RESOLUCIÓ DE ___ DE NOVEMBRE DE 2018, DEL CONSELLER D'ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, PER LA QUAL ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ DE
3 DE NOVEMBRE DE 2016, PER LA QUAL ES VA CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A
FORD ESPAÑA SL, PER A la REALITZACIÓ DE LES INVERSIONS D'ADEQUACIÓ EN LA
TERMINAL LOGÍSTICA DE L'ÀREA INDUSTRIAL D'ALMUSSAFES, PER A LA SEUA CONNEXIÓ
I OPERATIVITAT AMB EL CORREDOR MEDITERRANI.
Atés el Decret 203/2018, de 9 de novembre, del Consell pel qual es modifica per a ampliar el termini, el
Decret 98/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa
d'una subvenció per a la realització d'inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial
d'Almussafes per a la seua connexió i operativitat logística amb el Corredor Mediterrani.
Vist que aquest decret 203/2018 modifica els imports, les anualitats i els terminis establits inicialment en les
bases reguladores de la subvenció concedida per la resolució de 3 de novembre de 2016, a Ford España S.L.,
per a la realització de les inversions d'adequació en la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes, per a
la seua connexió i operativitat amb el Corredor Mediterrani.
Atés que conforme estableix la Disposició Final Primera del citat Decret 98/2016, la persona autoritzada pel
Consell per a la resoldre la concessió de la present subvenció, és el titular de la Conselleria amb competències
en matèria d'indústria.

RESOLC

Primer: Modificar el resolc Primer de la resolució de 3 de novembre de 2016, establint que les inversions
subvencionables necessàries per a l'adequació de la terminal logística de l'Àrea Industrial d'Almussafes, a les
condicions que permeten la seua connectivitat i operativitat logística amb la infraestructura del Corredor
Mediterrani, es desenvoluparan durant el període 2016-2021.
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Segon: Modificar el resolc Segon de la resolució de 3 de novembre de 2016, establint que l'import de la
subvenció ascendirà al 100% de les inversions subvencionables, amb una aportació màxima de 10.000.000
euros, que s'abonaran amb càrrec als crèdits que a aquest efecte s'habiliten en el programa 722.20 Política
Industrial dels Pressupostos de la Generalitat, d'acord al següent desglossament per anualitats:
Exercici 2016: 1.721.921,23 euros
Exercici 2017: 770.813,22 euros
Exercici 2018: 326.264,84 euros
Exercici 2019: 5.000.000 euros
Exercici 2020: 1.400.000 euros.
Exercici 2021: 781.000,71 euros.
Les dotacions corresponents als exercicis 2019 i següents quedaran, en tot cas, condicionades a l'assignació
que anualment contemple a aquest efecte la corresponent Llei de Pressupostos.
Tercer: Modificar el resolc Quart de la resolució de 3 de novembre de 2016, establint que les despeses es
realitzaran entre el 24 de juny de 2016 i el 31 de desembre de 2021, o aquella altra data resultant dels possibles
reajustaments d'anualitats que hagen pogut ser autoritzats.
La present Resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala de la Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de DOS MESOS comptats des de l'endemà al de la seua notificació, d'acord amb el
que es disposa en l'art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sense perjudici de poder interposar recurs potestatiu de reposició, en el terme d'un mes des de
l'endemà al de la seua notificació, segons els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o qualsevol altre
recurs que s'estime pertinent.
València,
El Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Firmat per Rafael Climent González el
29/11/2018 17:30:28
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