Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la
Comunitat Valenciana per a col·laborar en el manteniment de l'estructura de personal i les despeses
de funcionament de l'oficina PATECO, i el desenvolupament i l'oficina tècnica del Pla d'acció
territorial del sector comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA)
València,

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Rafael Climent González, conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, nomenat per Decret 6/2019, de 17 de juny, del president de la Generalitat,
atenent a les funcions assumides en virtut del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat,
pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, en relació amb el
Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l'exercici de les atribucions que
li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell i fent ús de les facultats conferides en l'article 6.3
del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i
el seu registre.
I d'una altra, el Sr. 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 esmentada de 8 de maig de 2019, en compliment de les
funcions que tenen encomanades d’acord amb el que es disposa en l'article 36 de la Llei 3/2015, de 2
d'abril, de la Generalitat, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat
Valenciana, i l'article 71 del Decret 126/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana i del
seu Consell.
Les parts, segons intervenen,
EXPOSEN
I. La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per Decret 175/2020, de 30
d’octubre, 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, sectors productius,
indústria, energia, comerç exterior, comerç interior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania i
consum, així com, en matèria de foment de l’economia social, foment de l’ocupació, formació professional
ocupacional i continua i la intermediació en el mercat laboral.
Així mateix, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de Cambres de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, i en el 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, li corresponen les competències de tutela de les Cambres Oficials de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
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II. El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana
(d'ara en avant, el Consell de Cambres), d'acord amb l'article 30, apartats 1 i 2 de la Llei 3/2015, de 2 d'abril,
de la Generalitat, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana,
es configura com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per
al compliment de les seues finalitats com a òrgan consultiu i de col·laboració amb la Generalitat, sense
detriment dels interessos privats que puga perseguir, i està integrat per representants de la totalitat de les
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana.
III. Entre les funcions que atribueix al Consell de Cambres l'esmentada 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 col·laborar amb la Generalitat, en els supòsits que hi siga
requerit, a fi d'informar o realitzar estudis, estadístiques, projectes, treballs i accions que afavorisquen el
desenvolupament territorial i empresarial i la vertebració econòmica de la Comunitat Valenciana,
especialment quan afecten l'ordenació del territori, la localització i ordenació comercial i industrial, el
turisme, el medi ambient, l'emprenedoria i la competitivitat empresarial, la promoció exterior de la Comunitat
Valenciana i les infraestructures que contribuïsquen a millorar l'eficiència empresarial.
IV. La Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en l'article 87
disposa que, a més de l'exercici de les competències de caràcter públic que com a corporacions de dret
públic corresponen a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, la Generalitat podrà
encomanar o delegar en aquestes altres competències que aproximen l'administració al ciutadà i
contribuïsquen a la promoció i defensa dels interessos generals del comerç.
V. El sector comercial valencià té un caràcter estratègic per a la Comunitat Valenciana per la seua
importància econòmica i social, ja que suposa el 6,0 % del PIB i un teixit empresarial de 60.165 empreses
que operen en el territori valencià. El comerç al detall és la baula final d'una cadena de distribució que
presta serveis indispensables per a la qualitat de vida i el desenvolupament econòmic regional i local amb
51.574 punts de venda i una generació, el 2020, de 188.605 afiliacions a la Seguretat Social.
VI. Les funcions que desenvolupa l'oficina PATECO, del Consell de Cambres són rellevants per a la
promoció del comerç de la Comunitat Valenciana, a causa del rigor tècnic, l'objectivitat i la independència
que desenvolupa en la investigació i detecció de problemes i oportunitats relacionades amb aquest sector.
Per exercir, per encàrrec de la Generalitat, com a gabinet tècnic de l'Observatori del Comerç de la
Comunitat Valenciana i coordinador del Pla d'impuls a la transformació digital del comerç i l'artesania, i per la
labor continuada d'assistència tècnica prestada des de l'any 1998 per aquesta oficina a la Direcció General
de Comerç, Artesania i Consum en la generació d'informació i anàlisi sobre el sector comercial valencià, i en
el disseny i suport en la implementació de normes, plans i programes per al sector.
VII. La crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha afectat especialment el sector comercial
detallista, i ha amenaçat seriosament la continuïtat de moltes petites empreses del comerç i, en qualsevol
cas, les ha fetes més vulnerables davant la incertesa de la recuperació de l'economia. Al seu torn, la crisi ha
servit per a demostrar la importància que té, per a la Comunitat Valenciana, comptar amb una xarxa de
comerços que han assegurat, de forma molt eficient, el proveïment de productes bàsics durant els períodes
de confinament de la població, configurant-se com un equipament de proximitat essencial per a la
ciutadania.
VIII. Per això, és prioritari per a la Generalitat mantindre en el territori valencià una àmplia xarxa de
comerços que oferisca serveis eficaços i competitius i que assegure el manteniment de les adequades
condicions de proximitat, accessibilitat, diversitat i servei, en les millors condicions de preu, assortiment i
qualitat, en un marc de competència. Amb aquest objectiu, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball ha promogut l'elaboració del Pla Estratègic del Comerç Minorista i l'Artesania,
2021-2025, en el qual es definiran objectius estratègics i servirà per a orientar la política comercial i per a la
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indústria artesana valenciana en els pròxims anys, sent la principal prioritat la superació de les
conseqüències de la pandèmia i la reactivació de l'activitat en aquests sectors.
IX. A més, la Generalitat considera l'impuls a les accions d'innovació per part de les empreses, especialment
