CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA
SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, I FORD ESPAÑA, SL, PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTUACIÓ EN MATÈRIA D'INDÚSTRIA: SUPORT DE PROJECTES
DE DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL EN EL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ. EXERCICI 2018.
En València, a 29 d’agost de 2018
REUNITS
D'una part, el Sr. Rafael Climent González, Hble. Conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, segons Decret 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat,
d'acord amb el que disposa el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el
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 l'article 6.3 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
D'una altra part, el Sr. Dionisio Campos San Onofre, en nom i representació de FORD ESPAÑA,
SL, en la seua qualitat de director d'Operacions, l'apoderament de la qual per a aquest acte deriva
de l'escriptura de poder atorgada el 29 de setembre de 2015, davant l'Il·lustre notari de Madrid, Sr.
Antonio Horta Trólez, amb número de protocol 2.194.
Ambdues parts, en la representació que tenen, es reconeixen mútua capacitat legal per a obligar-se
i convindre en els termes del present conveni i
EXPOSEN
Primer
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, d'acord amb el que
estableix el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i
Funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, exerceix,
a través de la Direcció General d'Indústria i Energia, les competències en matèria d'empresa,
indústria, seguretat industrial, investigació industrial i innovació, i parcs tecnològics.
Entre els objectius bàsics de la Política Industrial de la Generalitat es troba l'impuls d'estratègies per
a millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials
de la Comunitat Valenciana.

