CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I EL
CONSELL DE CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE
LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA GESTIÓ DE LA QUALITAT INTEGRAL,
L’EMPRENEDORIA, LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I LA PROMOCIÓ DE
PRODUCTES DURANT L’ANY 2021.

D'una banda, Francesc Colomer Sánchez, secretari autonòmic de Turisme i president de
Turisme Comunitat Valenciana, en virtut del que disposen el Decret 151/2018, de 21 de
setembre, del Consell, de nomenament com a secretari autonòmic de Turisme (DOGV de
24/09/2018), i l'article 5 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix
l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV de
12/07/2019), que intervé en aquest acte en nom i representació d’aquesta entitat de dret públic,
entitat adscrita a la Presidència de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, que es
regula pel que disposa l'article 12 de la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme,
oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, (DOGV de 08/06/2018) i pel que disposa el decret
7/2020, de 17 de gener, del Consell, de regulació dels òrgans per a la coordinació de l’acció
turística i de l’organisme públic per a la gestió de la política turística (DOGV de 29/01/2020). El
domicili de la referida entitat de dret públic, a l'efecte d’aquest document, és el situat a
València, carrer de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre II, planta
tercera.
La seua legitimació i representació per a aquest acte deriva del que estableix l’article 31.2.d)
l’esmentat Decret 7/2020, de 17 de gener, del Consell, en la virtut del qual el president de
Turisme Comunitat Valenciana exercirà la representació permanent de Turisme Comunitat
Valenciana en la signatura de convenis i contractes, i es troba autoritzada la signatura d’aquest
conveni per acord del Consell de data 4 de juny de 2021.
I d'una altra banda, 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 la citada Corporació, de 8 de
maig de 2019, en compliment de les funcions que tenen encomanades d’acord amb el que
disposa 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, i amb l’autorització del Comité Executiu del 27 de gener de 2021.
Les parts, en la mesura que hi intervenen,
EXPOSEN
Primer. Turisme Comunitat Valenciana té, a càrrec seu, l’impuls i l’execució de la política
turística de la Generalitat en relació amb la promoció de la qualitat i de la innovació; el
desenvolupament, la millora, la informació i la difusió del sector turístic valencià, i potencia
aquesta oferta mitjançant el suport a la comercialització, la informació i la difusió del producte
turístic de la Comunitat Valenciana, i, en general, a la realització de les activitats necessàries
per a una millor promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.
Segon. La Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la
Comunitat Valenciana, el Pla Estratègic de Turisme 2020–2025, i el Llibre Blanc per a una nova
estratègia turística de la Comunitat Valenciana, document de bases que marca les principals
línies d’actuació en matèria de turisme per part de la Generalitat, incideixen, d’entre aquestes
línies, en la millora integral de la qualitat de les destinacions, dels serveis i dels productes
turístics valencians, així com en l’impuls a l’emprenedoria, la competitivitat de les empreses
turístiques i a la diversificació de productes i mercats.
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Així mateix, s’atorga a la gastronomia, entre altres recursos turístics, el caràcter de “recurs
turístic de primer ordre de la Comunitat Valenciana”, la qual cosa evidencia la importància del
producte turístic i el seu sector empresarial, que es materialitza, entre altres accions, en
l'estratègia de màrqueting, aprovada pel Consell de Turisme, i en la posada en marxa de la
Xarxa GastroTurística de la Comunitat Valenciana i la seua marca d'excel·lència del producte
“L’EXQUISIT MEDITERRANI”.
Tercer. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la
Comunitat Valenciana (d’ara endavant, el Consell de Cambres), d’acord amb el que recull
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 tal de complir les seues finalitats com a òrgan consultiu i de col·laboració
amb la Generalitat, sense menyscapte 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.
Entre les funcions que l’esmentada Llei 3/2015 atribueix al Consell de Cambres, l’article 32,
apartat 1, es refereix a les que el Consell exercirà directament o per mitjà de les cambres
oficials corresponents, i entre aquestes figuren:
a) Representar el conjunt de les cambres oficials davant de les administracions públiques,
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya i de la resta
d’entitats, públiques o privades, de 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, si aquesta ho sol·licita, per a informar o dur a terme
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
l’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.
Per 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 f), assenyala que els correspondrà desenvolupar
les funcions que, entre d’altres, s’enumeren a continuació:
a) Col·laborar amb les administracions públiques com a òrgans de suport i assessorament i en
totes les actuacions que fomenten la cultura de l’emprenedoria, i a les de suport a les persones
emprenedores i a la competitivitat.
b) Contribuir a la promoció del turisme en el marc de la cooperació i la col·laboració amb les
administracions públiques competents.
Quart. El Consell de Cambres i Turisme Comunitat Valenciana han col·laborat en els últims
anys en el suport i en la millora de la qualitat integral del sector turístic de la Comunitat
Valenciana, per mitjà de l’extensió del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions –
SICTED.
Cinqué. El Consell de Cambres i les cambres oficials de la Comunitat Valenciana tenen també
un paper molt rellevant en el foment de l’emprenedoria en el sector turístic valencià i en la
diversificació de productes i de mercats turístics, amb la qual cosa aporten un valor afegit al
sector turístic, que contribueix a fer-lo més atractiu i competitiu.
Sisé. La Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici
2021, en l’annex de transferències corrents del capítol IV, inclou la línia nominativa S0758000,
anomenada «Gestió de la qualitat integral, emprenedoria, la competitivitat empresarial i la
diversificació de productes i mercats», que té per descripció i finalitat «la gestió de la qualitat
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integral, impuls a l’emprenedoria i la competitivitat empresarial i de la promoció en els diferents
mercats nacionals i en l’exterior» corresponent al pressupost 2021 de Turisme Comunitat
Valenciana.
En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen l’article 22, apartat 2, lletra a) de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’article 168, apartat 1, lletra A) de
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental
i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12 de febrer), els convenis seran l’instrument habitual
per a canalitzar aquestes subvencions.
Seté. Aquesta subvenció està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la Presidència de
la Generalitat i els seus organismes públics, per al període 2021-2023, aprovat per Resolució
de 26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat (DOGV núm. 9033, de 3 de març
de 2021). En l’apartat referit a Turisme Comunitat Valenciana, concretament en l’objectiu
estratègic 2 “Incrementar la competitivitat de l’oferta turística valenciana”, línies d’actuació
