PROJECTE D'ORDRE …/2016, de .. de ….... , de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
d'ajudes destinades a la promoció de l'Economia Sostenible.
PREÀMBUL
L'article 128.1 de la Constitució Espanyola, estableix que tota la riquesa del país en les seues
distintes formes, i siga quina en siga la titularitat, està subordinada a l'interès general. En les
constitucions dels països del nostre entorn també prima el consens sobre la promoció del bé comú de
tots i cada un dels seus integrants, com l'objectiu principal de la societat i la visió que l'economia ha
d'estar al servei de les persones.
L'Economia del Bé Comú (EBC) és un model per a construir un sòlid sistema social i econòmic, dirigit
a desenvolupar una vertadera economia de mercat ètica i sostenible, i que es basa en els mateixos
valors fonamentals i constitucionals que totes les persones reconeixen com a universals: dignitat
humana, solidaritat, sostenibilitat ecològica, justícia social, transparència i participació democràtica.
En aquest sentit, l'EBC ja ha obtingut el suport del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), que va
aprovar en la sessió plenària de 17 de setembre de 2015, el dictamen titulat “L'Economia del Bé
Comú: un model econòmic sostenible orientat a la cohesió social”. En aqueix dictamen, el CESE
considera que el model d'EBC està concebut per a incloure's en el marc jurídic europeu i nacional, a fi
d'avançar cap a un mercat únic europeu a través d'una economia més ètica basada en els valors
europeus i en èxits de les polítiques de responsabilitat social, i insta la Comissió Europea perquè, en
el marc de l'estratègia renovada de Responsabilitat Social Empresarial, recompense aquelles
empreses que puguen demostrar un major rendiment ètic.
Així mateix, en l'EBC s'arrepleguen els valors fonamentals d'una altra de les propostes econòmiques
que major suport popular està obtenint, com és el model d'empresa social, amb la qual comparteix els
principis soci econòmics bàsics de la primacia de la persona i del fi social sobre el financer. De fet,
ambdós models contribueixen al desenvolupament i la posada en pràctica de solucions innovadores
als principals reptes econòmics, socials i mediambientals, tractant d'assolir els objectius de la societat
d'una forma social i responsable.
D'acord amb la Resolució del Parlament Europeu, de 19 de febrer de 2009, l'economia social,
mitjançant la conjunció de rendibilitat i solidaritat, exerceix un paper essencial en l'economia europea,
en permetre la creació d'ocupacions de qualitat, el reforç de la cohesió social, econòmica i territorial,
la generació de capital social, el foment de la ciutadania activa i la solidaritat, junt amb un tipus
d'economia amb valors democràtics que situa la persona en lloc preferent, a més de recolzar el
foment del desenvolupament sostenible i de la innovació social, mediambiental i tecnològica.
Les empreses socials que, segons el Comitè Econòmic i Social Europeu, han de descriure's en funció
de les seues especificitats bàsiques comunes, com són, entre altres, els seus objectius socials, la
reinversió dels beneficis, la varietat de formes jurídiques i la participació de les parts interessades,
contribueixen d'assolir els objectius de l'Estratègia UE-2020, mitjançant la creació d'ocupació, la
generació de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, el desenvolupament de solucions
innovadores per a atendre les necessitats públiques i contribuir a la cohesió social, la inclusió i la
ciutadania activa.
L'empresa social i l'EBC es constitueixen, per tant, com dos models complementaris, en la mesura
que l'EBC aporta eines innovadores per a la gestió de les empreses socials, com el mesurament de la
contribució al bé comú de les empreses mitjançant la realització d'un Balanç del Bé Comú.
Per la seua banda, el Govern Valencià s'ha fixat, entre els seus objectius, establir les bases perquè la
Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic sostenible, basat en el coneixement, la
innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, i articulat sobre la base de la sostenibilitat, tant en
l'esfera social com en l'econòmica i la mediambiental, en coherència amb allò que s'ha arreplegat en
l'Acord del Botànic.
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Aquesta iniciativa del Consell cap a un model de desenvolupament econòmic amb rostre humà, que
siga, alhora, socialment inclusiu i sostenible, i que genere ocupació estable i de qualitat, és coherent
amb el mandat contingut en l'Estatut, que en l'article 19.1 assenyala que: “La Generalitat impulsarà un
model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, basat en la incorporació de
processos d'innovació, la plena integració en la societat de la informació, la formació permanent, la
producció obertament sostenible i una ocupació estable i de qualitat, en què es garantisca la
seguretat i la salut en el treball”.