En concret, entre les línies d'actuació previstes en el programa pressupostari 722.20 “Política
Industrial”, figura el suport a l'execució de plans integrals de millora de la competitivitat i
sostenibilitat en empreses industrials.
Segon
FORD ESPAÑA, SL, és una empresa dedicada a la fabricació de vehicles de motor, i motors de
combustió, que desenvoluparà quatre projectes de R+D: (i) desenvolupament i validació d'una
nova línia de prototips de vehicle ; (ii) desenvolupament i validació d'una nova línia de prototips
de motors ; (iii) desenvolupament i validació de prototips d'un nou vehicle ; i (iv)
desenvolupaments en plataforma .
Amb la posada en marxa d'aquests projectes es pretén la contribució a la millora de l'eficiència
industrial i a la millora substancial de l'oferta de productes de major valor afegit, així com a la
millora dels processos existents.
Així mateix, l'execució dels projectes potenciarà i millorarà la formació i l'ocupació, ja que es
tracta d'activitats d'alt valor afegit que contribuiran que, tant el personal de Ford a Espanya com
el de les seues proveïdores, adquirisquen noves qualificacions i coneixements com a
conseqüència dels nous processos, les noves tecnologies desenvolupades o emprades i
l'increment de la complexitat. D'altra banda, contribuiran a reforçar la competitivitat de l'activitat
industrial, i al manteniment de l'ocupació en la planta, així com de les proveïdores ubicades en
l'àrea industrial.
Els projectes a realitzar, de forma independent, contribueixen a aconseguir i desenvolupar
objectius com l'eficiència industrial, la formació, l'ocupació i la millora mediambiental, que
resulten estratègics i decisius per a la continuïtat de l'activitat de la factoria i del sector de
l'automòbil a la Comunitat Valenciana, com una planta de referència a nivell europeu.
Tercer
La Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, va
consignar una línia nominativa a favor de FORD ESPAÑA, SL, l'objecte de la qual és, entre
altres, el suport de projectes de Desenvolupament Experimental i Innovació en el sector de
l'automoció, que tinguen beneficis i un efecte tractor en empreses i en particular sobre pimes.
El present conveni constitueix l'instrument per a la concessió d'una subvenció, i n’estableix les
bases reguladores, en els termes que preveu larticle 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l'article 168 1.a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
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Quart
FORD ESPAÑA, SL, manifesta que:
Per a l'exercici de la seua activitat, disposa de les autoritzacions administratives preceptives, es
troba inscrita en els registres públics pertinents, i compleix amb qualssevol altres requisits
exigits per les disposicions aplicables.
No està incursa en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
Es troba al corrent en el compliment de la normativa mediambiental, del Reial Decret Legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de Drets de les
persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes; i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la
Igualtat entre dones i homes.
Que l'empresa no està subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió
prèvia de la Comissió, que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior i
no es troba en crisi, segons es defineix en l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE) núm.
651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories
d'ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, DO L
187, de 26 de juny de 2014 (d'ara endavant, Reglament (UE) núm. 651/2014).
Cinquè
En la redacció del present conveni s'ha observat el que estableix el Decret 176/2014, de 10
d'octubre, del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre,
així com el que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Sisè
Hi ha autorització expressa per a subscriure el present conveni per acord del Consell de data 6
de juliol de 2018, tal com estableix l'article 12.6 b) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del
Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
Amb el propòsit de fer possible tot el que s’ha dit adés i, especialment, la mútua col·laboració i
coordinació d'actuacions entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball i l'empresa FORD ESPAÑA, SL, se subscriu el present conveni d'acord amb
les següents
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CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del conveni
L'objecte del present conveni és la canalització de l'ajuda individual prevista a favor de FORD
ESPAÑA, SL, a través de la línia nominativa “Projectes de Desenvolupament Experimental i
Innovació en el sector de l'automoció, que tinguen beneficis i un efecte tractor sobre empreses i
pimes. Inversions productives sostenibles”, codi S5032000, de conformitat amb la dotació inicial
aprovada per la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a
l'exercici 2018, sent aquest conveni la base reguladora de la concessió de l'ajuda.
El conveni recolza la realització dels següents projectes d'investigació i desenvolupament,
d'abast plurianual, els quals són tècnicament i econòmicament independents entre ells:
(i) Desenvolupament i validació de la línia de prototips de vehicle ;
(ii) Desenvolupament i validació d'una línia de prototips de motors ;
(iii) Desenvolupament i validació de prototips d'un nou vehicle i
(iv) Desenvolupaments en plataformes .
La seua execució es realitza amb l'objecte de recolzar iniciatives estratègiques d'investigació i
desenvolupament a la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de prototips de sistemes,
processos i productes que pel seu alt contingut tecnològic, nivell de complexitat, projecció de
futur i impacte internacional, puguen impulsar i fomentar la competitivitat, l'eficiència industrial i
la formació, tot suposant alhora un efecte d'arrossegament per al teixit industrial de la regió i,
en particular, de les pimes, que permeta enfocar-se cap a nous models productius d'ús intensiu
de R+D.
La titularitat dels resultats obtinguts de les actuacions subvencionables correspondrà a
l'empresa beneficiària.
SEGONA. Normativa aplicable
El present conveni suposa una ajuda que s'acull a l'article 25 del Reglament (UE) 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 de
26.06.2014), i se subjectarà a allò que s'ha establit en el Reglament esmentat i en les
disposicions següents:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i disposicions de
desplegament.
- Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda Pública, del sector públic instrumental i de
subvencions de la Comunitat Valenciana.
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- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Qualsevol altra normativa que, per la matèria, li fóra d'aplicació.
TERCERA. Aportació econòmica
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball destinarà una
ajuda de 6 milions d'euros a FORD ESPAÑA, SL, durant l'exercici 2018, d'acord amb la línia
nominativa de Projectes de Desenvolupament Experimental i Innovació en el sector de
l'automoció. La línia esmentada està prevista en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a
2018, amb el codi S5032000, Secció 11, Servei 02, Programa 722.20 amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 11.02.03.722.20.770.01, per a l'execució dels projectes objecte del present
conveni.
L'import de l'ajuda es distribueix d'acord amb les següents inversions per projecte:
(i) Desenvolupament i validació d'una nova línia de prototips de vehicle : 2.400.000€.
(ii) Desenvolupament i validació d'una nova línia de prototips de motors : 600.000€.
(iii) Desenvolupament i validació de prototips d'un nou vehicle : 400.000€.
(iv) Desenvolupaments en plataforma : 2.600.000€.
La Direcció General amb competències en Indústria autoritzarà la modificació dels imports
assignats a cada projecte amb la sol·licitud prèvia de la beneficiària. En tot cas, la Direcció
General amb competències en Indústria, s'assegurarà que no se superen els llindars màxims
d'ajudes previstos en l'article 4 i 25 de l'esmentat Reglament (UE) 651/2014.
QUARTA. Gestió del conveni
El present conveni serà gestionat per la Direcció General amb competències en Indústria. Es
delega en la directora general d'Indústria i Energia la interpretació de qualsevol dubte sorgit en
el desenvolupament del conveni, així com l'aprovació de quantes instruccions foren
necessàries per a la seua correcta execució.
CINQUENA. Activitats subvencionables
Les activitats objecte d'aquest conveni hauran de circumscriure's en alguna de les tipologies
següents:
-Investigació industrial: investigació planificada o estudis crítics l'objecte del qual siga
l'adquisició de nous coneixements i aptituds que puguen resultar d'utilitat per a la creació de
nous productes, processos o serveis o permeten millorar considerablement els ja existents.
Comprèn la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la construcció de
prototips, en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes
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existents, així com línies pilot, quan siga necessari per a la investigació industrial i, en
particular, per a la validació de tecnologia genèrica.
-Desenvolupament