«Programa d’inversió en adequació i millora dels serveis turístics, programa de competitivitat de
les destinacions turístiques» es troba la col·laboració amb el Consell de Cambres Oficials de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
Huité. L'esborrany del conveni i les fitxes informatives de l'ajuda van ser remeses a la Direcció
General de Fons Europeus, en compliment d’allò que preveu el Decret 128/2017, de 29 de
setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la
Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes
públiques.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat
per a obligar-se, 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
Aquest conveni té per objecte instrumentar una subvenció nominativa que contempla la llei de
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, a favor del Consell de Cambres, per al
desenvolupament, en la Comunitat Valenciana i durant el 2021, de les actuacions que es
detallen en els annexos I, II, III i IV d’aquest conveni.
SEGONA. ACTUACIONS QUE HA DE DUR A TERME EL CONSELL DE CAMBRES I LA
RESTA D’ENTITATS BENEFICIÀRIES
Les actuacions que han de dur a terme el Consell de Cambres i la resta d’entitats beneficiàries
que s’esmenten en aquest conveni seran les que es descriuen en els annexos I, II, III i IV.
Aquelles accions, de les recollides en el present conveni, que mantinguen relació amb el
producte turístic gastronòmic i el seu sector empresarial, hauran de contribuir a la cohesió del
producte gastronòmic, mitjançant la participació en la Xarxa GastroTurística de Turisme
Comunitat Valenciana i en els seus valors, estratègies i bones pràctiques, així com respectant
els atributs de valor de la seua marca “L’EXQUISIT MEDITERRANI”.
A conseqüència de la situació excepcional que es viu 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 de Turisme Comunitat Valenciana.
TERCERA. DELEGACIÓ DE L’EXECUCIÓ
El Consell de Cambres, en data 27 de gener de 2021, va acordar la possibilitat de delegar
l’execució de les actuacions derivades d’aquest conveni en les cambres oficials de la Comunitat
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Valenciana que en formen part, de manera que s’estenen també a aquestes entitats, en els
supòsits en què actuen en virtut de delegació, 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.
El Consell de Cambres, sense excepcions, assumeix la responsabilitat de les accions que per
delegació desenvolupen les cambres oficials de la Comunitat Valenciana i, de manera
específica, de la justificació dels fons que es reben i del fet d’aplicar-los correctament.
Amb caràcter previ a la signatura del conveni, el Consell de Cambres i les cambres oficials de
comerç de la Comunitat Valenciana han presentat una declaració responsable sobre el
compliment de les condicions i de les obligacions que s’estableixen, respectivament, en els
articles 13 i 14 de la Llei 38/2003. A més, l’Administració ha comprovat que estan al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquestes hauran de
complir-se també amb caràcter previ al pagament de la subvenció.
QUARTA. ACTUACIONS QUE HA DE DUR A TERME TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Turisme Comunitat Valenciana efectuarà la col·laboració econòmica en els termes que preveu
la clàusula cinquena d’aquest conveni, sempre que el Consell de Cambres complisca els seus
compromisos i els justifique en els termes estipulats en la clàusula onzena d’aquest conveni de
col·laboració.
De la mateixa manera, Turisme Comunitat Valenciana supervisarà l’execució correcta de les
actuacions objecte d’aquest conveni i prestarà el suport de coordinació que el Consell de
Cambres li requerisca.
Turisme Comunitat Valenciana publicarà el text íntegre del conveni, una vegada subscrit, tal
com estableix l'article 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència,
bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
CINQUENA. FINANÇAMENT
Turisme Comunitat Valenciana col·laborarà econòmicament en les despeses originades per
l’execució de les actuacions derivades d’aquest conveni, fins a la quantitat màxima de CINCCENTS VINT-I-CINC MIL euros (525.000 €), despeses i impostos de tota classe inclosos, que
es realitzarà amb càrrec al capítol IV, programa 33, subprograma 333, que inclou la línia
nominativa S0758000, anomenada «Gestió de la qualitat integral, emprenedoria, la
competitivitat empresarial i la diversificació de productes i mercats» del pressupost 2021 de
Turisme Comunitat Valenciana.
En les actuacions corresponents als annexos I, III i IV d’aquest, així com en les activitats 2, 3 i 4
de l’annex II, la intensitat de l’ajuda de Turisme Comunitat Valenciana serà del 100%, mentre
que, en les actuacions de l’annex II, l’activitat 1, serà del 50%. En aquest últim cas, els fons
propis de Turisme Comunitat Valenciana podran ser compatibles amb el cofinançament del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) previst per a les accions que es
recullen en l’annex II d’aquest conveni, i l’execució d’aquestes actuacions respectarà la
normativa europea per a Fons Estructurals.
L’ajuda per a les actuacions recollides en l’annex I, III i IV, així com la subvenció relativa a les
activitats 2, 3 i 4 de l’annex II, es considera incompatible amb altres subvencions o ajudes per a
la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració.
El Consell i les cambres valencianes col·laboraran econòmicament en les despeses que origine
l’execució de les actuacions derivades d’aquest conveni, fins a la quantitat màxima de
CINQUANTA MIL euros (50.000 €), per mitjà del FEDER, per a destinar-la a l’execució de les
activitats que es preveuen en l’annex II, activitat 1, d’aquest conveni. Aquests fons europeus
provenen del Programa operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020 (CCI
2014ES16RFOP001), aprovat per Decisió C(2015)895 de la Comissió Europea.
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SISENA. DESPESES SUBVENCIONABLES
Les despeses que seran ateses a càrrec d’aquest conveni, sempre que responguen de manera
indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada, seran les que es descriuen en els
annexos I, II, III i IV d’aquest conveni.
A l’efecte d’aquest conveni, tots els tributs suportats per les entitats beneficiàries com a
conseqüència de les despeses descrites anteriorment tindran la consideració de despeses
subvencionables, sempre que se n’acredite l’abonament efectiu i que aquest abonament es
faça dins del termini fixat per a efectuar tots els pagaments (no pot considerar-se
subvencionable un pagament ajornat o fraccionat).
No serà subvencionable l’IVA satisfet per l’adquisició de béns o serveis, excepte si s’acredita
documentalment que forma part del cost de l’actuació que s’ha de desenvolupar i que no és
susceptible de recuperació o compensació. 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 cas que s’haguera transferit o compensat parcialment, s’aportarà documentació acreditativa
del percentatge o de la part de l’impost susceptible de transferència o compensació.
La suma de les despeses dels apartats de despeses directes suposarà, almenys, el 20% de la
despesa total justificada conforme per les entitats beneficiàries; en cas contrari, Turisme
Comunitat Valenciana realitzarà els ajustos proporcionals que resulten necessaris per a
mantindre la regla de despesa fixada en l’apartat de despeses de personal.
SETENA. ADEQUACIÓ DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES AL VALOR DE MERCAT
Les accions específiques per a desenvolupar les actuacions objecte d’aquest conveni hauran
d’ajustar-se als preus i a les condicions de mercat, de conformitat amb el que preveu l’article 31