en l'àmbit de la digitalització, com un eix prioritari de la seua acció de govern i reconeix que el sector
comercial, per les característiques pròpies del seu teixit empresarial, amb predomini de petites empreses,
compta amb més limitacions per a accedir-hi.
Per aquest motiu, l'any 2017 va encarregar a l'oficina PATECO del Consell de Cambres, el disseny i la
coordinació del Pla d'impuls a la transformació digital del comerç i l'artesania, 2018-2023. Aquest pla,
elaborat en col·laboració amb els principals actors sectorials, estableix un marc d'actuació entorn de sis
eixos d'actuació per a donar suport a la digitalització d'aquestes pimes: sensibilització, formació, eines,
assessorament i acompanyament, ajudes i incentius, i projectes demostratius. Aquest instrument centra els
seus esforços en aquelles empreses que estan patint, amb major intensitat, les conseqüències de la crisi de
la pandèmia, en particular, les persones autònomes i microempreses que conformen la major part del teixit
comercial de proximitat.
X. D’altra banda, la Generalitat, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, va promoure l'elaboració del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat
Valenciana (d'ara en avant, PATSECOVA), en el desenvolupament de les competències exclusives que en
matèria de comerç interior i ordenació del territori li confereix el nostre Estatut d'Autonomia. Aquest pla,
aprovat pel Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell (DOGV 8996, 13.01.2020), respon al mandat
establit en l'article 31 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat
Valenciana, i és un instrument d'ordenació que es redacta i tramita d'acord amb el que disposa l'article 16 de
la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, modificada per la Llei 1/2019, de
5 de febrer, de la Generalitat.
El PATSECOVA, que entrarà en vigor per a l'1 de setembre de 2021, segons la disposició final del citat
Decret 215/2020, defineix criteris, directrius i orientacions territorials perquè l'ordenació comercial es
desenvolupe de manera coherent amb la planificació territorial i urbanística. Amb aquest pla es pretén
aconseguir un comerç eficient i modern, al servei de les persones consumidores i usuàries, que actue com a
factor d'equilibri territorial i de cohesió social; fomentar una distribució comercial que genere riquesa i
ocupació de qualitat; assegurar el manteniment de les condicions de proximitat, accessibilitat, diversitat,
servei i adaptació de l'oferta comercial a les preferències de les persones consumidores i usuàries; afavorir
una major proximitat de l'oferta comercial, en ser un equipament bàsic que assegura la qualitat de vida, i
limitar implantacions comercials que afavorisquen el desplaçament motoritzat privat de les persones
consumidores i usuàries; a més de fomentar la funció del comerç com un dels elements clau en la
consecució de l'equilibri territorial, atesa la seua capacitat de generar cohesió regional, centralitat i
vertebració del territori.
XI. La Generalitat, en les diferents fases d'elaboració i la tramitació del Pla, ha comptat, fins hui, amb el
suport tècnic de l'Oficina Tècnica del PATSECOVA del Consell de Cambres, creada en 2017 i que ha sigut
objecte de finançament per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, a través de la subscripció anual del corresponent conveni de col·laboració que instrumenta la
concessió d'una ajuda nominativa al Consell de Cambres Oficials.
Tot i això, els objectius estratègics que persegueix el Pla s'aconseguiran a través de l'elaboració i
desenvolupament de plans, programes, projectes i altres iniciatives que han de ser executats per la
Generalitat en els pròxims anys, en col·laboració amb els ajuntaments, els agents sectorials i les empreses.
A més, el Pla incorpora el seu propi pla d'actuacions en el qual es defineixen i pressuposten els programes i
actuacions que permeten la seua execució i implementació en el conjunt del territori.
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XII. En l'article 63, apartat 4 del Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell, d'aprovació del Pla
d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana, estableix que la Generalitat encomanarà
al Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana la
funció d'Oficina Tècnica, en l'exercici de les competències de caràcter públic que, com a corporació de dret
públic, la legislació estableix.
XIII. La Generalitat i el Consell de Cambres consideren que tant el PATSECOVA com el Pla d'impuls a la
transformació digital del comerç i l'artesania, 2018-2023 són instruments que adquireixen, en aquest
moment, una gran transcendència en el sector, ja que poden ajudar a superar les conseqüències
socioeconòmiques derivades de la crisi produïda per la pandèmia de la COVID-19. Ambdós plans poden ser
un incentiu per al conjunt del sector i han de servir per a detectar noves oportunitats, estimular la inversió
pública i orientar les decisions empresarials. A més, està demostrat que el comerç té una gran capacitat per
a dinamitzar l'economia, fins i tot en contextos econòmics difícils, la qual cosa coadjuvarà a superar la crisi
en el conjunt de l'economia valenciana.
XIV. És voluntat d'ambdues parts crear un marc estable de col·laboració per al finançament del
funcionament de l'oficina PATECO del Consell de Cambres, així com per al funcionament de l'oficina tècnica
del PATSECOVA, ja que la complexitat en l'elaboració, tramitació, execució i seguiment d'aquest instrument
fa necessària mantindre un òrgan de gestió tècnica eficaç, capaç d'abordar aquestes tasques en suport de
la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum.
XV. La Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 (DOGV
8987, 31.12.2020), inclou la línia nominativa S8085000, denominada ‘Pla d'acció territorial del sector comerç
de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA)’, que té com a descripció i finalitat el manteniment de l'estructura
de personal i despeses de funcionament de l'oficina PATECO, i el desenvolupament de l'oficina tècnica del
Pla d'acció territorial del sector comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), corresponent en el
pressupost 2021, de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, i la beneficiària de la qual és el
Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
XVI. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, s'instrumenta aquest conveni pel qual s'atorga una ajuda directa al Consell
Cambres, d'acord amb el que preveu la citada línia nominativa S8085000 , que figura en l'annex de
transferències corrents del programa pressupostari 761.10, Ordenació i promoció comercial i artesana, de la
Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.
XVII. Les ajudes atorgades a l'empara d'aquest conveni no estan subjectes a l'obligació de notificació o
comunicació a la Comissió Europea, tal com estableix l'article 108 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea (TFUE), per no ser constitutives d'ajuda estatal, d'acord amb l'article 107 de l'esmentat tractat, ja