experimental:

adquisició,

combinació,

configuració

i

ocupació

de

coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre
tipus, amb vista a l'elaboració de productes, serveis o processos nous o millorats. Entre les
activitats podran figurar altres de definició conceptual, planificació i documentació de nous
productes, processos i serveis. El desenvolupament experimental pot comprendre la creació de
prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes,
processos o nous serveis millorats, en entorns representatius de condicions reals de
funcionament, sempre que l'objecte principal siga aportar noves millores tècniques a productes,
processos

o

serveis

que

no

estiguen

substancialment

assentats;

pot

incloure

el

desenvolupament de prototips o projectes pilot que puguen utilitzar-se comercialment, quan
siguen necessàriament el producte comercial final i la seua fabricació resulte massa onerosa
per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació.
En aquest sentit, les despeses en desenvolupaments i validacions en què l'entitat incorrerà en
el present exercici i que són objecte del conveni de col·laboració de referència de 2018, són
diferents de les justificades amb càrrec als convenis anteriors, no formen part de les fases del
projecte anteriors, i les despeses esmentades no s'han inclòs ni s'inclouran en cap altre
expedient d'ajudes.
Com a desenvolupament experimental no s'inclou les modificacions habituals o periòdiques
efectuades en els productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i
altres operacions en curs, encara que les modificacions esmentades puguen representar-ne
millores.
SISENA. Intensitat i costos de l'ajuda
Seran costos subvencionables dels projectes:
- Serveis d'assessorament:
Costos d'investigació contractual.
Costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva a l'activitat
d'investigació i desenvolupament objecte d'aquest conveni.
- Coneixements tècnics i patents:
Costos de coneixements tècnics i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts
externes a preu de mercat, sempre que l'operació s'haja realitzat en condicions de
plena competència.
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- Amortització d'instrumental i equipament:
Costos d'instrumental i equipament en la mesura i durant el temps en què s'utilitzen si
és el cas, en cada un dels projectes independents d'investigació i desenvolupament
previstos pel present conveni. En el cas que l'instrumental i el material no s'utilitzen en
tota la seua vida útil per als projectes d'investigació, només es consideraran
subvencionables els costos d'amortització que corresponguen a la durada de cada un
dels projectes d'investigació, calculats segons les bones pràctiques comptables.
Les despeses d'amortització d'instrumental i equipament que estiguen directament
relacionades amb els objectius dels projectes, podran subvencionar-se sempre que es
complisquen les condicions següents:


L'adquisició dels béns amortitzats no ha sigut objecte de qualsevol altra
subvenció.



Els càlculs d'amortització s'efectuen de conformitat amb les normes de
comptabilitat pertinents.



La despesa es referisca exclusivament al període elegible dels projectes.