L'EBC i l'empresa social, per tant, encaixen dins del patró de desenvolupament sostenible que des del
Govern Valencià s'està impulsant, per tal com es constitueixen com a processos d'innovació social i
emprenedoria positiva, que resulten d'utilitat per a trobar solucions a les necessitats socials i
contribueixen al canvi econòmic i social.
D'acord amb el que estableix l'article 10 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, a la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme li
correspon gestionar, entre altres, les competències en matèria d'estudi i avaluació de l'economia
valenciana i d'orientació, planificació, i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de
competitivitat sectorials i territorials.
En virtut d'això, en compliment d'allò que s'ha preceptuat en la Llei 38/2003, General de Subvencions,
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de
l'esmentada llei, i fent ús de les facultats que em confereixen l'article 28 de la Llei 5/1983, del Consell i
l'article 160.2.b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions, consultada l'Advocacia de la Generalitat Valenciana,
ORDENE
Article únic. Aprovació de les bases reguladores
1. S'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a la promoció de
l'economia sostenible.
2. Les bases reguladores s'incorporen com a annex d'aquesta ordre.
Disposicions addicionals
Primera. Normativa aplicable
En tot allò no regulat en la present ordre, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i als
preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de setembre, General de Subvencions, i del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, així com
en la resta de normativa estatal i autonòmica que siga aplicable.

Disposicions finals
Primera. Instruccions
S'autoritza la Direcció General amb competències en matèria d'economia a dictar quantes resolucions
i instruccions siguen necessàries per al desplegament i execució d'aquesta ordre i de les
corresponents convocatòries.
Així mateix, es reserva la facultat d'interpretar el contingut d'aquesta ordre als efectes d'adjudicació de
les subvencions.
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Segona. Entrada en vigor
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.

València,

de

de 2016

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,

Rafael Climent González
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ANNEX
BASES REGULADORES
Primera. Objecte.
L'objecte de la present ordre és establir les bases reguladores per les quals han de regir-se les
convocatòries d'ajudes destinades a finançar actuacions de promoció de l'economia sostenible.
Les esmentades bases contenen la regulació i el procediment a què podran acollir-se les destinatàries
del règim d'ajudes que s'hi estableix.
Segona. Entitats beneficiàries.
1. Podran acollir-se a les subvencions previstes en aquestes bases, les entitats següents:
a) Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre
els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social i/o de l'EBC.
b) Petites i Mitjanes Empreses (PIME) amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la
Comunitat Valenciana, que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i
pràctica de l'emprenedoria social i de l'EBC.
c) Centres, instituts i ens universitaris valencians especialitzats que
d'investigació i/o formació especialitzada en matèries vinculades
l'emprenedoria social o l'EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia,
adscrits a una universitat valenciana, i en aquest supòsit la sol·licitud
representant legal d'aquesta última.

duguen a terme activitats
a l'economia sostenible,
ja depenguen o es troben
haurà d'estar subscrita pel

2. S'entén per empresa social, als efectes de la present ordre, aquelles empreses que,
independentment de la seua forma jurídica, presenten les següents característiques:
a) de conformitat amb la seua escriptura de constitució, els seus estatuts o qualsevol altre document
constitutiu de l'empresa, té com a objectiu primordial la consecució d'impactes socials mesurables i
positius, en compte de generar beneficis per als seus propietaris, socis i accionistes, i que:
i) ofereix serveis o béns amb un elevat rendiment social, i/o
ii) empra un mètode de producció de béns o serveis que represente el seu objectiu
social.
b) utilitza els seus beneficis, en primer lloc, per a la consecució del seu objectiu primordial, i ha
implantat procediments i normes predefinits que regulen qualsevol repartiment de beneficis als
accionistes i propietaris, a fi de garantir que el repartiment esmentat no vaja en detriment del seu
objectiu primordial; i
c) està gestionada de forma empresarial, transparent i subjecta a rendició de comptes, en especial,
fomentant la participació dels empleats, els clients o els interessats afectats per la seua activitat
empresarial.