que no falsegen o amenacen falsejar la competència per a afavorir determinades empreses o produccions i
no afecten els intercanvis comercials entre estats membres.
XVIII. L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els òrgans
de les administracions públiques o qualssevol ens que propose l’establiment de subvencions, hauran de
concretar, amb caràcter previ, en un pla estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenen
amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i les seues fonts
de finançament, i supeditar-se, en tot cas, al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. En
compliment d’aquesta norma, per Resolució de 24 d’abril de 2019, del conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, s’aprova el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 2019-2021, en el qual es recull aquesta línia,
que té com a beneficiària el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la
Comunitat Valenciana.
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XIX. Es donen els pressupostos previs necessaris per a la signatura d'aquest conveni, atés que el Consell
de Cambres ha aportat la documentació acreditativa d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, així com la declaració d'estar al corrent del pagament d'obligacions per
reintegrament de subvencions i de no estar incurses en la resta de les prohibicions per a obtindre la condició
de beneficiària de subvencions públiques, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
XX. Aquest conveni estarà regit pel que disposa el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
XXI. De conformitat amb el que disposen els articles 160.1.b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i 12.6.a) del Decret 176/2014,
de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre,
el Consell de la Generalitat, en la sessió de 22 d’octubre de 2021 autoritza la subscripció d'aquest conveni.
I en prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal
necessària, i en la representació que cadascuna té acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, que
s'ajustarà a les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del conveni
Constitueix l'objecte d'aquest conveni la col·laboració entre les parts intervinents, amb l'objectiu de crear un
marc estable de finançament per a donar suport al manteniment de l'estructura de personal, despeses
externes i de funcionament de l'Oficina PATECO i l'Oficina PATSECOVA del Consell de Cambres Oficials de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, que li permeten realitzar les activitats
que s'indiquen a continuació:
a) Actuacions a desenvolupar, a través de l'oficina PATECO, per a la promoció del comerç de la Comunitat
Valenciana:
a.1) Realitzar activitats d'investigació i coneixement de la realitat, evolució i perspectives del sector
comercial de la Comunitat Valenciana, i de la seua adequació al canvi i a les necessitats dels
consumidors.
a.2) Difondre i divulgar informació sobre les característiques del comerç i la distribució en el territori de
la Comunitat Valenciana, a través de l'elaboració d'informes anuals, conjunturals, sectorials i
l'actualització contínua del portal www.pateco.es.
a.3) Assistir la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum en la planificació i execució dels seus
plans i programes, en col·laboració amb les cambres de comerç, altres entitats i agents sectorials.
a.4) Coordinar i desenvolupar el Pla d'impuls a la transformació digital del comerç i l'artesania de la
Comunitat Valenciana, 2018-2023.
a.5) Desenvolupar actuacions que ajuden les pimes del sector comercial a superar les conseqüències
de la crisi de la COVID-19, especialment mitjançant la realització d'activitats d'informació, formació
i suport a la difusió de la innovació, les noves oportunitats de mercat i l'adaptació de les empreses
comercials a les noves necessitats i demandes de les persones consumidores.
b) Actuacions de l'oficina tècnica PATSECOVA corresponents a les funcions definides en l'article 63, apartat
2 del Decret 215/2020, de 29 de desembre, d'aprovació del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de la
Comunitat Valenciana.
Segona. Compatibilitat amb la política de la competència de la UE
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Les ajudes atorgades a l'empara d'aquest conveni no estan subjectes a l'obligació de notificació o
comunicació que s'estableix en 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 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 del TFUE radica en el fet que les ajudes van
dirigides al finançament d'activitats d'interés públic general 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, ni repercuteixen en les activitats econòmiques que puguen realitzar les
destinatàries directes i indirectes d'aquestes, i no poden reforçar la posició d'unes empreses enfront d'unes
altres, ni disminuir les possibilitats que empreses establides en altres estats membres penetren i
desenvolupen en el mercat espanyol les seues activitats econòmiques o comercials. El Consell de Cambres
no ingressarà cap compensació de les destinatàries de les actuacions ací previstes, tenint en compte el
finançament públic integral d'aquestes.
El finançament previst en aquest conveni no repercutirà en altres activitats alienes al conveni i s'hauran de
diferenciar les unes de les altres, i els costos i ingressos d'aquestes. Tenint en compte les funcions que
legalment s'encomanen al Consell de Cambres i que cobreixen un ampli camp d'actuacions d'interés
general, l'entitat beneficiària haurà de diferenciar les activitats objecte d'aquest conveni en la memòria
anual, i en la gestió econòmica i comptable d'aquesta.
Tercera. Finançament de l'activitat
Les despeses originades per la realització de les accions derivades d'aquest conveni seran sufragades
íntegrament per la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que durant l'exercici 2021 seran de cinc-cents mil euros
(500.000,00 €) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.02.05.761.10.4 i la línia de subvenció S8085000 del
programa 761.10, Ordenació i promoció comercial i artesana.
Quarta. Despeses subvencionables
Les despeses del Consell de Cambres que podran ser ateses a càrrec d’aquest conveni, sempre que
responguen de manera indubtable a la finalitat d'aquest, seran les següents:
a) Despeses de personal generades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021: retribucions salarials i
cost empresarial de la Seguretat Social. El conjunt de despeses de personal no podrà superar el 80 %
de la totalitat de l'import subvencionat.
b) Aprovisionament i serveis externs: subministraments consumibles, despeses derivades de l'adquisició
de béns que no suposen una inversió, serveis externs per al funcionament, dietes, viatges i estades del
personal, serveis professionals, subscripció a bases de dades legislatives, revistes especialitzades,
publicitat, comunicació i promoció, publicacions, material d'oficina i serveis de telecomunicacions.
c)

