D'acord amb el que disposa l'article 26.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i article 43.1.c) de la Llei del Consell, i tenint en
compte la Proposta de Memòria Econòmica subscrita per la directora general de Treball i Benestar Laboral
de data 11 de maig de 2018, s'emet la present Memòria Econòmica.
MEMÒRIA ECONÒMICA
A BENEFICIARI
Podran acollir-se a estes subvencions, en aplicació de l'article 3 del Reglament de la Llei de Participació
Institucional (d'ara en avant RLPCI), totes les organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat
Valenciana constituïdes a l'empara de la Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació
sindical, independentment del seu percentatge de representativitat, amb l'única limitació del compliment
dels requisits previstos en les presents bases.
B OBJECTE
Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la conselleria competent en matèria
de treball, a les organitzacions empresarials i sindicals de la Comunitat Valenciana per al foment de la
col·laboració institucional a través d'accions sectorials i intersectorials, per mitjà de programes o actuacions
en matèria de prevenció de riscos laborals a la Comunitat Valenciana.
C ANTECEDENTS
Sense Antecedents
D GASTOS OBJECTE DE FINANÇAMENT
-Es consideren gastos subvencionables aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de
l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen en el termini establit en l'orde de
bases. En cap cas el cost d'adquisició dels dits gastos podrà ser superior al valor de mercat.
-Els tributs es consideren gastos subvencionables quan la beneficiària de la subvenció els abone
efectivament. En cap cas es consideren els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o
compensació ni els impostos personals sobre la renda.
En tot cas, els costos subvencionables previstos en estes bases han de respondre a costos reals,
efectivament realitzats, pagats i justificats per mitjà de factures o documents comptables de valor probatori
equivalent.
E RECURSOS O INGRESSOS
No aplicable.
F FINANÇAMENT I IMPORT
La Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, inclou en
l'Annex de transferències corrents (capítol IV), de la secció 11 “Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball”, programa 315.10 “Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals”, la línia
S8049 relativa a “Subvenció Col·laboració Institucional”, amb una dotació pressupostària de 600.000,00
euros.

G TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
La justificació de la subvenció es realitzarà abans del dia 15 de novembre de l'exercici en què es concedisca
la subvenció. Així mateix l'entitat beneficiària haurà d'acompanyar una certificació expedida a este efecte,
junt amb la documentació justificativa de què dispose, relativa als gastos meritats que corresponguen a
aquelles activitats ja realitzades, encara que no hagen pogut ser abonats abans del dia 31 de desembre de
l'exercici subvencionat. Per a l'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de les beneficiàries,
i als efectes de control i verificació del Objecte de la subvenció, la documentació addicional acreditativa de
la realització d'estes accions i del pagament d'estos gastos haurà de ser presentada per les beneficiàries, en
tot cas, abans del dia 15 de gener de l'any següent.
LA SOTSSECRETÀRIA

