que s'han fet per l'entitat beneficiària en la realització de
l'activitat subvencionada, agrupades com cal, amb identificació de l'empresa creditora i del
document, el seu import (indicant 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), data d'emissió i, si escau, data de pagament.
b.2) Tant si les activitats objecte del conveni i que figuren en l'annex es realitzen amb mitjans
propis com si aquestes s'executen mitjançant mitjans aliens a la beneficiària de la subvenció,
juntament amb la justificació de la despesa, haurà de presentar-se la memòria justificativa
que els preus de realització de totes les activitats objecte del conveni s'ajusten a les
condicions del mercat.
b.3) Relació detallada de totes les activitats realitzades, especificant per a cadascuna d'elles la
seua duració en hores, personal que hi ha intervingut amb el seu cost unitari per cada hora
imputada i el seu cost total, i també memòria detallant que els preus de les
subcontractacions efectuades s'han realitzat, si s’escau, en les condicions normals de
mercat.
b.4) Quan es realitze l'activitat amb mitjans propis de l'entitat beneficiària, les despeses de
personal, per cadascuna de les persones contractades a jornada completa no excedirà, per a
l'exercici 2020, en còmput anual, de les quanties equivalents a les corresponents al personal
al servei de la Generalitat la classificació del qual es fa constar en la llista següent:
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1. Grup de cotització 1 a la Seguretat Social:
Director tècnic: A1 30 E050
Cap de servei: A1 28 E050
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, entenent-se com a tal la que correspon a 1538 hores anuals.
En el cas de persones contractades a temps parcial, es reduirà proporcionalment l'import
màxim subvencionable.
Així mateix, 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 s’haurà
d'aportar en tot cas memòria justificativa del desplaçament efectuat.
Es consideraran justificants vàlids els emesos a nom del Consell de Cambres i de qualsevol
de les càmeres de la Comunitat Valenciana en ell integrades, que corresponguen als gastats
derivats de les activitats objecte d'aquest conveni.
b.5) Si és el cas, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les derivacions
esdevingudes.
c) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de no exercir activitat econòmica en relació amb les
actuacions finançades per aquest conveni.
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d) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de portar comptabilitat separada per les activitats
objecte d'aquest conveni.
e) Relació d'empreses que hagen rebut ajudes en espècie susceptibles de ser individualitzades, amb
expressió del seu cost en l’equivalent en termes monetaris per a cadascuna d'aquestes, juntament
amb còpia de la comunicació realitzada a cadascuna d'aquestes beneficiàries amb indicació que
aquestes ajudes s'acullen al règim de minimis, i per tant el conjunt d'ajudes d'aquest tipus té una
limitació de 200.000,00 euros per beneficiària. A aquesta documentació s'adjuntaran les
declaracions responsables, de cadascuna d'aquestes, amb relació altres ajudes de minimis
obtingudes, en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors, i de les ajudes rebudes per als
mateixos costos subvencionables.
f) Certificacions acreditatives que el Consell de Cambres i les cambres de la Comunitat Valenciana
integrades en aquest, es troba al corrent en les obligacions tributàries i de Seguretat Social, de
conformitat amb allò que disposa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, o autorització per a l’obtenció de forma telemàtica per aquesta conselleria, llevat que
continuen vigents les presentades amb anterioritat a la signatura del conveni per no haver
transcorregut més de sis mesos des de la seua expedició.
g) Declaració responsable que acredite que el Consell de Cambres i les cambres de la Comunitat
Valenciana en ell integrades, no són deutores per resolució de procedència de reintegrament, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions i en 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.
D'acord amb el que es determina en l'article 31.2 de la LGS, es considerarà despesa realitzada la que
haja sigut pagada efectivament. A aquest efecte s'entendrà despesa realitzada, quan es tracte de
tributs i Seguretat Social a càrrec de la beneficiària, la que haja sigut meritada abans de finalitzar el
termini de justificació i es trobe en període d'ingrés voluntari no vençut a la mateixa data, tot havent
d'acreditar el pagament efectiu quan es produïsca.
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 la revisió, i també a conservar-los a fi de
les actuacions de comprovació i control per part de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum,
de la Intervenció General de la Generalitat i de qualssevol altres establits en la legislació vigent.
