CONVENI ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE) I EL CONSELL DE
CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ORIENTADES A IMPULSAR LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES
EMPRESES DE LA COMUNITAT.

REUNITS
D'una banda, el Sr. Rafael Climent González, en nom i representació de l'Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), en qualitat de president d'aquesta entitat, amb domicili social en Ciutat
Administrativa 9 d’Octubre - Torre 2, c/ de la Democràcia, 77 (46018 València), i CIF núm. Q4640001F,
segons nomenament efectuat pel Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la Generalitat, pel qual
nomena les persones titulars de les vicepresidències i de les conselleries, i en virtut del que estableix
l'article 4.1 i 4.2.a) del Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'IVACE.
I, d'una altra banda, José Vicente Morata Estragués, en 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 la corporació mencionada de 8 de maig de 2019 en compliment de
les funcions que té 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.
EXPOSEN
Primer. Que 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,
i exerceix les competències que legalment té atribuïdes a aquest efecte.
Segon. Que l'IVACE, entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, té a càrrec seu la gestió de la política industrial de la Generalitat i el suport a
les empreses en matèria d'innovació per a la competitivitat i modernització de les mitjanes i petites
empreses i àrees industrials, emprenedoria, internacionalització i captació d'inversió, la seguretat
industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l'estalvi,
l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables, així com la gestió de la política energètica de la
Generalitat.
Tercer. Que el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat
Valenciana (d'ara en avant Consell de Cambres), d'acord amb el que es preveu en 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 (DOCV núm. 7500, de 8 d'abril) 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 menyscapte dels interessos
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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.
Entre les funcions que atribueix al Consell de Cambres la citada Llei 3/2015, l'article 32, apartat 1, fa
referència a aquelles que el Consell de Cambres exercirà directament o a través de les corresponents
Cambres Oficials, i entre les quals figuren les de:
a) Representar el conjunt de les cambres oficials, davant les administracions públiques, la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Espanya i altres entitats, públiques o privades,
en l'àmbit autonòmic i estatal.
b) Impulsar, coordinar i dirigir les actuacions comunes del conjunt de les cambres a la Comunitat
Valenciana.
c) Col·laborar amb la Generalitat, en els supòsits que siguen requerides aquestes, informant o
realitzant 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.
Que el Consell de Cambres és una institució que defensa l'interés general, que constitueix un òrgan de
vertebració territorial de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació a la Comunitat Valenciana
i que actua com a òrgan col·laborador, eficaç i estable, de la Generalitat. El Consell de Cambres està
compromés amb el desenvolupament econòmic i empresarial de la Comunitat Valenciana donant suport,
entre altres, a la internacionalització de les empreses.
D'una altra banda, pel que fa a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la
Comunitat Valenciana (d'ara endavant cambres oficials de la Comunitat Valenciana), la Llei 3/2015, en
l'article 3, apartat 2, lletres a) i k), assenyala que els correspondrà desenvolupar les funcions que, entre
altres, s'enumeren a continuació:
a) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgan de suport i assessorament i en totes
les actuacions referides a fomentar la cultura de l'emprenedoria, de suport als emprenedors i a la
competitivitat.
b) Desenvolupar activitats de suport i estímul a la internacionalització i el comerç exterior, en
col·laboració amb les administracions competents en aquesta matèria.
Quart. Que en el pressupost de l'IVACE per a 2021 aprovat per Llei 4/2020, de 30 de desembre de 2020,
de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 hi ha una línia nominativa a favor del Consell de
Cambres de la Comunitat Valenciana (codi S0348000) per un total de 400.000 euros.
Constitueix aquesta línia una concessió de subvenció en els termes previstos en l'article 22.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En execució de l'article 168.1.a) de la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la
subvenció es canalitzarà a través d'aquest conveni que servirà de base reguladora de la concessió.
Cinqué. Que el Consell de la Generalitat, en la sessió de data 1 d’octubre de 2021, autoritza la subscripció
d'aquest conveni.
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Sisé. Que el Consell de Cambres manifesta que:
1. No ha incorregut en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
2. Està al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció,
qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i
de la seua inclusió social, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes.
3. Que les ajudes que s'estableixen en el present conveni no contravenen el que es disposa en l'article
107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, per no falsejar la competència ni afavorir
determinades empreses o produccions, en ser accions al servei de l'interés general públic, ja que
constitueixen funcions de caràcter públic i administratiu, de conformitat amb el que es disposa en la Llei
3/2015, de cambres oficials de comerç indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana.
4. Que aquells serveis o actuacions que suposen un avantatge constitutiu d'ajuda de conformitat amb la
comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda d'estat d'acord amb l'article 107.1 del TFUE, per
a les empreses destinatàries d'aquests, se subjectaran al règim de minimis, tal com es regula 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 (Do L 352, de
24.12.2013), modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual
es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm.
651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DO L 215 de 07.07.2020), d'ara en avant
Reglament (UE) núm. 1407/2013 i les convocatòries públiques d'aquestes ajudes contindran els requisits
i obligacions previstos en la clàusula quarta d'aquest conveni.
5. Ha presentat davant l'IVACE una proposta d'actuacions, consensuada amb l'IVACE, a desenvolupar pel
Consell de Cambres i les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana (annex).
Per tot el que s'ha exposat l'anteriorment, les parts, reconeixent-se mútuament la capacitat per a obligarse i en la representació que cada una ostenta, acorden formalitzar aquest present conveni de col·laboració,
que s'ajustarà a les següents,
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre l'Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE), el Consell de Cambres i les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana que l'integren,
per a impulsar la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana durant 2021 a través de
les actuacions que es detallen en l'annex a aquest conveni.
En qualsevol cas la realització de les activitats compreses en la proposta d'actuacions ha de circumscriure's
a les consensuades prèviament amb l'IVACE en el marc de la marca comuna GLOBAL, CV, a través de la
Comissió, prevista en la clàusula huitena d'aquest conveni.
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A conseqüència de la situació excepcional que s'està vivint a causa de la pandèmia del coronavirus, i les
mesures adoptades per les diferents administracions públiques competents, algunes de les actuacions
previstes podran ser executades per mitjans no presencials mentre no es normalitze l'activitat i sempre
amb el coneixement previ d'IVACE.
Segona. Delegació de l'execució
El Consell de Cambres delega l'execució de les actuacions derivades d'aquest conveni en les cambres
oficials de la Comunitat Valenciana integrades en aquest, i s'estén igualment a aquestes entitats les
obligacions d'execució i justificació de la realització de les actuacions previstes en aquest conveni. En
aquest sentit, les cambres oficials de la Comunitat Valenciana tenen la consideració de beneficiàries en els
termes de l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Amb caràcter previ a la signatura del conveni, el Consell de Cambres i les Cambres Oficials de la Comunitat
Valenciana han presentat una declaració responsable sobre el compliment de les condicions i obligacions
establides respectivament en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003.
Tercera. Règim jurídic
Aquest 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. Es regirà per les seues pròpies clàusules i per la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i la resta normes d'aplicació.
Quarta. Compatibilitat amb la política de competència de la UE
L'ajuda prevista en l'activitat 1 de l'annex d'aquest conveni no està subjecta a l'obligació de notificació o
comunicació que 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 107.1 del Tractat esmentat, atés que no afecten els
intercanvis comercials entre estats membres ni falsegen la competència.
La causa de no subjecció a la prohibició de l'article 107.1 del TFUE radica en el fet que aquestes ajudes van
dirigides al finançament d'activitats d'interés general públic que, dins del marc d'actuació del Consell de
Cambres, no suposen l'exercici d'una activitat econòmica en el sentit d'oferta de béns i serveis destinada
a la consecució d'un benefici.
El finançament previst en aquest conveni per a l'activitat 1 de l'annex no repercutirà en altres activitats
alienes a aquest, i es diferenciaran les unes de les altres i els costos i ingressos d'aquestes. Donades les
funcions que legalment s'encomanen al Consell de Cambres, i que cobreixen un ampli camp d'actuacions
d'interés general, l'entitat beneficiària es compromet a diferenciar les activitats no econòmiques, objecte
de l'actuació 1 d'aquest conveni en la memòria anual, i a reflectir les despeses derivades de l'execució del
conveni en una comptabilitat específica i independent de la principal.
Per la seua banda, les ajudes previstes en l'activitat 2, Programes d'iniciació i consolidació de l'annex, atés
que poden constituir per als destinataris d'aquestes un avantatge constitutiu d'ajuda de conformitat amb
la comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda d'estat d'acord amb l'article 107.1 del TFUE, se
subjectaran al règim de minimis, tal com es regula 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 (Do L 352 de 24.12.2013). El Consell acreditarà aquesta subjecció
davant l'IVACE en els termes previstos en la clàusula novena del present conveni.
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Sobre aquesta base, el Consell de Cambres per mitjà d'aquest conveni s'obliga a preveure en les
convocatòries d'ajuda que publique per a desenvolupar l'actuació 2 prevista en l'annex del present conveni,
les condicions i obligacions següents:


L'ajuda se subjecta al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de
2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a
les Ajudes de minimis (Do L 352 de 24.12.2013).



L'ajuda total de minimis amb la qual es beneficie una única empresa no serà superior a 200.000
euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. S'entendrà per única empresa la definició
establida en l'apartat 2, de l'article 2, del Reglament (CE) núm. 1407/2013. Per a les empreses que
realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, s'estarà als
límits i a les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3, d'aquesta disposició.



No podran obtindre la condició de beneficiàries les empreses excloses en l'àmbit d'aplicació
(article 1) del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, concretament i sense perjudici del
que s'estableix en l'apartat 2 d'aquesta disposició, les empreses que:
1. Operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del
Consell (DO L 17, de 21.01.2000, p. 22).
2. Estiguen dedicades a la producció primària de productes agrícoles.



Amb caràcter previ a la concessió de les ajudes, el Consell de Cambres haurà de recaptar de les
empreses una declaració responsable referent a totes les altres ajudes de minimis rebudes
d'aquesta o una altra administració (independentment dels costos subvencionables) durant
l'exercici fiscal al de la convocatòria que corresponga i durant els dos exercicis fiscals anteriors a
aquest que estiguen subjectes 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 o a altres reglaments de minimis.



Les ajudes podran acumular-se amb altres ajudes de minimis, sempre que es respecten els límits
màxims següents:
- Si l'acumulació té lloc amb ajudes de minimis subjectes al Reglament (UE) núm. 360/2012, de
la Comissió, de 25 d'abril de 2012, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108, del Tractat de
funcionament de la Unió Europea, a les ajudes de minimis concedides a empreses que presten
serveis d'interés econòmic general (DO L 114 de 26.4.2012), es respecta el límit màxim establit
en aquest.
- Si l'acumulació té lloc amb ajudes de minimis subjectes a altres reglaments de minimis, es
respecta el límit màxim previst en article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1407/2013.