de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.
En qualsevol cas, Turisme Comunitat Valenciana podrà dur a terme la comprovació d’aquest
valor de mercat d’acord amb els mitjans que s’assenyalen en l’article 170 de la Llei 1/2015, de
6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions.
HUITENA. SUBCONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONADES
Es podrà subcontractar, si escau, fins a la totalitat de les actuacions d’aquest conveni. En cap
cas podran subcontractar-se activitats que augmenten el cost de l’activitat subvencionada
sense aportar un valor afegit al contingut d’aquesta.
En el cas que l’import subcontractat supere el 20% del total de la subvenció i siga superior a
60.000 euros, s’haurà de subscriure el corresponent contracte per escrit i sol·licitar, prèviament,
l’autorització de Turisme Comunitat Valenciana per a la contractació corresponent, de
conformitat amb el que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
En tot cas, les subcontractacions que s’efectuen hauran d’ajustar-se als preus de mercat i s’hi
haurà d’aportar, en cadascun dels casos, una memòria justificativa que especifique que
aquestes s’han dut a terme sota aquestes condicions.
NOVENA. PUBLICITAT I DIFUSIÓ DE LES ACCIONS
Les entitats beneficiàries s’obliguen al fet que el logotip de Turisme Comunitat Valenciana,
disponible en http://www.turisme.gva.es, aparega d’una manera rellevant en tota la publicitat i
comunicació que es duga a terme en les actuacions objecte d’aquest conveni, i també, si
escau, els dels programes d’actuació de Turisme Comunitat Valenciana en els quals
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s’emmarquen les actuacions objecte d’aquest conveni, (com Qualitur, Accetur o la Xarxa
GastroTurística – L’Exquisit Mediterrani).
En aquest sentit, tot el material gràfic i audiovisual publicitari que es realitze (cartells, fullets,
pancartes, DVD, CD, etc.) i les inclusions o esments que es realitzen en les pàgines web
oficials per a donar repercussió a les activitats, inclouran, seguint les indicacions d'aplicació de
Turisme Comunitat Valenciana, els logotips que es faciliten.
Així mateix, les entitats beneficiàries s’obliguen a adoptar les mesures de difusió que conté
l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i en l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei
38/2003, general de subvencions, que estableix que aquestes entitats hauran de donar una
publicitat adequada del caràcter públic del finançament de les activitats objecte de subvenció.
Aquestes mesures poden ser tant la inclusió de la imatge institucional de l’entitat que les
concedeix, com llegendes indicatives del finançament públic en cartells, materials impresos,
mitjans electrònics o audiovisuals, o, fins i tot, referències dutes a terme en mitjans de
comunicació.
En totes les accions de desenvolupament d’aquest conveni s’esmentarà expressament el Pla
cameral de turisme de la Comunitat Valenciana i el suport de Turisme Comunitat Valenciana,
en col·laboració amb les cambres valencianes. Així mateix, figuraran d’una manera destacada
el nom i el logotip de totes les institucions en tots els elements de promoció i difusió (insercions
en premsa, fullets, comunicacions, etc.) i en tota la documentació que s’hi genere.
Igualment, i pel que fa a les actuacions corresponents a l’annex II d’aquest conveni, es
respectaran tots els requisits que estableix la normativa europea i nacional aplicable al
Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-20 PO en matèria d’informació i
publicitat, d’acord amb el Reglament (UE) 1303/2013.
Les actuacions en matèria de publicitat institucional hauran d'ajustar-se a les prescripcions que
sobre la matèria conté la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat
institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.
En aquest sentit, les campanyes institucionals de comunicació i publicitat tindran caràcter
inclusiu i no discriminatori, i respectaran el dret de totes les persones a ser-ne destinatàries.
Amb aquesta finalitat hauran de garantir mesures d’accessibilitat audiovisual a la informació
subministrada. En tot cas, i al marge de la quantia del contracte, la contractació mai podrà
realitzar-se de manera directa.
DESENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL
L’execució i el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració estaran presidits pels
principis de bona fe i confiança recíproca.
Es crea una comissió de seguiment del conveni que, a més de les funcions de l’article 9 del
Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la
Generalitat i el seu registre, tindrà les funcions següents:
- Efectuar el seguiment de les qüestions que es deriven de l’execució del conveni.
- Supervisar l’execució del conveni, així com adoptar les decisions necessàries i dictar
les instruccions que calga amb la finalitat d’assegurar l’execució correcta de les
actuacions convingudes, incloent-hi, a aquest efecte, la solució, en primera instància,
de les controvèrsies d’interpretació i de compliment d’aquest conveni que puguen
plantejar-se.
- Informar les parts dels retards i de les incidències que es puguen presentar durant
l’execució del conveni.
- Dur a terme les propostes de programació, el seguiment i l’avaluació periòdica de les
activitats dutes a terme a l’empara d’aquest conveni, així com els acords de
desenvolupament necessaris per a efectuar-les.
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- Revisar la selecció dels projectes i les activitats, així com el nivell d’execució per a
cadascuna de les línies d’actuació.
Les funcions que s'atribuïsquen a la comissió no poden ser en detriment o minoració de les
prerrogatives que corresponen a Turisme Comunitat Valenciana com a ens subvencionador.
La comissió de seguiment estarà constituïda per cinc persones representants, que nomenaran
les parts de comú acord. Turisme Comunitat Valenciana en designarà tres persones membres,
entre les quals, la persona que presidirà la comissió i la persona que assumisca la secretaria.
Les altres duess persones membres, les nomenarà el Consell de Cambres.
En la designació de les persones representants de la Generalitat es procurarà la presència
equilibrada de dones i homes, en aplicació d'allò que preveu el II Pla d'igualtat de dones i
homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de març de 2017, del
Consell.
Les còpies de les actes, dels acords o dels informes que, si escau, emeta la comissió de
seguiment en el desenvolupament i l’execució de les funcions que tinga assignades, es
remetran als òrgans directius de les parts que subscriuen aquest conveni.
La comissió podrà convidar a assistir a les seues reunions les persones expertes i tècniques
que considere necessàries d’acord amb els assumptes que s’hagen de tractar.
La comissió es reunirà sempre que ho sol·licite qualsevol de les parts i com a mínim en una
ocasió durant el període de vigència del conveni. El funcionament d’aquesta comissió i
l’adopció d’acords es regirà pel que es disposa en la secció 3a del capítol II del títol preliminar
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
ONZENA. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS
La justificació de les despeses podrà efectuar-se fins al 31 de desembre de 2021.
A causa de l’interés econòmic general que s’ha demostrat en l’exposició prèvia, i amb vista a
procedir al pagament de l’import esmentat, el Consell de Cambres haurà de justificar la
subvenció mitjançant la presentació d’un compte justificatiu, que inclourà:
a) Memòria tècnica justificativa de les actuacions subvencionades, la qual contindrà:

1. Una declaració detallada de les actuacions dutes a terme que han sigut finançades
amb la subvenció i dels resultats qualitatius i quantitatius que s’han obtingut per cada
destinació, empresa o producte turístic, si escau, segons el model facilitat per Turisme
Comunitat Valenciana en la primera reunió de la comissió de seguiment, que es recull
en la clàusula desena d’aquest conveni.
2. Una memòria gràfica detallada de les actuacions, en què es puga apreciar la
publicitat adequada que s’ha atorgat al finançament públic d’aquestes actuacions amb
càrrec als fons de la Generalitat per mitjà del pressupost de Turisme Comunitat
Valenciana, en els diversos suports de comunicació que s’hagen utilitzat, de manera
que s’evidencie el compliment de la clàusula novena d’aquest conveni.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de les actuacions dutes a terme, que contindrà:
1. Relació detallada de les despeses incorregudes per cadascuna de les entitats
beneficiàries en la realització de l’activitat subvencionada, agrupades degudament,
amb la identificació de la persona o entitat creditora i del document, de l’objecte, de
l’import (en què s’indique l’import total —IVA exclòs—, l’import imputat a la subvenció
—IVA exclòs—, l’IVA corresponent a la quantitat imputada a la subvenció i la suma
total de l’import imputat més IVA), la data d’emissió i la data de pagament.
2. Tant si les activitats objecte del conveni que en figuren en els annexos I, II, III i IV es
fan amb mitjans propis com si aquestes s’executen amb mitjans aliens a les entitats
beneficiàries de la subvenció, juntament amb la justificació de la despesa, haurà de
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presentar-se una memòria justificativa que els preus de realització de totes les activitats
objecte del conveni s’ajusten a les condicions del mercat.
Els contractes que formalitze qualsevol de les entitats beneficiàries del conveni amb
una mateixa persona o entitat proveïdora per a la realització de les actuacions
subvencionades, que tinguen un import igual o superior a 15.000 euros (IVA exclòs),
s’acceptaran sempre que s’hagen sol·licitat almenys tres ofertes de persones o entitats
proveïdores diferents, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la
prestació del servei o el lliurament del bé, excepte si, per les especials característiques
de l’actuació, no hi ha en el mercat suficient nombre d’entitats que presten o
subministren els serveis o béns que cal contractar. Les empreses a les quals se
sol·liciten les ofertes no podran pertànyer a un mateix grup, d’acord amb la definició
que en fa el Codi de Comerç. A aquests efectes, les empreses hauran d’acompanyar,
juntament amb l’oferta, si escau, la declaració del grup empresarial al qual pertanyen i
la relació de les empreses que l’integren. La selecció de l’oferta, en igualtat de
condicions, recaurà sobre la de menor preu. De tot aquest procediment, haurà de
quedar-ne constància documental.
3. Declaracions responsables de les entitats beneficiàries de no exercir cap activitat
econòmica en relació amb les actuacions finançades per aquest conveni.
4. Declaracions responsables de les entitats beneficiàries de portar comptabilitat
separada per a les activitats objecte d’aquest conveni cofinançades per la UE (Annex
II).
c) Certificats acreditatius que el Consell de Cambres i les cambres oficials de la Comunitat
Valenciana que integra estan al corrent en les obligacions tributàries i de Seguretat Social, de
conformitat amb el que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, o autorització perquè Turisme Comunitat Valenciana obtinga aquesta informació
de manera telemàtica, excepte si continuen vigents els documents presentats amb anterioritat a
la signatura del conveni perquè no han transcorregut més de sis mesos des que van ser
expedits.
d) Declaracions responsables que el Consell de Cambres i les cambres de la Comunitat
Valenciana que integra no són deutors de la Generalitat per reintegrament de subvencions, de
conformitat amb el que disposa l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
e) Informe d’una persona o entitat auditora inscrita com a exercent en el Registre Oficial
d’Auditors de Comptes depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en els
termes prevists en la clàusula dotzena d’aquest conveni.
Es consideraran justificants vàlids els que s’hagen emés a nom del Consell de Cambres i de
qualsevol de les Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana que l’integren, que
corresponguen a les despeses que es deriven de les actuacions objecte d’aquest conveni.
DOTZENA. INFORME DE L’AUDITORIA
La persona o entitat 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, prevists en l’article 74 del
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La persona o entitat auditora emetrà un informe en què detallarà les comprovacions dutes a
terme i hi farà constar tots els fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment, per
part de les entitats beneficiàries, de la normativa aplicable o de les condicions que s’imposen
per a la percepció de la subvenció, i haurà de proporcionar la informació amb detall i precisió
suficients perquè l’òrgan gestor puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe contindrà
els aspectes i l’estructura que s’estableixen en l’article 7 de l’Ordre EHA/1434/2007
mencionada.
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Per a emetre l’informe, la persona o entitat auditora haurà de comprovar:
1. L’adequació del compte justificatiu de la subvenció que hagen presentat les entitats
beneficiàries i que aquest l’haja subscrit una persona amb poders suficients per a fer-ho.
2. El contingut de la memòria d’actuació, i estar alerta davant d’una possible falta de
concordança entre la informació que conté la memòria i els documents que hagen servit de
base per a dur a terme la revisió de la justificació econòmica.
3. Que la informació econòmica que conté la memòria la suporta una relació classificada de les
despeses de l’activitat subvencionada en què s’especifica l’entitat beneficiària que les ha dutes
a terme, amb la identificació de la perona o entitat creditora i del document (factures, nòmines i
butlletins de cotització a la Seguretat Social), l’import total d’aquesta i l’import imputat a la
subvenció, la data d’emissió i la data de pagament.
4. Que les entitats disposen de documents originals acreditatius de les despeses que es
justifiquen, d’acord amb el que preveu l’article 30.3 de la Llei general de subvencions, i que
aquests documents s’han reflectit en els registres comptables. Aquests documents justificatius
consistiran en resguards de transferències bancàries, xecs, pagarés, factures electròniques,
així com còpia dels extractes de moviments bancaris dels càrrecs en el compte corresponent
de l’operació que es justifica.
5. Que les entitats beneficiàries disposen d’ofertes de persones o entitats proveïdores diferents,
en els supòsits prevists en l’article 31, apartat 3, de la Llei General de subvencions, i d’una
memòria que justifique d’una manera raonada l’elecció de la persona o entitat proveïdora, en
els casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.
6. Que no s’han dut a terme subcontractacions de l’activitat que es subvenciona, excepte en els
casos permesos en l’article 29 de la Llei general de subvencions, i en l’article 68 del seu
Reglament, segons els termes que s’estableixen en aquest conveni.
7. Que no s’han concedit altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, que procedisquen de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la
Unió Europea o d’organismes internacionals, que hi siguen incompatibles o que superen els
costos de l’activitat subvencionada.
8. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la consideració
de despesa subvencionable, d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei general de
subvencions i la clàusula sisena d’aquest conveni; que les despeses s’han classificat
correctament, d’acord amb el contingut de les bases reguladores que recull aquest conveni, i
que es produeix la coherència necessària entre les despeses que es justifiquen i la naturalesa
de les actuacions que se subvencionen.
9. A més de les consideracions anteriors, en l’informe haurà de constar un quadre-resum
(segons el model mostrat en aquest apartat), que incloga la descripció de les accions
subvencionables, les quantitats a justificar i la quantitat justificada:
DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS
SUBVENCIONABLES

