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Què es pot sol·licitar?
Nom del tràmit
Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de pimes industrials que milloren la competitivitat i sostenibilitat
dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre i moble i il·luminació de la Comunitat Valenciana.
Indústria.
Objecte del tràmit
La concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva per al suport a projectes d'inversió sostenible per al
creixement i consolidació de pimes industrials vinculades als sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet,
marbre i moble i il·luminació de la Comunitat Valenciana.
ACCIONS SUBVENCIONABLES
1. Només podran subvencionar-se, d'acord amb les normes establides en esta convocatòria, els projectes d'inversió
industrial desenrotllats entre l'1 de gener de 2017 i la data de justificació de l'ajuda, i que s'enquadren en alguna de les
tipologies següents:
a) Creació d'establiments industrials que consistisquen en l'inici d'una nova activitat de producció en qualsevol punt de
la Comunitat Valenciana.
b) Trasllat d'establiments industrials que consistisquen en el canvi de localització d'una activitat de producció prèvia, cap
a qualsevol punt de la Comunitat Valenciana.
c) Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents a la Comunitat Valenciana, a
través de la implantació de noves línies de producció.
d) Millores i/o modificacions de línies de producció prèviament existents en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. Les inversions industrials de qualsevol de les anteriors tipologies hauran de ser viables tècnicament segons l'estat o
situació actual de la tecnologia a escala industrial.

Qui pot iniciar-ho?
Interessats / Sol·licitants
Podran ser beneficiaris d'estes ajudes, exclusivament, les següents tipologies de xicotetes i mitjanes empreses, amb seu
social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana:
a) Pimes industrials manufactureres, enquadrades en la secció C -Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional
d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), que estiguen vinculades directament als sectors objecte d'esta convocatòria i
tinguen seu social o establiment productiu a la Comunitat Valenciana.
b) Pimes extractives enquadrades en la secció B - Divisions 5 a 9 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques
(CNAE 2009), que estiguen vinculades directament als sectors objecte d'esta convocatòria i tinguen seu social o
establiment productiu a la Comunitat Valenciana.
Requisits
1. No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes
en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. Els beneficiaris d'estes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en els articles 4, 5.2, 8 i 14 de l'Orde
22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual
s'establixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.
3. A més, la inversió subvencionada haurà de mantindre's a la Comunitat Valenciana almenys durant tres anys comptats
a partir de la finalització del termini de justificació de l'ajuda. Això no impedirà la substitució d'instal·lacions o equips que
hagen quedat obsolets o s'hagen avariat dins d'este període, sempre que l'activitat econòmica es mantinga en la zona
que es tracte durant el període mínim pertinent.

Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament
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1.- QUANTIA DE L'AJUDA

2.- GASTOS SUBVENCIONABLES

Quan sol·licitar-ho?
Terminis de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà d'UN MES. El còmput s'iniciarà l'endemà de la publicació, en extracte, de
la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (que en l'exercici 2017 s'ha publicat en el
DOG núm. 8016, de 06/03/2017).
Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat abans de les
24:00 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

On dirigir-se?
Per internet
Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/
iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18295

Quina documentació s'ha de presentar?
1. SOL·LICITUD (segons model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic).
La Conselleria competent en matèria d'indústria obtindrà de forma directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació
del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 39/2015 i en els
termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El sol·licitant podrà denegar expressament esta autorització, i haurà d'aportar llavors les certificacions següents:
- De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les
seues obligacions tributàries.
- De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de que el sol·licitant es troba al corrent en el
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
- Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de que el sol·licitant
no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
Estes certificacions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix
l'article 23.3 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
L'imprés de sol·licitud contindrà les següents declaracions :
- Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per als mateixos costos subvencionables, a fi de comprovar que
no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) número 1407/2013.
- Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició
de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en
particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.
2. DOCUMENTACIÓ D'INICI.
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se amb la documentació següent:
a) Annex de declaracions responsables (que figura com a imprés associat en este tràmit), que contindrà les següents :