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Onzena. Informe d'auditoria
La persona auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ajustarà 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, disposats en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
La persona auditora emetrà un informe on 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 informarà amb
suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe
contindrà els extrems i estructura establits en l'article 7 de 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 l'entitat beneficiària i que haja
sigut subscrita per una persona amb poders bastants per a això.
2. El contingut de la memòria d'actuació, estant alerta davant la possible falta de concordança entre
la informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a
realitzar la revisió de la justificació econòmica.
3. Que la informació econòmica continguda en la memòria està sostinguda per una relació
classificada de les despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor i del
document -factures, nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social-, el seu import total i
l'imputat a la subvenció, data d'emissió i, si és el cas, data de pagament.
4. Que les entitats disposen de documents originals acreditatius de les despeses justificades, d'acord
amb el que es determina en l'article 30.3 de la Llei general de subvencions, i que els documents han
sigut inclosos en els registres comptables.
5. Que els costos indirectes s'imputen per part de les beneficiàries a l'activitat subvencionada d'acord
amb els límits establits en la clàusula quarta del present conveni. També es comprovarà que el seu
import es troba desglossat adequadament en compte justificatiu.
6. Que les entitats beneficiàries disposen d'ofertes de diferents empreses proveïdores, en els supòsits
establits 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 recaigut en la proposta
econòmica més avantatjosa.
7. Que no s'han realitzat subcontractacions de l'activitat subvencionada, fora dels casos permesos en
l'article 29 de la Llei general de subvencions, i article 68 del seu Reglament.
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8. Que no s'han concedit altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, que siguen incompatibles o que superen els costos de l'activitat
subvencionada.
9. 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 la clàusula quarta del present conveni; que s'han classificat correctament, d'acord
amb el contingut d'aquestes bases reguladores contemplades en aquest conveni i que es produeix
la coherència necessària entre les despeses i inversions justificades i la naturalesa de les
actuacions subvencionades, estant tots ells efectivament pagats a la data de l'informe d'auditoria.
10. Que s'ha complit l'obligació de difusió continguda en la clàusula tretzena d'aquest conveni.
11. Que s'ha complit les obligacions contingudes en la clàusula segona, amb referència expressa al
que es disposa quan com a conseqüència de les accions previstes en aquest conveni les empreses
hagen obtingut ajudes en espècie que puguen individualitzar-se.
Una vegada finalitzat el seu treball, la persona auditora sol·licitarà a les entitats beneficiàries una carta,
signada per la persona que va subscriure el compte justificatiu, en què 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.
Dotzena. Comprovació i pagament de la subvenció
Els pagaments corresponents a les aportacions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, s’han de fer efectius després de la comprovació, pels serveis competents
de la Conselleria, del compte justificatiu acompanyat per l'informe d'auditoria i d'un exemplar de
qualsevol material gràfic que s'edite o mostra gràfica dels articles de promoció, informació o difusió
que s'hagen realitzat.
El control també podrà efectuar-se per mitjà de visita, pel personal tècnic, en el lloc i dates indicats per
a la realització, de forma directa o indirecta, de les activitats. Així mateix, l'òrgan concedent podrà
sol·licitar tota aquella documentació i informació que considere necessària 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 per la beneficiària fóra inferior a la subvenció prevista en aquest
conveni, o es produïra la concurrència altres ajudes que pogueren superar el cost de les actuacions,
l'aportació de la Conselleria es minoraria en la quantia corresponent, i la beneficiària hauria de
reintegrar les quantitats corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la
subvenció.
Tretzena. Publicitat, informació i transparència
Aquest conveni serà objecte de publicació íntegra en el portal de transparència de la Generalitat a
través de la Gva Oberta en el termini de 10 dies hàbils des de la seua inscripció en el registre de
convenis de la Generalitat i en la pàgina web el Consell de Cambres, a fi de complir les obligacions de
transparència establides en els articles 3.4 i 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 i l'article 10.2 d'aquesta, i indicar almenys l'entitat pública
concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.
Les entitats beneficiàries es comprometen que el logotip de la Generalitat aparega de forma rellevant
en tota la publicitat, documentació i suports que es realitzen, després de la informació a la Direcció
General de Comerç, Artesania i Consum i a la Direcció General de Promoció Institucional.