IMPORT A
JUSTIFICAR

IMPORT
JUSTIFICAT

TOTAL
A més, s’explicaran les diferències entre el pressupost acreditat per l’entitat beneficiària i el
considerat vàlidament justificat per la persona o entitat auditora, indicant els motius d’aquestes i
el seu import.
Al final del seu treball la persona o entitat auditora sol·licitarà a cadascuna de les entitats
beneficiàries una carta signada per la persona que va subscriure el compte justificatiu, en la
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qual s’especificarà que s’ha informat la persona o entitat auditora sobre totes les
circumstàncies que puguen afectar a la percepció, l’aplicació i la justificació correctes de la
subvenció. També s’hi inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen
d’evidència addicional a la persona o entitat auditora sobre els procediments que s’han dut a
terme.
Les entitats beneficiàries estaran obligades a posar a la disposició de la persona o entitat
auditora tots els llibres, els registres i els documents que se’ls sol·liciten per a efectuar la
revisió, així com a conservar-los per a les actuacions de comprovació i control que preveu la
legislació vigent. Si escau, hauran d’elaborar i facilitar-li, a més dels documents ja mencionats
en la clàusula onzena d’aquest conveni, els següents:
a) Declaració de les activitats subcontractades, en què s’indiquen les entitats o persones
subcontractistes i els imports que s’han facturat. Aquesta declaració inclourà una
manifestació de les entitats beneficiàries respecte de les situacions que preveuen els
apartats 4 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) Declaració que continga una relació detallada d’altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos que, si escau, hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de
l’import, la procedència i l’aplicació d’aquesta.
La persona o entitat auditora haurà de mantindre un arxiu de documentació que acredite el
treball de revisió que ha dut a terme i que suporte l’informe que ha emés, i hi haurà de
conservar aquesta documentació durant un període mínim de huit anys que s’iniciarà amb la
data d’emissió de l’informe.
TRETZENA. COMPROVACIÓ I PAGAMENTS
Turisme Comunitat Valenciana procedirà al pagament de la subvenció quan s’haja realitzat
l’actuació objecte del conveni i s’hagen complit les obligacions, les condicions i els tràmits que
s’hi estableixen, i s’hagen comprovat aquests aspectes i el compte justificatiu que acompanye
l’informe de l’auditoria, pels serveis competents d’aquesta entitat,
Per a fer-ho, l’Àrea de Competitivitat Turística ha d’emetre un informe que acredite la
documentació tècnica que es presente com a justificació de les activitats que figuren en els
Annexos I, II i IV d’aquest conveni, i l’Àrea de Màrqueting i Producte Turístic ha d’emetre un
informe que acredite la documentació tècnica que es presente com a justificació de les
activitats que figuren en l’Annex III d’aquest conveni. L’Area de Formació ha d’emetre un
informe que acredite la documentació tècnica que es presente com a justificació de les
activitats que figuren en l’Annex II, activitat 4, d’aquest conveni.
Per part del Servei de Programació i Gestió Econòmica, es duran a terme les comprovacions
oportunes per al pagament. No obstant això, l’ajuda que es pague estarà subjecta a una
fiscalització posterior pels òrgans de control intern i extern de Turisme Comunitat Valenciana.
En el cas que l’import justificat fóra inferior a la subvenció que es preveu en aquest conveni, o
es produïra la concurrència d’altres ajudes que pogueren superar el cost de les actuacions,
l’aportació de Turisme Comunitat Valenciana es minorarà en la quantia corresponent.
Turisme Comunitat Valenciana podrà efectuar totes les actuacions de comprovació que
considere oportunes per a verificar l’aplicació correcta per les entitats beneficiàries de les
quantitats que es lliuren a favor seu en virtut d’aquest conveni.
No s’efectuarà per part de Turisme Comunitat Valenciana cap transferència a favor de les
entitats beneficiàries, si, amb anterioritat a aquest abonament, l’entitat esmentada no està al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o és
deutora per resolució de procedència de reintegrament.
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Les entitats beneficiàries autoritzen a Turisme Comunitat Valenciana a obtindre de manera
telemàtica les dades que consten en l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en la
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i en la Tresoreria General de la Seguretat Social,
relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
La circumstància de no estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o
amb la Seguretat Social, o l’incompliment del termini de presentació de la documentació
justificativa, podrà produir la resolució d’aquest conveni en el supòsit que, havent sigut
requerida la documentació esmentada per Turisme Comunitat Valenciana, no s’haja presentat
en un termini de deu dies des d’aquest requeriment.
CATORZENA. ENTRADA EN VIGOR, DURADA, MODIFICACIÓ I CAUSES DE RESOLUCIÓ.
Aquest Conveni assortirà efectes des del moment de la signatura, fins a la finalització de les
actuacions que es preveuen en aquest i, sense excepció, fins al 31 de desembre de 2021, data
límit per a la justificació de les actuacions. No obstant això, les despeses subvencionables es
poden haver dut a terme des de l’1 de gener de 2021.
El conveni quedarà resolt en el cas que no tingueren lloc les actuacions que s’hi preveuen en
aquest. Així mateix, quedarà resolt per mutu acord de les parts, i per l’incompliment per
qualsevol d’aquestes, de les estipulacions que s’hi preveuen en aquest.
La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants, i correspon la
modificació i la resolució del conveni a les persones titulars dels òrgans superiors i dels centres
directius d’acord amb el que preveuen els articles 6.1 i 12 del Decret 176/2014, del Consell.
En qualsevol cas, les parts s’obliguen a finalitzar aquelles activitats que estiguen en curs.
Si, per causes imputables a l’entitat beneficiària, no es dugueren a terme les actuacions objecte
del conveni, aquest quedarà automàticament rescindit, sense perjudici del compliment del que
es disposa en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quant
a les causes d’incompliment de l’objecte del conveni esmentat. La falta d’adequació de
l’informe d’auditoria al que s’ha especificat, s’entendrà com un incompliment de l’obligació de
justificació.
QUINZENA. COMPATIBILITAT AMB LA NORMATIVA DE LA UNIÓ EUROPEA SOBRE
AJUDES PÚBLIQUES.
1. Aquest conveni és compatible amb el mercat interior perquè les disposicions que presenta
no afecten els intercanvis comercials entre els estats membres, d’acord amb el que es disposa
en l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i no reuneix els requisits
acumulatius exigits en aquest article, ja que les entitats beneficiàries d’aquest conveni no són
empreses productores de béns o prestadores de serveis en el mercat, sinó corporacions de
dret públic que depenen de la Generalitat, i l’objecte d’aquest és la realització d’activitats
dirigides a la millora integral de la qualitat, l’emprenedoria i la diversificació de mercats i
productes turístics de la Comunitat Valenciana en conjunt.
2. Les actuacions que han de desenvolupar el Consell de Cambres i les Cambres Oficials de la
Comunitat Valenciana, en el marc d’aquest conveni, van dirigides a la totalitat dels serveis
turístics de la Comunitat Valenciana, i no hi ha d’haver discriminació entre els que presten unes
empreses o unes altres.
3. Com que es tracta d’un conveni que no està subjecte a l’article 107.1 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, i d’acord amb el que estableix l’article 3.4 del Decret
128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual regula el procediment de notificació i
comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir
o modificar ajudes públiques, la subvenció que s’estableix mitjançant aquest conveni no
requereix notificació o comunicació a la Comissió Europea.
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SETZENA. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ
Aquest conveni regula la concessió d’una subvenció nominativa a favor del Consell de
Cambres, per la qual cosa el seu règim jurídic és el que deriva del que estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu Reglament aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i del que estableix per a aquest tipus de transferències
corrents la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions.
Quant a la tramitació i la formalització, es regeix pel Decret 176/2014, de 10 d’octubre del
Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, i per la
normativa bàsica que conté el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
La solució en primera instància de les controvèrsies d’interpretació i compliment que puguen
plantejar-se respecte del conveni subscrit, correspondrà a la comissió de seguiment i control.
En el cas que aquesta no fóra possible, la resolució de la qüestió o qüestions litigioses que
sorgisquen serà competència dels jutjats contenciosos administratius de la ciutat de València.
En prova de conformitat de tot l’esmentat més amunt, les parts compareixents, fent ús de les
facultats conferides, signen aquest document.