Despeses de manteniment dels seus centres de treball: lloguers, subministraments consumibles,
manteniment i neteja, assegurances, missatgeria, despeses derivades de la propietat d'immobles i de la
seua comunitat de propietaris.

d) Despeses derivades de serveis externs per a la realització de les accions objecte del present conveni,
incloses les d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu.
e)

Els costos indirectes els haurà d'imputar la beneficiària a l'activitat subvencionada en la part que
raonablement corresponga, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment
admeses.

Els tributs es consideraran despeses subvencionables quan la beneficiària els haja abonat efectivament.
6
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El Consell de Cambres ha de respectar en l'execució d'aquesta ajuda els preceptes de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, atenent
la seua naturalesa, quan hi estiga obligat.
No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, llevat que s'acredite
documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per la beneficiària i que no és
susceptible de recuperació o compensació. En cas que s'haja repercutit o compensat parcialment, s'haurà
d'aportar documentació acreditativa del percentatge o la part de l'impost susceptible de ser repercutit o
compensat.
En qualsevol cas, es respectarà el que s'estableix en l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, per la
qual cosa quan l'import de la despesa subvencionable iguale o supere la quantia de 15.000,00 euros, en el
supòsit de contractes de subministrament o de serveis, l'entitat beneficiària haurà d'aportar justificació
d'haver sol·licitat almenys tres ofertes, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les especials
característiques de les despeses subvencionables no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que el
presten o executen, o llevat que la despesa s'haja realitzat amb antelació a la signatura del conveni.
Cinquena. Finalitat i règim de funcionament de l'oficina tècnica PATSECOVA
L'oficina tècnica PATSECOVA està constituïda com un òrgan de suport, assessorament tècnic i consulta de
la Generalitat per a la tramitació, implementació i seguiment del Pla d'acció territorial sectorial del comerç de
la Comunitat Valenciana i desenvoluparà les seues actuacions segons les normes de funcionament
aprovades per la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum.
L'Oficina Tècnica està constituïda com una unitat organitzativa específica, sense personalitat jurídica pròpia
i funcionalment dependent del Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, que assumeix, per encàrrec
de la Generalitat, el seu establiment i manteniment.
Les actuacions desenvolupades per l'oficina tècnica PATSECOVA s'executaran sota la direcció i d'acord
amb les instruccions de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, la qual exercirà de manera
continuada i directa el seguiment dels seus treballs vetlant per la seua correcta realització. A aquest efecte,
es crearà una comissió tècnica de coordinació entre aquesta Direcció General i el Consell de Cambres.
Sisena. Propietat intel·lectual
La titularitat de tots els drets inherents als documents elaborats en relació amb el PATSECOVA
correspondrà a la Generalitat, i la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum exercirà les
competències derivades d'aquesta titularitat.
La propietat intel·lectual de les dades, conclusions i resultats continguts en les activitats objecte d'aquest
conveni serà de la beneficiària. No obstant això, la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, en
l'exercici de les seues competències, podrà usar-los o publicar-los íntegrament o en extracte.
En la difusió d'aquells documents elaborats per l'oficina tècnica PATSECOVA es farà constar la participació
del Consell de Cambres i el suport de la Generalitat.