La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum informarà de l'import de l'ajuda obtinguda en
equivalent de subvenció bruta a cada empresa que haja rebut ajudes en espècie amb càrrec a aquest
conveni susceptibles de ser individualitzades, i també de. el seu caràcter de minimis, fent referència
expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.
Així mateix, totes dues parts s'obliguen a facilitar a la Comissió de la Unió Europea tota la informació
que considere necessària per a determinar si s'han complit les condicions establides en el 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 (DOUE L352 de 24 de
desembre de 2013.
Catorzena. Incompliment
L'incompliment de les obligacions establides en el present conveni podrà donar lloc a la seua resolució.
La falta d'adequació de l'informe d'auditoria a l'especificat s'entendrà com un incompliment de
l'obligació de justificar. Tot això sense perjudici del compliment que disposa l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Quinzena. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i s'estendrà fins al 31 de desembre de
2020. Amb càrrec a aquest conveni es podrà finançar l'activitat objecte d'aquest des de l'1 de gener de
2020 fins al 31 de desembre de 2020.
Setzena. Extinció
El 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
la resta de normativa d'aplicable. També podrà extingir-se anticipadament mitjançant acord motivat de
les parts, i en aquest cas, es farà la valoració de les actuacions efectuades i, si és el cas, la
determinació de les quantitats econòmiques a percebre pel Consell de Cambres, amb la justificació
prèvia i auditoria de les despeses que s'han fet, de la forma establida en les clàusules desena i onzena.
Si concorre cap 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, establint un termini improrrogable per
a la seua finalització, transcorregut aquest haurà de realitzar-se la liquidació d'aquestes en els termes
establits en l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Dissetena. Règim jurídic
El present conveni és de caràcter administratiu i es troba exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.
Estarà regit 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 del Decret
176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el
seu registre.
Dihuitena. 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.
I en prova de conformitat, les parts atorgants signen el present document, per triplicat, en el lloc i la
data esmentats.
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Dinovena. 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 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 del següent enllaç:
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 Albereda, 16 - 46010 València
7. Més informació de protecció de dades
https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADIC IONAL.pdf
I en prova de conformitat les parts atorgants firmen aquest document, en el lloc i la data indicats.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors

El president del Consell de Cambres

Productius, Comerç i Treball
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ANNEX: ACCIONS SUBVENCIONABLES I DESPESES ELEGIBLES
Accions subvencionables
Les accions a realitzar per les entitats beneficiàries i la despesa màxima subvencionable associat a
cadascuna d'elles seran les següents:
a) Accions dirigides a facilitar informació, eines i recursos a les pimes comercials i artesanes que els
permeta actuar i adaptar-se a les circumstàncies sobrevingudes produïdes en la seua activitat per la
crisi del coronavirus.
1) Accions dirigides a facilitar informació, eines i recursos a les empreses, especialment a
través de la posada en marxa, contractació i manteniment de plataformes web, plataformes de
formació online i canals digitals. Despesa màxima subvencionable per acció: Despeses
necessàries per a dur a terme l'activitat.
2) Accions singulars de caràcter regional per a impulsar la innovació i la transformació digital i
entre les pimes i les persones agents del comerç i l'artesania de la Comunitat Valenciana, en el
marc de l'execució del Pla d'impuls a la transformació digital del comerç i l'artesania, 20182023. Despesa màxima subvencionable per acció: Despeses necessàries per a dur a terme
l'activitat.
3) Accions singulars de caràcter regional per a impulsar la sostenibilitat i la responsabilitat
social empresarial entre les pimes i les persones agents del comerç i l'artesania de la
Comunitat Valenciana. Despesa màxima subvencionable per acció: Despeses necessàries per
a dur a terme l'activitat.
4) Elaboració, edició i divulgació de guies, manuals i materials audiovisuals que ajuden a
afrontar la crisi de la pandèmia a les pimes del comerç i l'artesania. Despesa màxima
subvencionable per acció: 2.500 €.
5) Actuacions de caràcter horitzontal, coordinació i comunicació necessàries per al
desenvolupament de la resta d'activitats contemplades. Despesa màxima subvencionable per
acció: Despeses necessàries per a dur a terme l'activitat.
b) Accions de sensibilització, formació i divulgació per a impulsar la innovació i transformació digital
del comerç i l'artesania, tant de caràcter presencial com utilitzant canals online.