EL PRESIDENT DE
TURISME COMUNITAT VALENCIANA

EL PRESIDENT DEL CONSELL DE
CAMBRES DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
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ANNEX I
Objecte de la col·laboració
L’objecte de les actuacions que han de dur a terme les entitats beneficiàries que s’esmenten en
aquest annex és el desenvolupament d’accions relatives a la consecució de la qualitat integral
en el sector turístic valencià.
Actuacions que han de dur a terme les entitats beneficiàries de l’ajuda
ÀMBIT
D’ACTUACIÓ
ACTIVITAT 1
ACTIVITAT 2
ACTIVITAT 3
ACTIVITAT 4

Consolidació del Sistema Integral de Qualitat Turística en
Destinacions - SICTED, en les destinacions a la Comunitat
Valenciana
Divulgacions tecnològiques col·lectives
Assistències tècniques col·lectives
Visites individualitzades d’assessorament
Visites d’avaluació de conformitat dels requisits SICTED

COST TOTAL ESTIMAT: 237.500 euros
Les actuacions se centraran a donar assistència tècnica d’acord amb la metodologia que
estableix la Secretaria d’Estat de Turisme, i s’estima la realització d’aproximadament 4.450*
actuacions, distribuïdes, en les modalitats següents:
Activitat 1: es duran a terme aproximadament 150 actuacions
Activitat 2: es duran a terme aproximadament 100 actuacions
Activitat 3: es duran a terme aproximadament 2.400 actuacions
Activitat 4: es duran a terme aproximadament 1.800 actuacions
*Les estimacions es poden veure alterades com a conseqüència de la situació de la pandèmia
de la COVID-19 i les mesures preses per a fer-li front que estiguen vigents, el progressiu
recuperament posterior de l'activitat, i l'impacte en el teixit empresarial.
Despeses subvencionables
Les despeses que seran ateses amb càrrec a les activitats descrites abans, seran els següents:
a) Despeses de personal de les entitats beneficiàries: 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 que corresponguen al mes de novembre i desembre
de 2021 i l’IRPF reportat i no abonat de la part corresponent del quart trimestre de
l’exercici 2021. L’import que corresponga a despeses de personal no podrà superar el
80%, incloent-hi els conceptes de despeses de locomoció i quilometratge, allotjament
i/o manutenció del personal, que s’associen a les actuacions que es descriuen en
aquest annex.
b) Despeses directes que es deriven de la realització de les activitats esmentades que
s’han descrit abans que no siguen imputables al personal propi de les entitats
beneficiàries.
No seran subvencionables els conceptes de despesa corrent de funcionament del Consell de
Cambres i de les altres entitats beneficiàries que s’esmenten en aquest conveni.
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ANNEX II
Objecte de la col·laboració
L'objecte de les actuacions que han de dur a terme les entitats beneficiàries que s'esmenten en
aquest annex, és el foment de l'emprenedoria i la competitivitat empresarial, com a element
clau de posicionament en el mercat de les pimes del sector turístic valencià.
Aquestes accions s'emmarquen en els objectius del programa Accetur de Turisme Comunitat
Valenciana, les línies d'actuació de la qual s'orienten cap a l'acceleració empresarial de les
pimes turístiques, al foment de l'emprenedoria, a la competitivitat de les empreses i a la millora
de l'accés dels emprenedors al mercat del turisme; i formen part, concretament, de les línies
“Accetur Crea Empresa” i “Accetur Avança Pime”, de capacitació i suport per a la creació i
desenvolupament d'empreses joves en procés de creixement o madures amb necessitats de
reorientació.
Actuacions que han de dur a terme les entitats beneficiàries de l'ajuda
ÀMBIT D'ACTUACIÓ

ACTIVITAT 1

Execució
d'accions
de
foment
de
l'emprenedoria i la competitivitat en el teixit
empresarial turístic de la Comunitat
Valenciana,
mitjançant
eines
de
transferència de coneixement, innovació i
desenvolupament
tecnològic,
per
a
persones emprenedores, autònomes i pimes
del sector.
(Cofinançada 50% FEDER)
“Accetur Avança Pime”. Diagnòstics a pimes
turístiques: realització entre 65 i 70 diagnòstics
individualitzats i plans de millora a empreses
sobre aspectes clau
de competitivitat
empresarial turística.

75.000€
(37.500€
a