07/04/2017

Página: 2 de 7

Telèfon d'Informació 012
www.gva.es

- Declaració responsable de què el sol·licitant complix amb la normativa sobre integració laboral de persones amb
discapacitat, o, si és el cas, està exempt de la dita obligació, i de que es troba al corrent en l'òmplic de la Llei 6/2014,
de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, i, així
mateix, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens, i la Llei 9/2003, de 2
d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre dones i hòmens.
- Declaració responsable que el sol·licitant, per a l'exercici de la seua activitat, disposa de les autoritzacions
administratives preceptives, es troba inscrit en els registres públics pertinents i complix amb qualssevol altres requisits
exigits per les disposicions aplicables.
- Declaració responsable de les circumstàncies arreplegades en l'article 11.5 de l'Orde de bases reguladores, com a
criteris de preferència en cas d'empat de puntuació.
b) còpia de l'escriptura de constitució de l'empresa, amb inscripció actualitzada en el Registre Mercantil, a la que
s'adjuntaran, si és el cas, els estatuts vigents.
c) Còpia de la targeta d'identificació fiscal de l'empresa sol·licitant..
d) Dades de domiciliació bancària (segons model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a
imprés associat a este tràmit).
e) Declaració responsable de ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en l'exercici fiscal corrent
i en els dos anteriors, amb indicació de l'organisme, convocatòria, exercici fiscal de concessió i import concedit. (Esta
declaració està inclosa en el model de "Declaració de ajudes de minimis" disponible en el tràmit telemàtic, que figura
també com a imprés associat a este tràmit).
f) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime, segons model normalitzat
disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a este tràmit denominat "Model de declaració
de la condició de pime".
g) Declaració responsable que justifique adequadament la vinculació de l'empresa amb el sector objecte de la
convocatòria a l'empara de la qual se sol·licita l'ajuda.
h) Memòria descriptiva del projecte d'inversió per al que se sol·licita l'ajuda, segons model normalitzat disponible en el
tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a este tràmit denominat "Memòria descriptiva de l'actuació".
L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment
altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.
Impresos Associats
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_VA.pdf
ANNEX. DECLARACIÓ RESPONSABLE
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/23490_BI.pdf
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/23491_BI.pdf
DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/24115_BI.pdf
MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PYME
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/24229_BI.pdf

Com es tramita?
Passos
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1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'estes
ajudes, que es realitzarà DE FORMA ELECTRÒNICA.
- L'interessat omplirà i firmarà l'imprés de sol·licitud i la documentació annexa utilitzant el procediment dissenyat per
a estes ajudes i que estarà disponible en el catàleg de Servicis Públics interactius de la Generalitat a través de la
seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, apartat servicis en línia, i accediran al tràmit de sol·licitud d'ajuda
dissenyat a este efecte.
- Tant la sol·licitud com la resta de documents que cal presentar hauran de firmar-se electrònicament amb
certificació de persona jurídica, emesa per qualsevol de les entitats admeses pel portal electrònic de la Generalitat
(https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados) o certificació digital del seu representant, que haurà
d'haver-se registrat prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat.
- Les instruccions per a omplir la sol·licitud general de subvenció per mitjà de la tramitació electrònica es troben en la
web www.indi.gva.es/tramitacion-telematica en l'enllaç " Instruccions ".
2. ESMENA DE SOL·LICITUDS
- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà
a la persona sol·licitant la causa que impedix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, en el termini de
deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o acompanye els
documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia
resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
- Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de
12 de Desembre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.
La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics al ser la dita via obligatòria per a l'interessat.
- L'esmena o aportació de documentació a iniciativa de l'empresa sol·licitant pot realitzar-se utilitzant el tràmit de la
Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament amb certificat digital i pot
consultar-se en la direcció següent:
www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450
3. COMISSIÓ TÈCNICA INSTRUCTORA
De conformitat amb el que establix l'article 10 de l'Orde 22/2016, de 27 d'octubre, examinades les sol·licituds, aquelles que
complisquen i acrediten els requisits establits, seran avaluades per una Comissió Tècnica Instructora, que elaborarà una
relació ordenada dels sol·licitants admesos amb la puntuació obtinguda i elevarà a l'òrgan concedent les corresponents
propostes de concessió i denegació d'ajudes i la determinació de les quanties. La composició de la Comissió Tècnica i
el seu funcionament seran els establits en el mencionat article 10, apartats 5 i 6.
4. RESOLUCIÓ
- Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions
que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'estes subvencions serà,
així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en els articles 9.2 i 13 de l'Orde 22/2016, de 27 d'octubre.
- L'ordenació e Instrucció del procediment de concessió correspondran a la Direcció General amb competències en
matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que les mateixes reunixen els requisits establits.
- L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder
d'este i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes
i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
- Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes
complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.
- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar de la publicació de la convocatòria
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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- Transcorregut el termini abans mencionat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les persones interessades
podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjuí que subsistisca
l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.
5. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
- La resolució es notificarà als interessats per mitjà de la seua publicació en la pagina web de la Conselleria competent
en matèria d'indústria (àrea d'indústria), de conformitat i en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
(DOGV), en compliment del que establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre publicitat
de subvencions concedides.
- Així mateix, les subvencions concedides es remetran a la Base de Dades Nacionals de Subvencions, per a la seua
publicació, amb indicació de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, beneficiari, quantitat
concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.
6. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES
- Les empreses beneficiàries podran presentar la documentació justificativa fins al 31 d'octubre de 2017 de forma
telemàtica en els mateixos termes del resolc huité de la convocatòria.
La documentació justificativa haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa l'article 14 de l'Orde 22/2016, de
27 d'octubre, els annexos del qual estaran disponibles en este procediment en el moment de la publicació de la resolució
de concessió de les ajudes:
a) Informe d'auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependents de
l'Institut de Comptabilitat i auditoria de comptes, amb el contingut establit en l'article 14, punts 5,6 i 7, de l'Orde 22/2016,
de 27 d'octubre.
b) Compte justificatiu subscrita per l'empresa beneficiària i avalada per l'informe d'auditor.
c) Resum de dades bàsiques de la inversió realitzada.
d) Memòria tècnica i econòmica de les actuacions.
e) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través
de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà
d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat dos del resolc nové de la convocatòria.
- La direcció general competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime
necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.
Recursos que procedixen contra la resolució:
La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora expresse, o en
qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament
recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és,
en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Com es tramita telemàticament?
Tramitar amb certificat electrònic:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/
iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18295
Informació de tramitació
La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot
realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe de la qual acaba d'indicar-se.
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(*) Si el representant de l'entitat utilitzara un certificat de persona física, serà requisit previ la seua inscripció com a tal
en el Registre de Representants.
https://regrep.accv.es/accv_repr/login.html
Tramitar amb certificat electrònic:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18295&versió=amp