3. Amb caràcter general, les entitats beneficiàries hauran de reunir els requisits següents:
a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre que corresponga a la data de publicació de
la corresponent convocatòria. S'entendrà com a data d'inscripció, la de l'assentament de
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presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del
termini de validesa de l'assentament adés esmentat.
b) Tenir el seu domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana i disposar d'una seu central o
delegació permanent en el territori de la Comunitat Valenciana, a la data de publicació de la
corresponent convocatòria.
c) No estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
4. Només s'admetrà una sol·licitud per cada una de les entitats sol·licitants, amb independència que
pogueren desenvolupar una o diverses actuacions subvencionables en l'àmbit de cada
convocatòria.
Tercera. Accions objecte de les ajudes.
Les ajudes regulades en la present ordre de bases estan dirigides a finançar les despeses
d'actuacions en qualsevol de les modalitats següents:
a) Despeses en què incórreguen les entitats sense ànim de lucre per raó de les activitats de formació,
foment i difusió de l'empresa social i de l'EBC en qualsevol de les modalitats següents:
-Activitats de foment d'estudis d'aspectes relacionats amb l'empresa social i amb l'EBC, com la
realització de tallers, col·loquis, xarrades, congressos, trobades, taules redones, simposis, jornades,
seminaris i altres activitats semblants, que tinguen com a finalitat la divulgació i l'intercanvi de
coneixements i millors pràctiques entre professionals i experts en aqueixes matèries.
-Activitats de difusió per a millorar la visibilitat de l'empresa social i de l'EBC i l'impacte que tenen en
la societat, entenent-se per tals aquelles l'objecte de les quals siga donar a conèixer o divulgar entre
la població en general o a col·lectius específics la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC,
mitjançant campanyes d'informació i difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i
la resta de documentació didàctica, activitats d'índole artística (exposicions, cicles de cinema, música,
etc.), i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.
-Actuacions d'innovació social i emprenedoria socials positius que permeten promoure i recolzar idees
que, de manera simultània, resolguen les necessitats socials, creguen noves relacions socials i
reforcen la creació de valor econòmic.
-Activitats de promoció de l'emprenedoria social en tots els nivells educatius, tant formal com informal.
b) Despeses derivades d'actuacions que estiguen realitzant PIME per a la implantació de la cultura i
pràctica de l'economia social i de l'EBC, en qualsevol de les modalitats següents:
-Contractació de serveis externs especialitzats per a l'elaboració i implantació d'un balanç no financer
que contribuïsca a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la
societat, permetent mesurar l'èxit ètic de l'organització i la seua contribució al bé comú, com ara el
Balanç del Bé Comú o altres eines semblants.
-Programes de desenvolupament de capacitats i competències del personal per a comprendre,
mesurar i comunicar l'impacte que les accions de comportaments responsables, compromesos i
sostenibles tenen sobre la creació de valor de l'empresa, així com l'assumpció de responsabilitats en
matèria social i mediambiental.
c) Despeses de centres, instituts i ens universitaris valencians, derivades d'activitats d'investigació
bàsica sobre emprenedoria i innovació social i l'EBC, així com a impulsar la investigació aplicada en
les matèries, en qualsevol de les modalitats següents:
-Investigació dirigida a aprofundir en els conceptes i valors que regeixen aquests models.
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-Aplicació pràctica i desenvolupament de les eines que porten implícits aquests models, com el
mesurament de la contribució de les empreses al bé comú, elaboració del Balanç del Bé Comú, i
altres eines semblants.
-Investigacions i estudis sobre la contribució real de les empreses socials i de l'EBC als principals
agregats macroeconòmics, així com el seu valor afegit en comparació amb altres models
empresarials, els seus efectes sobre la resiliència i les seues relacions amb la innovació social i
l'emprenedoria.
-Recopilació d'estadístiques i construcció d'indicadors que doten de major reconeixement i visibilitat a
les empreses socials i permeten una millor comprensió dels seus models, professionalitat i el seu
paper en la societat.
-Formació especialitzada en matèria d'emprenedoria i innovació social i/o EBC.
Quarta. Obligacions de les entitats beneficiàries.