Setena. Subcontractació de les activitats subvencionades
La beneficiària no podrà subcontractar en cap cas l'activitat objecte de la subvenció. De conformitat amb el
que s'estableix en l'article 29.1 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, queda fora
7
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d'aquest concepte la contractació d'aquelles despeses en els quals haja d'incórrer la beneficiària per a la
realització per si mateixa de l'activitat subvencionada.
Huitena. Compatibilitat amb altres ajudes
La subvenció prevista en aquest conveni serà compatible amb qualssevol altres que, per a la mateixa
finalitat i objecte, puguen concedir altres administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals. No obstant això, l'import de la subvenció en cap cas podrà ser d'una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el
cost de l'activitat subvencionada.
L'entitat beneficiària haurà de comunicar, 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 haja
obtingut o sol·licitat per a la mateixa finalitat i objecte.
Novena. Seguiment i control de les accions
Sense perjudici de les funcions de caràcter estrictament tècnic de la comissió tècnica de coordinació entre la
Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i el Consell de Cambres, prevista en la clàusula cinquena,
es crea una comissió mixta, les funcions de la qual seran el seguiment i control de les actuacions objecte
d'aquest conveni, així com les previstes en l'article 49.f) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic, i les previstes en l'article 9, números 1, 2 i 3, del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del
Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
La comissió mixta estarà composta per dues persones representants de la Direcció General de Comerç,
Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, una de
les quals exercirà la presidència i una altra la secretaria, i dues persones representants del Consell de
Cambres que actuaran com a vocals. La seua composició haurà d'ajustar-se als criteris de representació
paritària, i, en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat de la presidència.
La comissió establirà les seues normes internes de funcionament i es reunirà totes les vegades que siga
necessari, a petició de qualsevol de les dues parts, per a deliberar i acordar la coordinació de les
actuacions. Es reunirà amb caràcter previ a la justificació de les actuacions, a fi de verificar que totes les
despeses incorregudes i justificades a càrrec del conveni corresponen efectivament a les activitats
establides en aquest conveni.
Les còpies de les actes, acords o informes de la comissió que, si és el cas, s'emeten, es remetran a la
Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.
Deu. Justificació de la subvenció
La justificació de les despeses podrà efectuar-se fins al 17 de desembre de 2021; és admissible la
realització de justificacions parcials, sempre que superen el 30% de l'import total del conveni.
No obstant això, d'acord amb l'article 31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
en el cas de les despeses de personal, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar mitjançant un certificat expedit
a aquest efecte i aportat juntament amb la documentació justificativa esmentada en aquesta clàusula, les
despeses meritades corresponents a actuacions efectivament realitzades, encara que no puguen ser
abonades abans del dia 31 de desembre de 2021. A l'efecte de control i verificació de l'objecte de la
subvenció, la documentació addicional acreditativa del pagament d'aquestes despeses s'haurà de presentar,
en tot cas, abans del 31 de gener de 2022.
8
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La documentació justificativa haurà de presentar-se signada amb signatura digital de la persona
representant de l'entitat i aportar-se per via telemàtica.
La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos es
realitzarà mitjançant la presentació d'un únic compte justificatiu subscrit pel Consell de Cambres que
contindrà la documentació que a continuació es detalla, acompanyada de l'informe de la persona auditora
de comptes inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i
Auditoria de Comptes. Aquest mateix procediment se seguirà en el cas de la realització de justificacions
parcials, referit al termini i l'import que es justifique.
a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en el text d'aquest
conveni, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica abreujada justificativa de la despesa realitzada en les activitats exercides, que
contindrà:
b.1) Relació detallada de les despeses incorregudes per l'entitat beneficiària en la realització de
l'activitat subvencionada, degudament agrupades, amb identificació de l'empresa creditora i del
document, el seu import (indicant-hi l'import total, IVA exclòs; l'import imputat a la subvenció, IVA
exclòs; l'IVA corresponent a la quantitat imputada a la subvenció, i la suma total de l'import imputat