Les ajudes podran acumular-se amb ajudes estatals en relació amb les mateixes despeses
subvencionables, sempre que l'acumulació respecte la intensitat d'ajuda o l'import d'ajudes
superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament
d'exempció per categories o una decisió adoptades per la Comissió.
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Per a la justificació de l'ajuda el Consell de Cambres haurà de recaptar de les empreses beneficiàries una
declaració responsable relativa a les ajudes de minimis concedides en els tres últims exercicis fiscals (en
relació amb l'exercici de la convocatòria corresponent), així com les ajudes, subvencions, ingressos o
recursos públics o privats que hagueren obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables. En
cap cas l'ajuda podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos públics o privats supere el cost de l'activitat subvencionada o l'import màxim d'ajudes
de minimis.
En cas de discrepància de criteris, s'aplicarà a aquestes actuacions el criteri seguit per l'IVACE.
Cinquena. Aportació econòmica
L'IVACE col·laborarà econòmicament en les despeses originades per la realització de les actuacions
derivades del present conveni i fins a la quantitat màxima de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000 €),
despeses i impostos de tota classe inclosos, que es realitzarà a càrrec de la línia nominativa S034800 per
a l'execució de les activitats i pels imports màxims a justificar, recollits en l'annex, amb la distribució
genèrica següent:
ACTUACIONS PER A IMPULSAR LA
INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES DE LA CV

AJUDA IVACE

COST TOTAL ELEGIBLE / IMPORT A JUSTIFICAR

- Activitats de sensibilització i informació
- Promoció internacional
- Activitats especials per a les pimes

244.000 euros

488.000 euros

Programes d'Iniciació i Consolidació

150.000 euros

300.000 euros

6.000 euros

6.000 euros

400.000 euros

794.000 euros

ALTRES DESPESES DERIVADES DEL CONVENI
Despeses d'auditoria
COST TOTAL

La intensitat màxima de l'ajuda serà del 50 %, amb excepció de les despeses de restauració i càtering
derivades de les activitats de sensibilització i informació, promoció internacional, i actuacions especials
per a les pimes, que seran subvencionades per la totalitat del seu import. Així mateix, l'IVACE sufragarà la
totalitat de les despeses derivades de l'informe d'auditoria previst en la clàusula deu.
Podran ser sufragats també la totalitat de les despeses originades pel desplaçament de la Xarxa Exterior
d'IVACE amb motiu de la celebració del Congrés Go Global.
Si es programa alguna actuació incorrent en despeses i per motius excepcionals s'ha de suspendre,
aquestes despeses es contemplaran com a elegibles en el marc del conveni.
Amb la sol·licitud prèvia acordada amb caràcter previ a la seua realització degudament justificada, l'IVACE
podrà autoritzar una distribució de l'ajuda per un import diferent per a cada una de les activitats més
amunt descrites.
Sisena. Despeses subvencionables