1. Són obligacions dels beneficiaris:
a) Realitzar l'actuació que fonamenta la concessió de l'ajuda o subvenció.
b) Acreditar a l'òrgan concedent la realització de l'actuació, així com el compliment dels requisits i
condicions que fonamenten la concessió de la subvenció, els que s'estableixen en aquestes bases i
els altres que determine la resolució de concessió.
c) Comunicar a la Conselleria competent en matèria d'economia, qualsevol modificació que es
produïsca respecte a les circumstàncies i condicions tingudes en compte en el moment de la
concessió, especialment la sol·licitud o obtenció de qualsevol ajuda pública o privada per a la
mateixa finalitat, així com als compromisos i obligacions assumits pel beneficiari.
d) Incorporar, de mode destacat, en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions
subvencionades i, especialment, en els cartells, fullets, fulls de control i assistència, publicacions i
publicitat de qualsevol tipus, que aquestes estan patrocinades per la Generalitat.
e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts inclosos els documents
electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control previstos en la
normativa aplicable.
f) Acompanyar a la justificació còpia dels estudis, informes, memòries o documents, així com
acreditació gràfica de la realització de les activitats, que hagen sigut objecte de subvenció. En tot
cas els documents esmentats compliran amb el que estableix l'apartat d) precedent.
g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent; a les de control
financer que corresponen a la Intervenció General i els altres òrgans competents en relació amb les
subvencions o ajudes concedides, així com a les que puguen efectuar, si és el cas, les institucions
amb competències de control sobre les actuacions subvencionades, aportant quanta informació els
siga requerida en l'exercici de les actuacions esmentades.
h) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides,
li siga requerida per l'òrgan gestor de les ajudes, així com comunicar-li les incidències i variacions
que es produïsquen amb relació a aquelles.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
j) Complir les obligacions de publicitat previstes en l'article 3,2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
k) Les altres establides en aquesta ordre en relació amb alguna ajuda o subvenció concreta, així
com les expressament previstes en la corresponent resolució de concessió.
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2. L'incompliment de les anteriors obligacions produirà la pèrdua del dret de cobrament total o parcial
de la subvenció atorgada, deixarà aquesta sense efecte i donarà lloc, si és el cas, a l'exigència de les
responsabilitats que corresponguen d'acord amb la legislació vigent i, de forma especial, atenent al
que disposa la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.
Cinquena. Sol·licitud de subvencions i documentació que haurà d'acompanyar-s'hi.
1. Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquestes bases es formularan utilitzant
els models continguts en les convocatòries degudament omplits, en qualssevol dels registres
d'entrada dependents de la Conselleria competent en matèria d'economia, sense perjuí de les altres
formes previstes en la legislació de procediment administratiu comú vigent.
2. Les sol·licituds hauran d'anar, necessàriament, acompanyades de la següent documentació
general:
a) Estatuts vigents de l'entitat.
b) Escriptura de poder prou i actual per a actuar davant de l'administració pública en el procediment
de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació es
contemple en els estatuts, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació
d'una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud.
c) Declaració subscrita pel representant legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud,
de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que
vinguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació a aquella.
d) Model de domiciliació bancària degudament omplit, en el qual el titular del compte haurà de
coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció.
e) Autorització expressa a l'òrgan convocant, que es farà constar en la sol·licitud perquè aquest, de
forma directa i per mitjans telemàtics:
-Comprove les dades identificatives de l'entitat sol·licitant que es troben en l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el
Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre,
del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues
administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector
públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les
dades facilitades en la sol·licitud, qui instruïsca el procediment quedarà facultat per a realitzar les
actuacions escaients per a aclarir-la.
-Obtinga l'acreditació que l'entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la
Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 18, 19 i 22 del Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei esmentada.
Si l'entitat sol·licitant no dóna aquesta autorització, haurà d'aportar còpia compulsada o
autentificada del NIF de l'entitat sol·licitant, còpia compulsada o autentificada del document nacional
d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons
siga procedent, i els certificats d'estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, la vigència de la qual s'estenga, almenys, cinc mesos comptats des de la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds.
f) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes, públiques o privades, obtingudes o
sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les
sol·licitades.
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g) En el cas de les PIME, declaració responsable sobre ajudes de minimis percebudes per la
sol·licitant en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació d'import, organisme, data
de concessió, règim d'ajudes en què s'empara i objectiu de l'ajuda i costos subvencionats; o, si és el
cas, declaració de no haver-ne rebut cap. Així mateix, es declararà la intensitat màxima autoritzada
per la Unió Europea per a cada ajuda d'Estat concedida per als mateixos costos subvencionables, i
s'indicarà el percentatge que representa cada ajuda percebuda respecte als costos
subvencionables.
h) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se
segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article, en model normalitzat.