més IVA), la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.
b.2) Quan l'activitat es realitze amb mitjans aliens a l'entitat beneficiària, juntament amb l'anterior haurà
de presentar-se una memòria justificativa en què els preus de realització d'aquesta s'ajusten a les
condicions del mercat, de conformitat amb el que es preveu en l'article 29.7.d) 1.a de la Llei
38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions, i declaració de les activitats
subcontractades, amb indicació dels subcontractistes i imports facturats, que inclourà una
manifestació de la beneficiària respecte de les situacions previstes en els apartats 4 i 7 de l'article
29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b.3) Quan es realitze l'activitat amb mitjans propis de l'entitat beneficiària, les despeses de personal,
per cadascuna de les persones contractades a jornada completa no excedirà, per a l'exercici 2021,
en còmput anual, les quanties equivalents a les corresponents al personal al servei de la
Generalitat la classificació del qual es fa constar en la llista següent:
1. Grup de cotització 1 a la Seguretat Social:
Director tècnic: A1 30 E050.
Cap de servei: A1 28 E050.
Personal tècnic assignat al projecte/actuació: A1 20 E038.
2. Grup de cotització 2 a la Seguretat Social:
Personal tècnic assignat al projecte o actuació: A2 18 E026.
3. Grups de cotització 3, 4 i 5:
Cap d'equip: C1 18 E026.
Personal administratiu no titulat: C1 14 E019.
4. Grups de cotització 6 i 7:
Personal auxiliar d'administració C2 12 E015.
Les anteriors quanties màximes subvencionables corresponen a costos anuals del personal
contractat a jornada completa, entenent-se com a tal la que correspon a 1.538 hores anuals. En el
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cas de persones contractades a temps parcial, es reduirà proporcionalment l'import màxim
subvencionable.

Així mateix, quan aquest personal haja de realitzar desplaçaments amb motiu de les activitats
d'aquest conveni, les indemnitzacions que perceba amb motiu d'aquests desplaçaments i, si és el
cas, manutenció i allotjament, no podran superar els mòduls establits en el Decret 64/2011, de 27
de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions
per raó de servei i gratificació per serveis extraordinaris, i haurà d'aportar en tot cas una memòria
justificativa del desplaçament efectuat.
b.4) Relació detallada de totes les activitats realitzades, en què s'especifique per a cadascuna
d'aquestes la seua duració en hores, el personal que ha intervingut amb el seu cost unitari per
cada hora imputada i el seu cost total, respectant els límits establits en el punt b) d'aquesta
clàusula, així com una memòria en què es detalle que els preus de les subcontractacions
efectuades s'han realitzat, si és el cas, en les condicions normals de mercat.
b.5) Si és el cas, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les derivacions esdevingudes.
b.6) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de no exercir activitat econòmica en relació amb les
actuacions finançades per aquest conveni.
b.7) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de portar comptabilitat separada per les activitats
objecte d'aquest conveni.
b.8) Declaració que continga una relació detallada d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos
que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import, la procedència i l'aplicació.
c) Certificats acreditatius d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i amb la 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 manera telemàtica per aquesta conselleria, llevat
que continuen vigents les presentades amb anterioritat a la signatura del conveni per no haver
transcorregut més de sis mesos des de la seua expedició.
d) Declaració responsable que acredite que el Consell de Cambres no és deutor per resolució de
procedència de reintegrament, de conformitat amb el que disposen els articles 34.5 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, llevat que l'aportada per a
la preparació del conveni no haja sobrepassat el termini de sis mesos de validesa.
D'acord amb el que es preveu en l'article 31.2 de l’LGS, es considerarà despesa realitzada la que haja sigut
efectivament pagada. A aquest efecte s'entendrà despesa realitzada, quan es tracte de tributs i seguretat
social a càrrec de la beneficiària, que s’haja meritat abans de finalitzar el termini de justificació i es trobe en
període d'ingrés voluntari no vençut en la mateixa data, i haurà d'acreditar el pagament efectiu quan es
produïsca.
L'entitat beneficiària estarà obligada a posar a la disposició de la persona auditora tots els llibres, registres i
documents que li siguen sol·licitats per a efectuar-ne la revisió, així com a conservar-los per a les actuacions
de comprovació i control per part de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, de la Intervenció
General de la Generalitat i de qualsevol altra prevista en la legislació vigent.