càrrec
del
conveni
i
37.500€ fons
FEDER)

Realització de 3 jornades de presentació del
programa.
ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 3

ACTIVITAT 4

“Accetur
Crea
Empresa”.
Accions
de
capacitació i acompanyament a 35-45 persones 45.000 €
emprenedores o joves empreses per a la
planificació empresarial, desenvolupament de
negocis turístics i realització de plans
d'empresa (PMT).
Accions de capacitació i sensibilització per a la
millora de la competitivitat i la innovació 25.000€
empresarial turística dirigides a persones
emprenedors, autònomes i pimes del sector:
realització de 6 jornades o tallers.
Anàlisi del grau de compliment de la oferta 30.000€
gastronòmica de la Comunitat Valenciana en
relació amb els requisits de L´Exquisit
Mediterrani.
TOTAL ECONÒMIC EN AQUEST CONVENI
(COST TOTAL ESTIMAT: 175.000 €)
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137.500 €

Contingut de les accions
Les activitats que es recullen en el present annex, han de donar resposta a empreses i
persones emprenedores de diferents grandàries i localització territorial; i inclouran en les
estratègies de competitivitat valors empresarials de sostenibilitat mediambiental i
responsabilitat social, d’hospitalitat turística, els valors de marca Comunitat Valenciana i els que
trasllada l’OMT en el Codi Ètic Mundial per al Turisme.
Les accions cobriran les tres províncies de la Comunitat Valenciana, amb la intensitat
quantitativa per província més pròxima possible a la distribució real del teixit empresarial turístic
en el territori.
Tanmateix, les accions se centrarán en aquells productes turístics i subsectors empresarials
prioritaris que determine Turisme Comunitat Valenciana, entre els quals tindrà especial
rellevància estratègica el producte turístic gastronòmic.
Les activitats del present annex es programaran de manera preventiva en format online,
presencial o mixt, en atenció a l'evolució al llarg de l'exercici de la normativa d'aïllament social
derivada de la crisi sanitària de la COVID-19. S'utilitzaran tecnologies pròpies de reunió, tutoria
o formació online, segons la naturalesa de les accions, implementades, sempre que siga
possible, a través de les plataformes de comunicació en línia i campus virtuals de Turisme
Comunitat Valenciana.
En termes de comunicació exterior, els suports i elements que es produïsquen per a la difusió
de les actuacions d’aquest annex II, a més d’incloure els logotips institucionals i els esments
expressos a Turisme Comunitat Valenciana que escaiguen, faran esment i estaran identificats
amb la imatge del programa Accetur i les línies “Accetur Avança Pime” o “Accetur Crea
Empresa”, o el programa de la Xarxa GastroTurística CV – L’Exquisit Mediterrani, si escau.
Despeses subvencionables
Les despeses que seran ateses amb càrrec a les activitats incloses en l’àmbit d’actuació que es
descriu en aquest annex II, seran les següents:
a) Despeses de personal de les entitats beneficiàries: 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 i desembre de 2021 i l’IRPF reportat i no abonat de la part corresponent
del quart trimestre de l’exercici 2021. L’import corresponent a despeses de
personal no podrà superar el 80%, incloent-hi els conceptes de despeses de
locomoció i quilometratge, allotjament i/o manutenció del personal, associats a les
actuacions descrites en aquest annex.
b) Despeses específiques que es deriven de la realització de les activitats abans
descrites no imputables al personal propi de les entitats beneficiàries.
No seran subvencionables els conceptes de despesa corrent de funcionament del Consell de
Cambres i de les altres entitats beneficiàries que s’esmenten en aquest conveni.
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ANNEX III
Objecte de la col·laboració
L’objecte de les actuacions que han de dur a terme les entitats beneficiàries que s’esmenten en
aquest annex és la promoció de l’oferta de la Comunitat Valenciana i dels seus productes
turístics en els mercats emissors.
Les actuacions que han de dur a terme les entitats beneficiàries seran les següents:
ÀMBIT
Promoció de productes turístics en els diversos mercats COST
D’ACTUACIÓ nacionals i a l’exterior.
ESTIMAT