6

CSV:AJFEF5E9:TIJX3E9F:RU5UAP6R

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=AJFEF5E9:TIJX3E9F:RU5UAP6R

Les despeses del Consell de Cambres -o de qualsevol de les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana
que l'integren- que dins de cada actuació podran ser ateses a càrrec d'aquest conveni, són les descrites en
annex, sempre que responguen de manera indubtable a l'objecte d'aquest.
Els tributs seran despeses subvencionables quan s'hagen abonat efectivament. 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 pel Consell i que no és susceptible de recuperació o compensació. En cas
que s'haguera repercutit o compensat parcialment, s'aportarà la documentació acreditativa del
percentatge o la part de l'impost susceptible de ser repercutit o compensat.
Quan l'import de la despesa subvencionable supere la quantia de 15.000,00 euros en el supòsit de
prestació de serveis, s'hauran 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 en el mercat suficient nombre d'entitats que
el presten o l'executen, o llevat que la despesa s'haguera realitzat amb antelació a la signatura del conveni.
Setena. Compatibilitat amb altres ajudes
Amb excepció de les subvencions concedides per la Generalitat, 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 de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat
subvencionada.
El Consell de Cambres comunicarà, en qualsevol moment de la vigència del present conveni, i en tot cas
juntament amb la justificació de l'actuació subvencionada, altres ajudes públiques o privades que haguera
obtingut o sol·licitat per a la mateixa finalitat i objecte.
Huitena. Seguiment i control de les accions
Es constitueix una Comissió Mixta composta per dos representants de l'IVACE i dos representants del
Consell de Cambres en què es procurarà la presència equilibrada d'homes i dones en aplicació del que es
preveu pel Pla d'igualtat d'homes i dones de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de
març de 2017, del Consell.
Les seues funcions 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, 2 i 3, del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, o qualsevol altra que
puga recollir-se en l'annex a aquest conveni.
La Comissió Mixta s'ajustarà pel que fa al funcionament i l'adopció d'acords al que es preveu en els articles
15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
En qualsevol cas la Comissió es reunirà com a mínim amb una periodicitat semestral per a consensuar el
desenvolupament de les activitats compreses en la proposta d'actuacions, i del pressupost destinat a
aquestes; s'inclou a aquest efecte la reunió mantinguda entre totes dues parts el dia 12 de gener de 2021.
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La Comissió podrà convidar a assistir a les reunions els experts i tècnics que considere necessari d'acord
amb els assumptes a tractar.
Les còpies de les actes, acords o informes de la Comissió que, si escau, s'emeteren, es remetran a l'IVACE.
Novena. Justificació de la subvenció
1. La justificació de la subvenció haurà de presentar-se amb data límit de 15 de gener de 2022, i serà
admissible la presentació d'una justificació parcial durant el mes de setembre. Només seran tinguts en
compte els justificants de despesa emesos des de la signatura del present conveni fins al 31 de desembre
de 2021; no obstant això, podran ser presos en consideració els justificants de despesa emesos a partir de
l'1 de gener de 2021, sempre que la realització dels respectius conceptes de despesa haja sigut prèviament
consensuada amb l'IVACE. La data dels justificants de pagament no excedirà, en qualsevol cas, del 15 de
gener de 2022.
2. 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 subscrit pel Consell de Cambres que
contindrà la documentació que seguidament s'indica, acompanyada de l'informe d'una persona auditora
de comptes, inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
- 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.
- Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) Relació abreujada dels conceptes de despesa associats a l'execució de la proposta d'actuació
descrita en l'annex.
b) Per cada una de les activitats que es desenvolupen en el marc de cada una de les propostes
d'actuació descrites en l'annex, es presentarà el detall de la despesa de personal associat a
l'activitat al costat de la resta de despeses incorregudes.
c) Si escau, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les derivacions esdevingudes.
d) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de no exercir activitat econòmica en relació amb
les actuacions finançades pel present conveni.
e) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de portar comptabilitat separada per les activitats
objecte d'aquest conveni.
3. Certificats acreditatius que el Consell de Cambres i les cambres oficials de la Comunitat Valenciana,
integrades en aquest, estiguen al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social, de conformitat
amb el que s'estableix en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o
autorització per a la seua obtenció de forma telemàtica per aquesta Conselleria, llevat que continuen
vigents els presentats amb anterioritat a la signatura del conveni per no haver transcorregut més de sis
mesos des de la seua expedició.
4. Declaració responsable que el Consell de Cambres i les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana,
integrades en aquest, no són deutores de la Generalitat per reintegrament de subvencions, 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
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instrumental i de subvencions, llevat que l'aportada per a la preparació del conveni no haguera superat el
termini de sis mesos de validesa.
5. Declaració responsable que acredite que totes les despeses justificades corresponen al
desenvolupament de funcions públic-administratives i de coordinació del conjunt de Cambres Oficials de
la Comunitat Valenciana que li encomana la Llei 3/2015, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis
i Navegació de la Comunitat Valenciana.
Es consideraran justificants vàlids els emesos a nom del Consell de Cambres i de qualsevol de les cambres
oficials de la Comunitat Valenciana integrades en aquest, que corresponguen a les despeses derivades de
les actuacions objecte del present conveni.
D'acord amb el que es preveu en l'article 31.2 de la LGS, es considerarà despesa realitzada, la que haja
sigut efectivament pagada. Sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment, quan es tracte de tributs i
Seguretat Social a càrrec de la beneficiària, s'entendrà també despesa realitzada, la que haja sigut
reportada abans de finalitzar el termini de justificació i estiga en període d'ingrés voluntari no vençut a la
mateixa data, havent d'acreditar el pagament efectiu quan es produïsca.
L'entitat beneficiària haurà de posar a la disposició de l'auditoria tots els llibres, registres i documents que
li siguen sol·licitats per a efectuar la revisió, i igualment haurà de conservar-los per a actuacions de
comprovació i control previstes en la legislació vigent. Si escau, haurà de confeccionar i facilitar-li, a més
de les declaracions ja esmentades, 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,
procedència i aplicació.
6. Informe d'auditor pel qual s'acredite el compliment de les condicions i obligacions de minimis previstes
en la clàusula quarta del present conveni per part de les empreses destinatàries de l'actuació 2.
7. Documentació acreditativa del registre en WREDAS de les convocatòries (concessions, minoracions,
pagaments, etc.) d'ajuda que es publiquen per a desenvolupar les actuacions previstes en l'annex al
present conveni.
Deu. 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'Orde EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors
de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del
sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
En cas que les entitats beneficiàries estiguen obligades a auditar-ne els 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
es durà a terme per la mateixa auditora. En el cas que la beneficiària no estiga obligada a auditar els seus
comptes anuals, la designació de la persona auditora de comptes serà realitzada per aquesta.
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 sobre
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aquest tema. Aquest informe contindrà els punts i l'estructura establits en l'article 7 de l'Ordre
EHA/1434/2007.
Per a emetre l'informe, la persona auditora haurà de comprovar:
1. L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per la beneficiària i que aquesta haja
sigut subscrit per una persona amb poders suficients per a això.
2. El contingut de la memòria d'actuació, s'estarà alerta davant la possible falta de concordança entre la
informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a realitzar la
revisió de la justificació econòmica.
3. Que la informació econòmica continguda en la memòria està suportada per una relació classificada de
les despeses de l'activitat subvencionada, 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, data
d'emissió i, si escau, data de pagament.
4. Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades, d'acord amb el
que es preveu en l'article 30.3 de la Llei general de subvencions i que aquests documents han sigut
reflectits en els registres comptables.
5. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la consideració de despesa
subvencionable, de conformitat 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 de les
bases reguladores recollides en aquest conveni; i que es produeix la necessària coherència entre les
despeses justificades i la naturalesa de les activitats subvencionades.
6. Que les retribucions salarials imputades al conveni no superen els imports màxims que per a cada una
de les categories professionals estableix la Generalitat en aquest exercici pressupostari. 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 escau, 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 qualsevol cas, memòria justificativa del desplaçament efectuat.
7. Quan el personal vinculat al desenvolupament de l'activitat haja de realitzar desplaçaments amb motiu
de les activitats d'aquest conveni, les indemnitzacions que perceba amb motiu d'aquests desplaçaments
i, si escau, 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 qualsevol cas, memòria
justificativa del desplaçament efectuat.
8. Que els costos indirectes s'imputen per la beneficiària a l'activitat subvencionada en la part que
raonablement corresponga d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses.
També es comprovarà que l'import està desglossat adequadament en el compte justificatiu.
9. Que les entitats beneficiàries disposen 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 recaigut en la proposta econòmica més
avantatjosa.
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10. Que la quantia de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos totals per a finançar les activitats
previstes en el present 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.
Al final del seu treball la persona auditora sol·licitarà a cada una de les entitats beneficiàries un escrit,
signat per qui va subscriure el compte justificatiu, en el qual s'indicarà que s'ha informat l'auditora sobre
totes les circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la subvenció.
També s'inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen d'evidència addicional a
l'auditora sobre els procediments realitzats.
11. Que les empreses destinatàries de les ajudes previstes en l'actuació 2 compleixen les condicions i
obligacions de minimis, previstes en la clàusula quarta del present conveni.
Les despeses de l'auditoria per a la revisió del compte justificatiu d'aquest conveni seran també elegibles.
Onze. Comprovació i pagament de la subvenció
Els pagaments corresponents a les activitats realitzades s'efectuaran a favor del Consell de Cambres a la
finalització d'aquestes, després de la presentació de la justificació per la beneficiària i la comprovació per
IVACE del compte justificatiu i de l'informe de l'auditora.
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 l'IVACE es
minorarà en la quantia corresponent, i la beneficiària haurà de reintegrar, si escau, les quantitats
corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció.
Dotze. Publicitat, Informació i Transparència
El present conveni serà objecte de publicació íntegra en el Portal de Transparència de la Generalitat a
través de la GVA OBERTA i en la pàgina web del Consell de Cambres, a fi 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 amb l'obligació de
publicar el text íntegre del conveni en el terme de deu dies des de la inscripció en el Registre de Convenis
tal com estableixen els articles 3.4 i 12.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que desplega la
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat.
En totes les accions de desenvolupament d'aquest conveni es farà menció exprés a la marca GLOBAL, CV,
incloent-hi menció al suport de l'IVACE, en col·laboració amb les Cambres Oficials de la Comunitat
Valenciana. Figuraran de forma destacada el nom i logo de totes les institucions en tots els elements de
promoció i difusió (insercions en premsa, fullets, comunicacions, etc.) i en tota la documentació que es
genere.
Igualment, i pel que fa a les actuacions corresponents a l'annex del present conveni, es respectaran tots
els requisits establits per la normativa europea i nacional aplicable al POCINT en matèria d'informació i
publicitat, d'acord amb el Reglament (UE) 1303/2013 i amb l'Estratègia de Comunicació aprovada per a
POCINT.
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Tretze. Incompliment
L'incompliment de les obligacions establides en aquest conveni podrà donar lloc a la resolució d'aquest.
La falta d'adequació de l'informe d'auditoria al que s'ha especificat s'entendrà com un incompliment de
l'obligació de justificar. Tot això sense perjudici del compliment del que es disposa en l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Catorze. Vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i s'estendrà fins al 31 de desembre de
2021, sense perjudici que a càrrec del present conveni es puga finançar l'activitat objecte d'aquest des de
l'1 de gener de 2021, i que la justificació de la subvenció es puga presentar amb data límit de 15 de gener
de 2022.
Quinze. 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 en l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En cas de resolució del Conveni per causes diferents de l'expiració de la vigència, s'adoptaran per part de
la Comissió Mixta prevista en aquest Conveni, les mesures oportunes perquè es determine la manera de
finalitzar les actuacions en curs d'execució. Així mateix, es procedirà a la valoració de les actuacions
efectuades i, en el seu cas a la determinació de les quantitats econòmiques a percebre pel Consell de
Cambres, prèvia justificació i auditoria de les despeses incorregudes.
Setze. Resolució d'incidències
Es delega en la persona titular de cap d'àrea -o si escau, departament o servei- de l'IVACE competent per
a la gestió de les ajudes establides en aquest conveni, la resolució de les incidències que es produïsquen
amb posterioritat a la subscripció d'aquest, en concret les referides a renúncies, possibles pròrrogues per
a l'execució i/o justificació d'aquest i modificacions en el pla d'activitats aprovat, així com possibles
compensacions entre costos; la resolució per la qual s'establisca l'import definitiu de l'ajuda, en cas de
diferir de la fixada en el present Conveni, així com les relatives a les possibles minoracions o de desistiment
sense efectes de les subvencions concedides es deleguen en la Dirección Adjunta de l'IVACE (Direcció
General d'Internacionalització).
Dèsset. Registre
El present conveni serà objecte d'inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat, d'acord amb el
que estableix el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que
subscriga la Generalitat i el seu registre.
Díhuit. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a complir durant la vigència d'aquest conveni, i inclusivament una vegada
finalitzada la seua vigència, el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, en la
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Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i
resta de normativa europea i nacional de protecció de dades.
Dènou. Jurisdicció
Les controvèrsies sobre la interpretació i execució del present Conveni seran resoltes de mutu acord per
les parts; si no s'aconsegueix acord, les possibles controvèrsies hauran de ser resoltes en la forma prevista
en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció Contenciós-Administrativa.
I en prova de conformitat amb quant antecedeix, i per a la deguda constància de tot el convingut, els
intervinents signen el present document en el lloc i data indicats al peu de signatura, prenent-se com a
data de formalització del present document, la data de l’últim signant.
EL PRESIDENT DE L’IVACE