Onze. Informe d'auditoria
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La persona auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ajustarà al que es
disposa en l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de
comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del
sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
En aquells casos en què la beneficiària estiga obligadaque audite els seus comptes anuals un auditor
sotmés 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 persona auditora. En el cas que l'entitat beneficiària no estiga obligada a auditar els
seus comptes anuals, la designació de la persona auditora de comptes serà realitzada per aquella.
La persona auditora emetrà un informe on detallarà les comprovacions realitzades i farà constar tots aquells
fets o excepcions que puguen 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 emetrà un informe amb suficient detall i
precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe contindrà els aspectes i
l’estructura establits en l'article 7 de l'Ordre EHA/1434/2007 esmentada.
Per a emetre l'informe, la persona auditora haurà de comprovar tant en la justificació final com en les
justificacions parcials que, si és el cas, es puguen produir:
a)

L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per l'entitat beneficiària i que haja sigut
subscrita per una persona amb poders suficients per a això.

b)

El contingut de la memòria d'actuació, estant alerta davant la possible falta de concordança entre la
informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a realitzar la
revisió de la justificació econòmica.

c)

Que la informació econòmica continguda en la memòria se sosté en una relació classificada de les
despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor i el document -factures, nòmines i
butlletins de cotització a la Seguretat Social-, l'import total i l'imputat a la subvenció, la data d'emissió i,
si és el cas, la data de pagament.

d)

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 els documents han sigut inclosos
en els registres comptables.

e)

Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la consideració de
despesa subvencionable, d'acord amb el que s'estableix en l'article 31 de la Llei general de subvencions
i la clàusula quarta del present conveni; que s'han classificat correctament, d'acord amb el contingut 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.

f)

Que els costos indirectes els imputarà la beneficiària a l'activitat subvencionada en la part que
raonablement corresponga, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment
admeses. També es comprovarà que el seu import està desglossat adequadament en el compte
justificatiu.

g)

Que l'entitat disposa d'ofertes de diferents proveïdors, en els supòsits previstos en l'article 31.3 de la Llei
general de subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor, en aquells
casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.

h)

Que la quantia de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos totals per a finançar les activitats
previstes en el 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.
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Una vegada finalitzat el seu treball, la persona auditora sol·licitarà a l'entitat beneficiària una carta, signada
per la persona que va subscriure el compte justificatiu, en la qual s'indicarà que s'ha informat la persona
auditora sobre totes les circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la
subvenció. També s'inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen d'evidència
addicional a la persona auditora sobre els procediments realitzats.
Dotze. Comprovació i pagament de la subvenció
Els pagaments corresponents a les activitats realitzades s'efectuaran a favor del Consell de Cambres en el
moment de la finalització d'aquestes, després de la comprovació, pels serveis competents de la conselleria,
del compte justificatiu acompanyat de l'informe de la persona auditora, tant si es tracta de la justificació final
com si es tracta de justificacions parcials.
Quan es realitzen justificacions parcials, el pagament es realitzarà en el mateix percentatge que s'haja
produït la justificació i d'acord en allò que estableix l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
En el cas que l'import justificat siga inferior a la subvenció prevista en el conveni, o es produïsca la
concurrència d'altres ajudes que puguen superar el cost de les actuacions, l'aportació de la conselleria es
minorarà en la quantia corresponent; la beneficiària, si és el cas, haurà de reintegrar les quantitats
corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció.