i) Per a les subvencions destinades a finançar les actuacions de promoció i difusió a què es refereix
la lletra a) de la base tercera, haurà d'acompanyar-se una memòria de les activitats realitzades per
l'entitat sol·licitant en l'exercici anterior, els últimes comptes anuals aprovats, acompanyats de
certificació acreditativa de l'extrem esmentat, expedida pel representant legal i del corresponent
informe d'auditoria, així com el pressupost d'ingressos i despeses i memòria de les activitats
previstes per a les quals se sol·licita la subvenció, i que permeta aplicar els criteris de valoració
d'aqueix tipus d'ajudes.
j) Per a les ajudes referides en la lletra b) de la base tercera, les entitats sol·licitants, hauran
d'aportar una memòria que continga les actuacions realitzades i a realitzar corresponents a la
implantació de les pràctiques d'emprenedoria social i EBC, que permeta aplicar els criteris de
valoració d'aqueix tipus d'ajudes i una relació de les despeses derivades de l'aplicació de tals
mesures. Les distintes convocatòries podran establir el model de memòria que hauran d'omplir les
entitats sol·licitants.
k) En el cas de les ajudes dirigides a finançar les actuacions contingudes en la lletra c) de la base
tercera, haurà d'aportar-se una memòria, en relació amb la investigació, estudi o pla de formació a
realitzar en l'exercici de la convocatòria, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que
concórreguen en el projecte i que permeta aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la
concessió de la subvenció. L'estructura i contingut de la memòria podrà establir-se en les diferents
convocatòries.
l) Declaració responsable del representant legal de l'entitat o organització sol·licitant, en la qual
s'assumisca el compromís que l'esmentada entitat o organització aportarà la quantitat necessària
per a sufragar la part del cost de les actuacions que no quede coberta amb la subvenció que puga
atorgar-se, en virtut de la present convocatòria, ni amb altres ajudes públiques o privades que
puguen obtenir-se per a tal finalitat.
m) Declaració responsable del representant legal de l'entitat o organització sol·licitant, en la qual
s'assumisca el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtenir-se en
l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o actuacions
subvencionables.
n) Qualsevol altra documentació que en funció de l'especificitat de cada convocatòria fora
requerida.
3. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en aquestes bases o els establits amb
caràcter general en l'Esmentada Llei General de Subvencions o en la legislació vigent sobre
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, o no s'hi acompanye la
documentació que, d'acord amb aquestes bases, resulte de preceptiva presentació, es requerirà la
interessada perquè en el termini, màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els
documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua
petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació vigent sobre
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
4. En el cas que els documents que hagen d'acompanyar a la sol·licitud de concessió de les ajudes ja
es trobaren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, l'entitat sol·licitant podrà acollir-se
al que establisca a l'efecte la legislació vigent sobre procediment administratiu comú de les
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Administracions Públiques, en relació amb l'article 23.3 de l'esmentada Llei General de Subvencions,
sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del
procediment en què obren i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del
procediment a què corresponguen.
5. Sempre que les presents bases no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general a què
es refereix aquesta base, com la que, si és el cas, exigisquen les restants bases d'aplicació, es
presentarà acompanyada d'una còpia d'aquesta, prèviament compulsada.
Sisena. Procediment de concessió.
1. El procediment per a la concessió d'aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència
competitiva, d'acord amb el que disposa l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions i en l'article 164 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
2. El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana de la corresponent convocatòria, aprovada per resolució de la persona titular de la
Conselleria competent en matèria d'economia.
Setena. Òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment.
1. La gestió e Instrucció del procediment correspon a la Subdirecció General d'Anàlisi, Planificació i
Coordinació Econòmica.
2. La valoració dels expedients presentats, així com l'elaboració d'un informe amb la proposta de
concessió i denegació de les subvencions, correspondrà a una comissió, que actuarà com l'òrgan
col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
que estarà integrat pels membres següents:
•President: titular de la Subdirecció General competent en matèria d'anàlisi, planificació i coordinació
econòmica.
•Vocal: titular del servei competent en matèria d'anàlisi i avaluació econòmica.
•Vocal: persona representant de la Secretaria General Administrativa de la Conselleria competent
en matèria d'economia.
•Vocal-secretari: Una persona entre el personal tècnic de la Direcció General competent en matèria
d'economia.
Aquesta comissió podrà comptar, en el desenvolupament de les seues funcions de valoració de les
sol·licituds d'ajudes presentades, amb l'assistència d'assessors tècnics o experts amb coneixements i
experiència professional acreditada en matèria d'emprenedoria social i/o EBC.