EL PRESIDENT DEL CONSELL DE CAMBRES OFICIALS
DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE
LA COMUNITAT VALENCIANA

22676306P
JOSE
VICENTE
MORATA (R:
Q9650026I)

Firmado
digitalmente por
22676306P JOSE
VICENTE MORATA
(R: Q9650026I)
Fecha: 2021.11.16
10:32:32 +01'00'
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ANNEX
Descripció de les actuacions
Actuació 1
1.1. Activitats de sensibilització i informació
Dins d'aquesta categoria s'inclouen aquelles activitats que tenen com a objectiu fomentar la cultura de la
internacionalització entre les empreses, així com aquelles altres que tenen com a finalitat facilitar
informació a les empreses per a un millor desenvolupament dels seus processos d'internacionalització. Es
tracta, per tant, d'accions que incorporen en el seu plantejament un enfocament internacional i que
persegueixen ajudar l'empresa a desenvolupar la seua estratègia d'internacionalització amb majors
possibilitats d'èxit. Entre aquestes s'inclou l'organització de fòrums, jornades informatives, seminaris,
tallers i activitats d'informació i anàlisi.
Les despeses que seran ateses a càrrec de les activitats abans descrites seran les següents:
a) Honoraris de ponents i experts contractats per a impartir les jornades, seminaris o tallers.
b) Despeses de personal propi: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social del
personal vinculat a la realització de les actuacions. A aquest efecte es computaran les despeses de
Seguretat Social reportats i no satisfets corresponents al mes de desembre de 2021 i IRPF reportat
i no pagat de la part corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2021. Les retribucions salarials
finançades a càrrec del present conveni no superaran els imports màxims que per a cada una de
les categories professionals estableix la Generalitat en aquest exercici pressupostari, no superant
en cap cas el cost de 40 €/hora.
c) Despeses de desplaçament i dieta del personal propi: 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 escau, 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 qualsevol cas, memòria justificativa del desplaçament
efectuat.
d) Lloguer d'espai o sales per a la realització de l'actuació.
e) Despeses de decoració bàsica de l'espai o sala, lloguer de mobiliari, mitjans audiovisuals, etc.
f) Elaboració de material de difusió promoció de l'actuació.
g) Publicitat de l'actuació.
h) Despeses de desplaçament de ponents i d'elaboració de materials del ponent.
i) Elaboració de material informatiu (fitxes, dossiers sobre el país, sector, etc.).
j) Despeses de traducció.
k) Despeses de trasllat d'assistents concertats pel Consell o les respectives cambres.
l) Despeses de contractació de metodologia, assistència tècnica i/o eines específiques.
m) Despeses de restauració i càtering incloses en l'actuació de sensibilització o informació.
En relació amb la justificació de les actuacions de sensibilització, l'informe justificatiu haurà d'aportar la
informació següent:
* Convocatòria o fullet de cada una de les jornades o tallers.
* Relació d'empreses participants, en què s'indique, nom persona assistent, càrrec, nom de l'empresa,
sector de l'empresa, correu electrònic i telèfon.
* Relació de tasques específiques dutes a terme pel personal de la cambra per a la seua organització,
selecció de ponents, empreses contactades, empreses assistents amb indicació del sector a què pertanyen.
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* Qüestionaris de satisfacció de les empreses assistents.
* Llista de signatures.
* Informe país/informe Radar.
* Qualsevol altra documentació que s'entenga necessària per part de l'IVACE.
En aquesta actuació s'inclou el programa ‘Comença a Exportar’, dirigit a tots els ajuntaments i empreses
de tot el territori; les despeses que seran ateses, a més de les compreses en l'apartat anterior, seran les
següents:
a) Despeses de personal propi: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social del
personal vinculat a la realització de les actuacions. A aquest efecte es computaran les despeses de
Seguretat Social reportats i no satisfets corresponents al mes de desembre de 2021 i IRPF reportat
i no pagat de la part corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2021
b) Les retribucions salarials finançades a càrrec del present conveni no superaran els imports màxims
que per a cada una de les categories professionals estableix la Generalitat en aquest exercici
pressupostari, no superant en cap cas el cost de 40 €/hora.
c) Despeses de desplaçament i dieta del personal propi: 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 escau, 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 qualsevol cas, memòria justificativa del desplaçament
efectuat.
d) Per a les jornades i tallers impartits en el marc del programa ‘Comença a Exportar’, els honoraris
estaran limitats a un màxim de 120 €/hora.
Per a l'organització de les jornades ‘Comença a exportar’ hauran d'estar identificats a més del logo de
l'IVACE el de l'ajuntament on s'organitzen les jornades tan prompte puga organitzar-se amb caràcter
presencial.
Quant a la justificació de les jornades ‘Comença a Exportar’, l'informe contindrà la informació que es
detalla a continuació:
* Convocatòria o fullet de cada una de les jornades o tallers.
* En el seu cas, relació d'ajuntaments participants amb les dates de realització.
* Relació d'empreses participants, en què s'indique, nom de l'empresa, nom persona assistent, càrrec,
nom de l'empresa, sector de l'empresa, correu electrònic i telèfon.
* Les tasques específiques dutes a terme pel personal de la cambra per a la seua organització, selecció de
ponents, empreses contactades, empreses assistents amb indicació del sector a què pertanyen.
* Enquestes de satisfacció de les empreses assistents.
* Llista de signatures.
* Manuals de continguts.
1.2. Activitats de promoció internacional: tenen com a objectiu promocionar comercialment a àmbit
internacional els productes i serveis de les empreses, i es facilita a aquestes la proximitat amb potencials
clients. En aquest apartat es preveuen les missions comercials directes que prèviament es consensuen
entre les parts, així com les missions comercials inverses, o fires internacionals.
Les despeses que seran ateses a càrrec de les activitats abans descrites seran les següents:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Viatge i allotjament de les empreses visitants estrangeres.
Lloguer d'espai o sales, tant en destinació com a la Comunitat Valenciana.
Elaboració d'agendes de les empreses.
Despeses d'adequació i decoració bàsica de l'espai o sala.
Elaboració de material de difusió de promoció de l'actuació.
Publicitat i comunicació de l'actuació.
Despeses de contractació de ponents i d'elaboració de materials per a la ponència.
Elaboració de material informatiu (fitxes, dossiers sobre el país, sector, etc.).
Despeses de traducció.
Despeses de trasllat d'assistents concertats pel Consell o les respectives cambres.
Viatge i allotjament de les empreses de la Comunitat Valenciana
Despeses de personal propi: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social del
personal vinculat a la realització de les actuacions. A aquest efecte es computaran les despeses de
Seguretat Social reportats i no satisfets corresponents al mes de desembre de 2021 i IRPF reportat
i no pagat de la part corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2021.
Les retribucions salarials finançades a càrrec del present conveni no superaran els imports màxims
que per a cada una de les categories professionals estableix la Generalitat en aquest exercici
pressupostari, no superant en cap cas el cost de 40€/hora.
m) Despeses de desplaçament i dieta del personal propi: 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 escau, 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, s'haurà d'aportar, en qualsevol cas, memòria justificativa del desplaçament
efectuat.
n) Honoraris de ponents i experts contractats per a impartir jornades, seminaris o tallers.
o) Despeses de restauració i càtering incloses en l'activitat.
1.3. Activitats especials d'interés per a les pimes: la resta d'actuacions de caràcter singular que puguen
sorgir per motius d'oportunitat per a promoure la internacionalització de la Comunitat, per exemple visites
de delegacions estrangeres, estudis específics, etc. Igualment s'hi inclouen altres actuacions puntuals que
no tinguen caràcter de “programa” i l'objectiu del qual siga millorar la presència i la competitivitat de les
pimes en mercats exteriors.
Així mateix, es podran incloure en aquesta categoria el desenvolupament de projectes pilot de promoció
internacional a fi de testar l'efecte d'aquests amb caràcter previ a la seua implementació.
a) Honoraris de ponents i experts contractats per a impartir les jornades, seminaris o tallers.
b) Despeses de personal propi: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social del
personal vinculat a la realització de les actuacions. A aquest efecte es computaran les despeses de
Seguretat Social reportats i no satisfets corresponents al mes de desembre de 2021 i IRPF reportat
i no pagat de la part corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2021.
Les retribucions salarials finançades a càrrec del present conveni no superaran els imports màxims
que per a cada una de les categories professionals estableix la Generalitat en aquest exercici
pressupostari, no superant en cap cas el cost de 40€/hora.
c) Despeses de desplaçament i dieta del personal propi: 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 escau, manutenció i allotjament, no podran superar els
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