- Matèries primeres i altres aprovisionaments:
Costos de matèries primeres i altres aprovisionaments que es deriven directament de
l'activitat d'investigació i desenvolupament objecte del present conveni.
- Recursos humans:
Despeses del personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat Social a càrrec de
l'empresa) del personal investigador, tècnic i auxiliar, en la mesura que estiguen
dedicats als projectes d'investigació.
La intensitat de l'ajuda es calcularà aplicant els percentatges indicats a continuació sobre els
costos subvencionables:
Costos relatius a les activitats d'investigació industrial: 50%
Costos relatius a les activitats de desenvolupament experimental: 25%
Totes les despeses subvencionables s'associaran a una categoria específica d'investigació
industrial o de desenvolupament experimental, la qual cosa suposa que les diferents tasques
en què se subdividisquen cada un dels projectes independents entre si hauran de classificar-se
com pertanyents a una d'aquestes categories anteriors.
Quant al període d'elegibilitat dels costos caldrà ajustar-se al que disposa l'apartat b.2.1) de la
clàusula vuitena d’aquest conveni.
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SETENA. Efecte incentivador
El Reglament (UE) 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 26.06.2014), exigeix que els projectes tinguen efecte incentivador,
açò és, que s'hagen iniciat després de l'aprovació de la sol·licitud de l'ajuda, amb la informació
prevista en el mencionat Reglament.
Prèviament al seu inici, l'empresa va realitzar de forma individualitzada una sol·licitud d'ajuda
per als projectes que són objecte del present conveni, amb els requisits establits en el
Reglament citat. Així mateix, ha de considerar-se que, en atenció al caràcter plurianual dels
projectes finançats en exercicis anteriors, l'efecte incentivador s'estén a les ajudes que es
concedeixen en aquesta anualitat.
Per la seua banda i quant a la realització dels projectes independents objecte del present
conveni, FORD haurà d'acreditar a partir de documents interns de l'empresa que continguen
una anàlisi fiable de la viabilitat, els projectes amb l'ajuda i sense, açò és, que demostren que
com a resultat de l'ajuda rebuda s'ha produït un increment en, almenys, un dels següents
indicadors:

augment substancial de l'abast del projecte o activitat gràcies a les ajudes; o

augment substancial de l'import total invertit per l'entitat beneficiària en el projecte o activitat,
gràcies a les ajudes; o una acceleració substancial del ritme d'execució del projecte o activitat
de què es tracte.
La Direcció General amb competències en Indústria assegurarà el compliment de l'efecte
incentivador de les ajudes.
VUITENA. Obligacions de FORD ESPAÑA, SL
Constitueixen obligacions essencials de FORD ESPAÑA, SL, la realització i presentació d'una
memòria valorada del pressupost i activitats a realitzar en cada un dels projectes independents
objecte d'aquest conveni, la realització de les activitats descrites en les memòries valorades
d'ambdós projectes, acreditar la seua realització davant la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, així com complir les condicions i resta d'obligacions en la
forma descrita a continuació:
a) Realització de les activitats
a.1) L'empresa beneficiària haurà de realitzar les activitats exercides en les memòries
d'execució de cada un dels projectes del present conveni de manera que se’n complisca la
finalitat, respectant els costos subvencionables i pels imports que s'especifiquen en les
memòries valorades a presentar per Ford. Qualsevol modificació que, sense suposar un
canvi en l'import total a justificar, signifique una variació en els imports recolzats per
concepte de despesa que supere el 20% de la quantitat a justificar del concepte esmentat,
8

haurà de sol·licitar-se per escrit a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per a la seua aprovació amb anterioritat a la finalització del
termini de justificació de la subvenció.
b) Justificació de la realització dels projectes:
b.1) L'empresa beneficiària haurà d'acreditar la realització de les activitats previstes en
les memòries valorades d'ambdós projectes objecte del present conveni presentant
davant de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
la documentació que es relaciona i en les dates límit que s'indiquen en l'apartat b.2.1).
b.2) La documentació justificativa constarà necessàriament de:
-

Una memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i dels
resultats obtinguts.

-

Un certificat de qualificació d'activitats emès per una entitat de certificació de
projectes de R+D, i acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació, ENAC, que
determinarà la classificació de cada una de les activitats o tasques de què
consta

el

projecte,

com

d'Investigació

Industrial

o

Desenvolupament

Experimental segons les definicions establides en la clàusula 5a, així com
l'import de la despesa corresponent a cada una d'elles.
-

Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades
acompanyada d'un informe d'auditoria d'acord amb el que disposa l'Ordre
EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels
treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l'àmbit del sector
públic estatal (BOE núm. 125, de 25 de maig de 2007), que reflectirà així
mateix la comprovació de la inclusió dels corresponents certificats tècnics de
qualificació dels projectes.