L'òrgan col·legiat esmentat formularà un informe que continga una proposta de resolució, de
conformitat amb els criteris de valoració establits en les presents bases i amb les normes addicionals
que puguen aprovar-se.
Vuitena. Criteris per a l'atorgament de les subvencions.
1. En els expedients de sol·licitud de les ajudes, regulades en la lletra a) de la base tercera, per a les
despeses de les entitats sol·licitants per raó de les actuacions de formació, foment i difusió de
l'empresa social i de l'EBC, la valoració es realitzarà de conformitat amb el que estableix el present
apartat, assignant-se a cada sol·licitud un màxim de 100 punts, en atenció als criteris següents:
1.1. Implantació institucional i experiència de l'entitat sol·licitant, fins a 20 punts. Se
Valoraran aspectes relacionats amb el grau d'implantació institucional i territorial de
L'entitat, capacitat de gestió, política organitzacional, antiguitat i experiència en activitats
de promoció i difusió de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC.
1.2. Compromís de l'entitat sol·licitant amb els principis de l'empresa social i de l' EBC, i
rellevància social, fins a 20 punts. Es valoraran aspectes relacionats amb l'especial
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transcendència social o sostenibilitat de l'activitat realitzada per l'entitat, com ara igualtat
entre dones i homes, contractació de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral,
respecte amb el medi ambient, compromís social i elaboració de balanços no financers.
1.3. Adequació i qualitat tècnica del projecte, fins a 60 punts. Es valoraran aspectes
Relatius al disseny, planificació i programació de les activitats a implementar, la viabilitat
pressupostària, els recursos metodològics i la repercussió social del projecte.
2. En els expedients de sol·licitud de les ajudes, regulades en la lletra b) de la base tercera, per a
despeses derivades d'actuacions que estiguen realitzant PIME per a la implantació o millora de la
cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC, la valoració es realitzarà de conformitat amb el que
estableix el present apartat, assignant-se a cada sol·licitud un màxim de 100 punts, en atenció als
criteris següents:
2.1. Compromís de l'organització amb els principis de l'empresa social i de l'EBC, fins a 40
punts. Es valoraran aspectes relacionats amb l'especial transcendència social o
sostenibilitat de l'activitat realitzada per l'entitat, com ara igualtat entre dones i homes,
contractació de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, respecte amb el medi
ambient, compromís social i elaboració de balanços no financers.
2.2. Qualitat del projecte a realitzar, fins a 60 punts. Es valoraran aspectes relatius
al disseny i adequació del projecte, la viabilitat pressupostària, les eines per al
seguiment i avaluació del projecte i la potencial sostenibilitat dels resultats.
3. En els expedients de sol·licitud de les ajudes, regulats en la lletra c) de la base tercera, per a
despeses de centres, instituts i ens universitaris valencians, derivades de la realització d'activitats de
formació especialitzada i d'investigacions sobre empreses socials i l'EBC, així com l'impuls de la
investigació aplicada en la matèria, la valoració es realitzarà de conformitat amb el que estableix el
present apartat, assignant-se a cada sol·licitud un màxim de 100 punts, en atenció als criteris
següents:
3.1. Valoració de l'equip d'investigació i experiència prèvia en projectes de
Investigació i/o docència de matèries relacionades amb l'empresa social i l'EBC, fins a 35
punts.
3.2. Qualitat científica i tècnica del projecte a realitzar, fins a 65 punts. Es valoraran
aspectes relatius a la rellevància i programació de les activitats, l'adequació
pressupostària, la descripció metodològica, l'impacte socioeconòmic del projecte i la
difusió dels seus resultats.
4. El desglossament de la puntuació entre els distints aspectes de cada un dels criteris de valoració
dels apartats anteriors serà desenvolupat en les corresponents ordres de convocatòria.
Novena. Criteris per a la determinació de la quantia individualitzada de la subvenció.
1. Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la
puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració establits en la base vuitena d'aquesta ordre.
2. Per mitjà d'aquestes subvencions es contribuirà al finançament total o parcial de les despeses
ocasionades en el desenvolupament de les actuacions subvencionables que realitzen les entitats i
empreses sol·licitants.
3. Si el total de les quanties sol·licitades per a un mateix tipus d'ajuda fóra superior a l'import global
màxim indicat en cada convocatòria, la subvenció a concedir a cada entitat sol·licitant es determinarà
d'acord amb el procediment següent:
a) Una vegada valorada cada sol·licitud, d'acord amb els criteris de baremació establits en la base
setena, se sumaran totes les valoracions corresponents a un mateix tipus d'ajuda.