Informació complementària
Criteris de valoració
- El procediment de concessió de subvencions que és tramitarà en règim de concurrència competitiva, és realitzarà
segons els criteris, els puntuacions i llindars mínims establits en el resolc dotzé, apartat 1, de la Resolució de convocatòria,
establint-se una prelació entre els que hagen obtingut la puntuació mínima de 50 punts i sense poder superar dóna llistat,
en tot cas, els límits pressupostaris assenyalats.
- L'avaluació dels sol·licituds, l'aplicació dels llindars mínims i la resolució de possibles empats, és realitzarà aplicant els
regles establides en els apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 11 dels bases reguladors.
- En el cas que el crèdit consignat en la convocatòria fora suficient, atenent al nom de sol·licituds una vegada finalitzat el
termini de presentació, no serà necessari fixar orde de prelació entre els sol·licituds que reunisquen els requisits establits
en els convocatòries.
- Quan l'import de la subvenció resulte inferior a què figura en la sol·licitud presentada, és podrà instar el beneficiari a
reformular la seua sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable. La reformulació haurà
de realitzar-se en el termini màxim de deu dies des de la notificació de la proposta de reformulació.
Sancions
S'escaurà, el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats
percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de
les obligacions i requisits que s'establixen en l'orde, així com en els supòsits de causes de reintegrament que establix
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que
s'establix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que en
siguen responsables, els quals seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i amb caràcter
procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Enllaços
Informació de tramitació telemàtica
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18295&version=amp
Esmenes i aportació addicional de documentació
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450
Seu electrònica GVA
https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio
Registre de Representants
https://regrep.accv.es/accv_repr/login.html

Fonts jurídiques i/o documentals
Normativa
- Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME d'una empresa
(DOUE C 118, de 20/05/2003).
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
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- Decret 279/2004 , de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de
contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat
(DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
- Annex I - Definició de PIME, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es
declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).
- Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
- Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV
núm.7464, de 12/02/2015).
- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
- Orde 22/2016, de 27 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Trabajo,por la que s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització
(DOGV núm. 7906 de 28/10/2016).
- Resolució de 3 d'abril de 2017, de la Conselleria d#Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball , per la
qual es convoquen ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de pimes industrials que milloren la competitivitat
i sostenibilitat dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre i moble i il·luminació de la Comunitat
Valenciana (DOGV núm. 8016, de 06/04/2017).
- Extracte de la Resolució de 3 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible Sectors Productius, Comerç i
Treball, per la qual és convoquen ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de pimes industrials que milloren
la competitivitat i sostenibilitat dels sectors del calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre i vaig moblar i
il·luminació de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8016, de 06/04/2017).
Llista de normativa
Vegeu la Comunicació de la Comissió 2003/C 118/03
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XC0520%2802%29&from=ES
Vegeu el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2014-81403
Vegeu l'Ordre 22/206, de 27 d'octubre de 2016 (bases reguladores)
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/28/pdf/2016_8556.pdf
Vegeu la Resolució de 3 d'abril de 2017 (convocatòria)
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2919.pdf
Vegeu l'Extract de la Resolució de 3 d'abril de 2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2880.pdf

La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni
vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
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