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, s'haurà d'aportar, en qualsevol cas, memòria justificativa del desplaçament
efectuat.
Viatge i allotjament de les empreses estrangeres visitants a la Comunitat.
Lloguer d'espai o sales per a la realització de l'actuació tant en destinació com a la Comunitat
Valenciana.
Despeses de decoració bàsica de l'espai o sala, lloguer de mobiliari, mitjans audiovisuals, etc.
Elaboració de material de difusió promoció de l'actuació.
Publicitat de l'actuació.
Despeses de desplaçament de ponents i d'elaboració de materials del ponent.
Elaboració de material informatiu (fitxes, dossiers sobre el país, sector, etc.).
Despeses de traducció.
Despeses de trasllat d'assistents concertats pel Consell o les respectives cambres.
Despeses de contractació de metodologia, assistència tècnica i/o eines específiques.
Despeses de restauració i càtering incloses en l'activitat.

La justificació d'aquestes actuacions haurà d'incloure:






Convocatòria o fullet de l'esdeveniment o actuació.
Relació d'empreses participants, en la qual s'indique nom de l'empresa, nom de la persona
assistent, càrrec, correu electrònic i telèfon.
Relació de tasques específiques dutes a terme pel personal de la cambra per a la seua organització,
selecció de ponents, empreses contactades, empreses assistents amb indicació del sector al qual
pertanyen.
Enquestes de satisfacció de les empreses assistents.
Qualsevol altra documentació que s'entenga necessària per part de l'IVACE.