1) Tallers i jornades de caràcter presencial dirigides a les pimes comercials i artesanes per a
impulsar la seua innovació i transformació digital. Despesa màxima subvencionable: 1.500 €
per taller.
2) Organització de cursos online, tallers online i webinars online dirigits a les pimes comercials
i artesanes per a impulsar la seua innovació i transformació digital.
• Plans de formació online que comprenga la posada en marxa de plataformes de formació i
programes o itineraris formatius mitjançant el desenvolupament de diferents formats i
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continguts formatius que incorporen sistemes de seguiment o tutorització. Despesa màxima
subvencionable: Despeses necessàries per a dur a terme l'activitat.
• Cursos online (duració mínima de l'exposició de continguts 3 h.). Despesa màxima
subvencionable: 1.500 € per curs.
• Tallers i webinars online (duració mínima de l'exposició de continguts: 1 h.). Despesa
màxima subvencionable: 1.200 € per taller o webinar.
3) Organització d'accions divulgatives, formatives o de sensibilització de caràcter singular i
àmbit regional per a impulsar la innovació i transformació digital de les pimes del comerç i
l'artesania. Despesa màxima subvencionable per acció: Despeses necessàries per a dur a
terme l'activitat.
c) Accions d'assessorament i assistència tècnica al comerç de proximitat, que impulsen la seua
modernització, innovació i transformació digital, a través de la prestació de serveis personalitzats de
diagnòstic i acompanyament, tant de caràcter presencial com online.
1) Diagnòstics individualitzats d'innovació comercial; Diagnòstics punt de venda o Plans
tutorials de millora en la gestió del comerç. Aquestes accions es podran realitzar de manera
presencial, semipresencial o online. Despesa màxima subvencionable per acció: 1.200 €.
2) Coaching per a la transformació digital del comerç i l'artesania. Aquestes accions es
podran realitzar de manera presencial o online. Despesa màxima subvencionable per acció:
1.200 €.
3) Accions de capacitació dels assessors i consultors que desenvolupen les accions
d'assessorament o diagnòstic, així com desenvolupament de metodologies, sistemes
informatius i eines que permeten la gestió i coordinació dels serveis. Despesa màxima
subvencionable per acció: Despeses necessàries per a dur a terme l'activitat.
Despeses subvencionables
Les despeses que seran ateses amb càrrec a les activitats abans descrites en aquest annex són els
següents:
a) Despeses de personal del Consell de Cambres, i també de les cambres de comerç d'Alcoi, Alacant,
Castelló, Oriola i València: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social del personal
vinculat a la realització de les actuacions objecte d'aquest conveni. A aquests efectes es
computaran les despeses de Seguretat Social reportades i no ingressades corresponents al mes de
novembre de 2020 i IRPF reportat i no abonat de la part corresponent del 4 trimestre de l'exercici
2020. Les despeses de personal no podrà superar el 80 % del total de la despesa subvencionable.
b) Aprovisionaments i serveis externs del Consell de cambres, i també de les cambres de comerç
d'Alcoi, Alacant, Castelló, Oriola i València: subministraments consumibles, despeses derivades de
l'adquisició de béns que no suposen una inversió, serveis externs per al funcionament, viatges i
estades del personal, serveis professionals, comunicació, publicitat i promoció, publicacions,
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desenvolupament d'aplicacions informàtiques a mesura, material d'oficina i serveis de
telecomunicacions.
c) Despeses derivades de serveis externs per a la realització de les accions objecte del present
conveni, incloses les d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu.
d) Els costos indirectes s'imputaran per les beneficiàries a l'activitat subvencionada, fins a un màxim
del 15% dels costos directes de personal subvencionables.
Intensitat de l'ajuda
Conformement amb el que s'estableix en la clàusula huitena, la subvenció prevista en aquest conveni
és 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.
En aquest cas, la intensitat de l'ajuda per a les activitats realitzades a càrrec d'aquest conveni serà la
que corresponga a la part de cofinançament del cost necessari per a l'execució de l'activitat i haurà
d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació d’aquests fons a les activitats
subvencionades. En cap cas, l'import de la subvenció podrà ser d'una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat
subvencionada.
Quan no concórreguen altres ajudes o subvencions, la intensitat de l'ajuda per a aquelles activitats
realitzades amb càrrec a aquest conveni serà del 100 %.
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