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b) Es dividirà el crèdit global màxim indicat en cada convocatòria pel nombre total de punts a què es
refereix l'apartat anterior, de manera que es determinarà el valor en euros de cada punt, que servirà
de base per a la concessió de l'ajuda.
c) Es multiplicarà l'import en euros de cada punt pel total de punts atorgats a cada entitat, de manera
que es determinarà la quantia precisa que ha de concedir-se a cada entitat beneficiària.
4. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència
amb altres subvencions, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.
Deu. Resolució de la convocatòria.
1. Es delega en la persona titular de la Direcció General competent en matèria d'economia, la facultat
de resoldre les sol·licituds de subvencions que s'estableixen en aquestes bases i que es presenten en
virtut de les convocatòries anuals d'ajudes.
2. L'òrgan instructor, a la vista dels expedients i de l'informe de la Comissió, formularà la proposta de
resolució definitiva, que elevarà la persona titular de la Direcció General competent en matèria
d'economia, que serà la competent per a resoldre, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior .
3. El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar les sol·licituds sobre les subvencions serà de sis
mesos a comptar de la data de publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. Transcorregut el termini esmentat sense que s'haja notificat resolució
expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per silenci administratiu.
4. Les resolucions es notificaran a les entitats i organitzacions interessades d'acord amb el que
estableix la legislació de procediment administratiu comú vigent.
Onze. Circumstàncies que puguen donar lloc a la modificació de la resolució.
1. La modificació o alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció
i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens
públics o privats podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i, si és el cas, a la
pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.
2. Si es produeix una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció, per les causes de reintegrament establides en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, escaurà exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats
percebudes amb un informe previ de l'òrgan competent de control de la subvenció i del tràmit
d'audiència legalment establit.
3. En els supòsits de subvencions concurrents, quan es tinga coneixement de la concessió d'una
ajuda per un altre organisme o entitat amb el mateix objecte, es dictarà, en tot cas, una resolució de la
minoració de l'ajuda, tenint en compte la quantitat concedida per altres ens públics o privats.
Dotze. Despeses subvencionables.
1. La relació de partides de despeses subvencionables per a cada una de les actuacions objecte de
finançament s'establirà en les corresponents convocatòries d'ajudes.
2. Les subvencions només podran cobrir les despeses que, de manera indubtable, responguen a la
naturalesa de l'activitat subvencionada, i es realitzen dins del termini concedit per a l'execució de la
mateixa, no sent admissibles despeses que no estiguen específicament previstes en la descripció del
projecte o iniciativa subvencionada.
3. Queden expressament excloses de la convocatòria les despeses de restauració i entrega
d'obsequis que pogueren derivar-se de la realització de les activitats assenyalades en la lletra a) de la
base tercera.
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Així mateix, les despeses derivades del pagament a ponents, conferenciants o moderadors per la
seua intervenció en qualsevol de les activitats assenyalades en la lletra a) de la base tercera
s'atindran als límits establits per la normativa autonòmica sobre indemnitzacions per raó del servei i
gratificacions per serveis extraordinaris.
4. No serà subvencionable l'IVA satisfet en l'adquisició de béns i serveis quan els beneficiaris siguen
PIME. En el cas de la resta de beneficiaris només serà subvencionable quan s'acredite
documentalment que forma part del cost d'’actuació que pot rebre suport i que no és susceptible de
recuperació o compensació o en els supòsits de realització d'activitats promogudes per entitats que
acrediten documentalment la no-subjecció o exempció de l'impost.
5. No seran subvencionables aquelles actuacions en què s'hagueren obtingut ajudes o subvencions,
públiques o privades, per un import que arribe al cent per cent (100%) del seu cost real.
Tretze. justificació de la subvenció.
1. La justificació de la subvenció concedida per part de les entitats beneficiàries es realitzarà per mitjà
de la presentació, a la Direcció General amb competències en matèria d'economia, de la
documentació de caràcter econòmic justificativa de l'import concedit i d'una memòria tècnica relativa a
l'actuació subvencionada, en el termini que es determine en les corresponents convocatòries.
2. Quan les activitats hagueren sigut finançades amb la subvenció i, a més, amb fons propis o altres
subvencions o recursos, s'haurà d'acreditar per mitjà de documentació de caràcter econòmic, l'import,
procedència i aplicació de tals fons a les activitats subvencionades.