ACTIVITAT

Organització i/o participació en fires de turisme i/o accions
promocionals així com realització de campanyes publicitàries
i accions de comunicació de la destinació turística Comunitat 100.000 euros
Valenciana i la seua oferta, en coordinació amb Turisme
Comunitat Valenciana.

Despeses subvencionables
Formaran part del cost subvencionable les despeses que corresponguen de manera indubtable
al desenvolupament i execució de les activitats que s’han descrit abans. El cost subvencionable
resultarà de la suma dels imports de les partides relatives a:
a) Despeses de lloguer d’espais; disseny, producció i decoració d’estands o espais expositius;
cànon de participació i inscripció en esdeveniments; despeses relatives a partides artístiques,
escenografia i producció; activitats d’animació, showcookings o cuina en directe, càterings i
degustacions gastronòmiques; mitjans tècnics de so i il·luminació, serveis de traducció,
transport de materials, i totes aquelles despeses necessàries per a la logística i per al
desenvolupament de l’acció promocional.
b) Despeses relatives al disseny i producció de suports promocionals de comunicació i
informació turistica: guies, fullets, cartelleria, vídeos, microsites o microllocs web, webs i
material promocional.
c) Despeses de campanyes de publicitat i comunicació de l'oferta turistica de la Comunitat
Valenciana: disseny i realització de tot tipus de suports publicitaris i de comunicació en línia i
fora de línia; costos relatius a la planificació i compra de mitjans i espais publicitaris (anuncis en
televisió, mitjans escrits, ràdio, mitjans en línia, i campanyes en cercadors i xarxes socials) de
les campanyes de publicitat de qualsevol àmbit; serveis de posicionament i dinamització en
xarxes socials, RP i gabinet de comunicació.
Es podran incloure els conceptes de locomoció i quilometratge, hostalatge, manutenció i
desplaçament del personal propi o vinculat associat a les actuacions descrites, a través d'una
liquidació de despeses amb les quantitats regulades en l'àmbit de la Generalitat que estan
contingudes en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret
24/1997, d'11 de febrer (DOCV 30/5/11), i, per a l'estranger, se segueix la normativa de l'Estat
aprovada pel Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei
(BOE 30/5/2002). Aquestes quantitats tindran el caràcter d’orientatives i la superació
d'aquestes quantitats requerirà la sol·licitud de l'entitat beneficiària i l’autorització prèvia de la
Direcció de Turisme Comunitat Valenciana.
No seran subvencionables els conceptes de despesa corrent de funcionament del Consell de
Cambres i de les altres entitats beneficiàries que s’esmenten en aquest conveni.
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ANNEX IV
Objecte:
Gestió i coordinació de les actuacions dels annexos I, II i III
ÀMBIT D’ACTUACIÓ

COST ESTIMAT

AUDITORIA DEL COMPTE JUSTIFICATIU

4.000 euros

TASQUES DE COORDINACIÓ

46.000 euros

COST TOTAL ESTIMAT: 50.000 euros
Despeses subvencionables
Les despeses corresponent a les activitats d’aquest annex que seran subvencionables, seran
els següents:
a) Despeses de personal de les entitats beneficiàries vinculades amb la gestió, administració i
coordinació de les actuacions arreplegades en els annexos I, II i III del present conveni, d’acord
amb l’execució del conveni (s'exclouen les despeses del personal que participa directament en
l'execució de les activitats del conveni): retribucions salarials i cost empresarial de seguretat
social. A aquests efectes es computaran les despeses de seguretat social reportades i no
ingressades que corresponguen als mesos de novembre i desembre de 2021 i l’IRPF reportat i
no abonat de la part corresponent del quart trimestre de l’exercici 2021.
b) Despeses d’auditoria per a la revisió del compte justificatiu d’aquest conveni.
Les tasques de coordinació de les actuacions dels annexos I, II i III del conveni són a càrrec de
les entitats beneficiàries de la subvenció, tal com estableix aquest annex IV, i la no execució
íntegra de les actuacions recollides en els annexos o l’execució parcial repercutirà en l'import
final de les despeses considerades conforme per Turisme Comunitat Valenciana en les
actuacions d’aquest annex IV.
Durant la planificació, execució i desenvolupament de les diferents actuacions incloses en
aquest conveni es tractarà de promoure la inclusió i l’accessibilitat universal, i així es donarà un
pas més per a afavorir la millora en aquest àmbit més enllà del que s'estableix en la preceptiva
normativa d’aplicació, tot considerant l'accessibilitat i la inclusió, de manera transversal i com a
element diferenciador de la oferta turística de la Comunitat Valenciana.
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