Actuació 2. Programes d'iniciació i consolidació
2.1 Programa ‘XPANDE Digital’: està dirigit a dur a terme un programa d'assessorament personalitzat en
màrqueting digital internacional del producte o servei de l'empresa en el mercat seleccionat. El servei
d'assessorament a les empreses pot ser prestat per personal cameral o assessors externs.
Les despeses que seran ateses a càrrec de les activitats abans descrites seran els següents:
- Despeses de personal propi: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social del personal
vinculat a la realització de les actuacions. A aquests efectes es computaran les despeses de Seguretat
Social reportades i no satisfetes corresponents al mes de desembre de 2021 i IRPF reportat i no pagat de
la part corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2021. Aquest cost no podrà ser superior a:



Cost d'execució real (hores/persona): cost finançable d'un màxim 40 euros/hora. Nombre màxim
d'hores: 50 hores per empresa.
Despeses de desplaçament necessàries per a la realització dels serveis d'assessoria. Cost estimat
finançable: 100 € per empresa.

Si és personal extern, aquest import no podrà ser superior als 2.800 €.
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Correspon a la Comissió Mixta prevista en el conveni coordinar la participació del personal tècnic de
l'IVACE, almenys, en una de les reunions que es mantinguen amb les empreses participants durant el
desenvolupament de les actuacions descrites en aquest àmbit d'Actuació.
Aquesta actuació comporten la prestació d'un servei gratuït d'assessorament a les empreses destinatàries
que estarà subjecte al Reglament (UE) núm. 1407/2013 que regula les ajudes de minimis.
La justificació de qualsevol activitat prevista en l'Actuació 2 haurà d'incloure:







Convocatòria o fullet del programa.
Relació d'empreses participants, en què s'indique nom de l'empresa, sector, nom persona
assistent, càrrec, correu electrònic i telèfon.
Relació de tasques específiques dutes a terme pel personal de les cambres per al seu
desenvolupament.
Informes entregats a les empreses i signats per aquestes.
Certificat en el qual conste de cada treballador de les cambres el nombre d'hores dedicat a cada
mòdul, signat també pel mateix treballador.
Una altra documentació com a metodologies, manuals de procediment, o qualsevol altra que
l'IVACE considere d'interés.

2.2 Programa d'Internacionalització a través de ECommerce: amb l'objectiu de millorar la competitivitat
de les empreses de la Comunitat i com a mesura per a fer front a l'impacte econòmic de la Covid-19 es
planteja un programa dirigit a impulsar les exportacions valencianes mitjançant la transformació digital i
el comerç electrònic.
Les despeses que seran atesos amb càrrec les activitats abans descrites seran els següents:
-. Despeses de personal propi: retribucions salarials i cost empresarial de Seguretat Social del personal
vinculat a la realització de les actuacions. A aquest efecte es computaran les despeses de Seguretat Social
reportats i no satisfets corresponents al mes de desembre de 2021 i IRPF reportat i no pagat de la part
corresponent al 4t trimestre de l'exercici 2021. Aquest cost no podrà ser superior a:



Cost d'execució real (hores / persona): cost finançable d'un màxim 40 euros/hora. Nombre màxim
d'hores: 70 hores per empresa.
Despeses de desplaçament necessaris per a la realització dels serveis d'assessoria. Cost estimat
finançable: 100€ per empresa.

En cas de ser personal extern aquest import no podrà ser superior a 2.800 €.
Correspon a la Comissió Mixta prevista en el Conveni coordinar els següents aspectes del programa:
1.- Incorporació de criteris de selecció consensuats en la convocatòria del programa, subjectes a la
normativa de FEDER.
2.- Organització d'una reunió d'inici del programa amb l'empresa i amb la participació de tècnics de
Cambres i d'IVACE on es verifique el perfil de l'empresa i la seua adequació al programa, i se li explique el
detall del contingut d'aquest.
3.- Organització d'una reunió per al lliurament de l'informe a l'empresa amb la participació de tècnics de
Cambres i IVACE on se li oferisca a l'empresa la possibilitat d'avançar en la informació detallada sobre els
marketplaces al país i els serveis necessaris a través d'un servei de la Xarxa Exterior.
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Aquesta actuació comporta la prestació d'un servei gratuït d'assessorament a les empreses destinatàries
que estarà subjecte al Reglament (UE) núm. 1407/2013 que regula les ajudes de minimis.
La justificació de qualsevol activitat contemplada en l'Actuació 2 haurà d'incloure:







Convocatòria o fullet del programa.
Relació d'empreses participants, en què s'indique, nom de l'empresa, sector, nomene persona
assistent, càrrec, correu electrònic i telèfon.
Relació de tasques específiques dutes a terme pel personal de les Cambres per al seu
desenvolupament.
Informes entregats a les empreses i signats per aquestes.
Certificat en el qual conste de cada treballador de les Cambres el nombre d'hores dedicat a cada
mòdul, signat també pel propi treballador.
Una altra documentació com a metodologies, manuals de procediment, o qualsevol altra que
IVACE considere d'interés.

Firmat per Rafael Climent González el
16/11/2021 12:11:56
Càrrec: Conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
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