3. La documentació de caràcter econòmic a presentar haurà de justificar les despeses ocasionades
en la realització de l'activitat subvencionada, i estarà composta per:
a) Compte justificatiu, que contindrà la relació detallada de les activitats i despeses en què s'haja
concretat l'actuació subvencionada, tot especificant, per a cada una d'elles, les despeses associades
a aquell, la seua naturalesa, import, proveïdor, data d'emissió, data del pagament i, si és el cas,
percentatge de finançament que s'imputa a la Generalitat.
b) Còpia compulsada de les factures o documents de valor probatori equivalent acreditatius de les
despeses incorporades en el compte justificatiu, degudament formalitzades, en els termes establits en
la normativa que regule les obligacions de facturació o documents de valor probatori equivalent en el
tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa provada.
4. L'entitat subvencionada també haurà d'aportar una memòria d'actuació justificativa del compliment
de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, degudament firmada per la persona
que tinga representació legal de l'entitat o organització, amb indicació de les activitats realitzades, els
resultats obtinguts i qualsevol altra informació que es considere de rellevància.
Si s'estima necessari, des de la Direcció General amb competències en matèria d'economia, es podrà
requerir a les entitats beneficiàries la remissió de tots aquells elements o materials (publicacions,
fullets, programes, etc.) relacionats amb les activitats subvencionades i es podrà realitzar una
minoració de la subvenció concedida si s'incomplira tal requeriment.
5. En el cas que no es presente la documentació justificativa del gasto en el termini indicat en les
convocatòries, l'entitat beneficiària perdrà el dret a l'ajuda i podrà ser exclosa en les convocatòries
d'anys successius.
Catorze. Règim de pagament de la subvenció.
1. Les transferències de les subvencions concedides es realitzaran una vegada siga presentada,
comprovada i aprovada la justificació de la realització de l'actuació subvencionada.
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2. Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i aportar declaració responsable de
no ser deutora per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.
Quinze. Pla de Control.
De conformitat amb el que estableix l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, la Direcció General amb
competències en matèria d'economia efectuarà la comprovació administrativa de la subvenció
concedida per mitjà de la revisió de la documentació de caràcter econòmic i de la memòria relativa a
l'actuació subvencionada que es refereix la base tretzena, d'acord amb el pla de control que s'elabore
a l'efecte.
Setze. Política de competència de la Unió Europea.
1. De conformitat amb el que disposa el Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es
regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes dirigits a
establir, concedir o modificar ajudes públiques, les ajudes que puguen convocar-se en desplegament
de la present ordre arreplegues en les lletres a) i c) de la base tercera, no precisen de la seua
notificació a la Comissió Europea, per no ser constitutives d'ajuda d'estat d'acord amb l'article 107 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), per tal com tals ajudes es concedeixen per a
actuacions que no suposen una oferta de béns o serveis destinada a l'obtenció o consecució d'un
benefici o contraprestació econòmica, sinó a la promoció i difusió d'uns models econòmics basats en
els principis de dignitat humana, solidaritat i cooperació, sostenibilitat ecològica, justícia social i
participació democràtica, de manera que els beneficiaris de les ajudes són entitats que persegueixen
objectius socials, i que no es basen exclusivament en criteris mercantils o d'obtenció de lucre
repartible. La percepció de les esmentades subvencions, per tant, no és susceptible, en cap cas, de
contribuir a falsejar la competència o a afectar els intercanvis comercials entre estats membres, ni
creguen obstacles a l'establiment d'altres entitats o empreses d'altres regions o altres Estats
membres.
2. Així mateix, en compliment del citat Decret 147/2007, les ajudes que es puguen concedir, prèvia
convocatòria, per a les actuacions arreplegues en la lletra b) de la base tercera, no precisen de
notificació a la Comissió Europea, per no reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atès que les ajudes s'acullen al règim de minimis i pel
seu import no suposen un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre
els estat membres, estant, per tant, sotmeses al Reglament (UE) núm. 1.047/2013, de la Comissió, de
18 de desembre (DOUE L352 de 24.12.2013), relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat a
l'ajudes de minimis.
En conseqüència, l'import de les mencionades ajudes no podrà fer que la quantia total de les ajudes
de minimis que reba el sol·licitant, durant un període de tres exercicis fiscals, siga superior al límit de
200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del
transport per carretera.
Aquest règim de minimis no podrà aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats
en el punt 1, de l'article 1 de l'esmentat reglament.
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