Tretze. Publicitat, informació i transparència
Aquest conveni serà objecte de publicació íntegra en el portal de transparència de la Generalitat a través de
la gvaOBERTA en el termini de 10 dies hàbils des de la seua inscripció en el Registre de Convenis de la
Generalitat i en la pàgina web del Consell de Cambres, a fi de complir les obligacions de transparència
establides en els articles 3.4 i 12.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que desplega 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'article 10.2 d'aquesta, i indicar almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el
programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionada.
El Consell de Cambres es compromet que el logotip de la Generalitat aparega de forma rellevant en tota la
publicitat, documentació i suports que es realitzen, després de la informació prèvia a la Direcció General de
Comerç, Artesania i Consum i a la Direcció General de Promoció Institucional.
Catorze. Tractament de dades de caràcter personal
La subscripció d’aquest conveni comportarà el tractament de les dades de caràcter personal, facilitades per
l’entitat, per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
L’entitat que subscriu el conveni haurà d'informar els tercers, les dades de caràcter personal dels quals es
faciliten, de la comunicació i el tractament d'aquestes per part d'aquesta conselleria, i també haurà d'haver
obtingut el corresponent consentiment per a aquest fi, si escau.
Així mateix, s’informa de:
1. La identitat del responsable del tractament: la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball.
2. La finalitat del tractament i el tractament o tractaments afectats: atendre la preparació i execució d’aquest
conveni i la tramitació de l’ajuda canalitzada mitjançant aquest, d'acord amb el que s’estableix en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seua normativa de desenvolupament i,
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supletòriament, en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
3. Origen de les dades: les dades personals recollides procedeixen de la informació i justificació
presentades per l’entitat o els seus representants en les fases de preparació, execució i justificació del
conveni.
4. Registre d’Activitats de Tractament:
http://www.indi.gva.es/documents/161328120/167503914/RATGEN004.pdf
5. Drets de les persones:
a) Les persones interessades tenen dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals, la rectificació o
supressió d’aquestes, la limitació del seu tractament o a oposar-se a aquest, d'acord en allò que estableix la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Per
a exercitar els drets, haurà de presentar-se un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Haurà d’especificar-se quin d’aquests drets se sol·licita
que siga satisfet i, si no autoritza l’obtenció de dades d’identitat del sol·licitant o, si escau, del representant
legal, haurà d’aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També
podran exercitar els seus drets telemàticament a través de l'enllaç següent: http://www.gva.es/es/proc19970
b) Reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: si les persones interessades entenen
que s’han vist perjudicades pel tractament de les seues dades o en l’exercici dels seus drets, poden
presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seu electrònica
accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/
6. Delegat o delegada de protecció de dades:
Adreça electrònica: dpd@gva.es
Adreça postal: passeig de l'Albereda, 16 - 46010 València
7. Més informació de protecció de dades:
https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADIC IONAL.pdf
Quinze. Incompliment
L'incompliment de les obligacions establides en aquest conveni podrà donar lloc a la seua resolució. La falta
d'adequació de l'informe d'auditoria a allò que s'ha especificat, s'entendrà com un incompliment de
l'obligació de justificar. Tot això sense perjudici del compliment que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Setze. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i s'estendrà fins al 31 de desembre de 2021. A
càrrec del present conveni es podrà finançar l'activitat objecte d'aquest des de l'1 de gener de 2021.
Dèsset. Extinció
El conveni s'extingirà una vegada finalitzat el termini de vigència o bé en produir-se la seua resolució per
qualssevol de les causes previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la resta
de normativa d'aplicable. També podrà extingir-se anticipadament mitjançant un cord motivat de les parts, i
en aquest cas es procedirà a la valoració de les actuacions efectuades i, si escau, a la determinació de les
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quantitats econòmiques a percebre pel Consell de Cambres, després de la justificació prèvia i l'auditoria de
les despeses incorregudes, de la manera establida en les clàusules deu i onze.
Si concorre alguna de les causes de resolució del conveni i hi ha actuacions en curs d'execució, les parts, a
proposta de la comissió de seguiment, vigilància i control del conveni, podran acordar la continuació i
finalització de les actuacions en curs que consideren oportunes, i establir un termini improrrogable per a la
seua finalització, transcorregut el qual haurà de realitzar-se’n la liquidació en els termes establits en l'article
52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Díhuit. 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, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Estarà regit per les seues pròpies clàusules; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 1/2015, de 6 de febrer,
de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i el Decret 176/2014, de
10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
Dènou. Jurisdicció aplicable
Les qüestions litigioses que puguen sorgir respecte al conveni se sotmetran als òrgans jurisdiccionals
competents en matèria contenciosa administrativa de la ciutat de València.
I en prova de conformitat, les parts atorgants signen el present document, al lloc i en la data esmentats.
El conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball

Firmat per Rafael Climent González el
03/12/2021 10:33:20
Càrrec: Conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Rafael Climent González

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: 2021.12.02 08:42:09
+01'00'

José Vicente Morata Estragués

14

CSV:ZKTBBQLI:6GDHN6Q5:UZNXFQ2M

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZKTBBQLI:6GDHN6Q5:UZNXFQ2M