-

Documentació acreditativa del compliment de les condicions i obligacions.

b.2.1) Període d'elegibilitat de despeses i data de justificació:
Seran tinguts en compte els justificants de despesa i pagament des de l'1 de gener
de 2018 fins al 28 de desembre de 2018. El termini de presentació de la justificació
de l'ajuda finalitzarà el 28 de desembre de 2018. La no-presentació de la
documentació justificativa en la data assenyalada no generarà a la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball l'obligació de requerirne a FORD ESPAÑA, SL, la presentació en un termini addicional.
b.2.2) FORD ESPAÑA, SL, haurà d'acreditar haver realitzat com a mínim un 60%
de les despeses previstes, que hauran d'estar totalment pagades. La presentació
d'un percentatge menor donarà lloc a la revocació de la subvenció, si bé
excepcionalment podrà admetre's sempre que hi haja causa justificada acceptada
expressament per la Direcció General amb competències en Indústria.
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Es podrà admetre fins a un 20% de disminució en la justificació en cada cost
subvencionable, compensable amb increments en altres costos, sempre que no
s'altere la naturalesa de les activitats.
b.2.3) Als efectes de justificació es considerarà que la despesa subvencionada s'ha
realitzat sempre que haja sigut totalment pagada en la data límit de justificació.
Respecte a les despeses de personal corresponents al mes de desembre, es
consideraran subvencionables i podran incloure's en la justificació sempre que
siguen validades per la persona auditora i s'incloguen amb posterioritat en una
addenda al mateix informe d'auditor, tot confirmant que efectivament s'han meritat.
b.2.4) Els pagaments només s'admetran si estan realitzats a través d'entitat
financera, i la seua justificació es realitzarà per mitjà de còpia de l'extracte bancari
que acredite l'eixida efectiva dels fons, junt amb còpia de la transferència o del xec
nominatiu l'empresa beneficiària de la qual coincidisca amb la persona emissora de
la factura o el titular de la nòmina.
b.2.5) Les factures que estiguen obligades a expedir i entregar les empreses
proveïdores s'atindran al que disposa el Reial Decret 1.619/2012, de 30 de
novembre, consignant si és el cas l'IVA repercutit.
b.2.6) Obligacions de concurrència i/o publicitat en funció de l'import de les
despeses (exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit): quan l'import d'un despesa
subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 15.000 euros en el supòsit de
subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de
consultoria o assistència tècnica, la persona jurídica haurà d'aportar també
justificació d'haver sol·licitat -abans de la contracció de la despesa- com a mínim
tres ofertes de diferents proveïdores -sense vinculació entre elles- llevat que per les
especials característiques de les despeses subvencionables no existisca en el
mercat prou nombre d'entitats que el subministren o presten, i així es faça constar
en un informe firmat per la persona que ostenta la representació legal, que haurà
de contindre almenys una explicació de com es va realitzar la cerca de proveïdores
i de quines van ser les característiques de les despeses que van fer impossible la
localització d'un mínim de tres ofertes.
b.2.7) Subcontractació
Es podrà subcontractar, si és el cas, fins al 20% de les actuacions del present
conveni. En cap cas podran subcontractar-se activitats que, augmentant el cost de
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l'activitat subvencionada, no aporten un valor afegit al seu contingut. S'admeten
expressament

les

contractacions

realitzades

amb

empreses

vinculades

arreplegades en la memòria econòmica a què fa referència la clàusula cinquena.
No es consideraran subcontractacions a aquests efectes la contractació de serveis
de consultoria, enginyeria, qualitat, proves de validació i altres serveis semblants,
necessaris per a la realització del projecte per Ford, així com la contractació de
materials i instrumental, i els prototips necessaris per a l'execució de les actuacions
objecte del conveni.
b.2.8) La imputació dels costos de personal es realitzarà en funció del temps real
dedicat als projectes, d'acord amb els supòsits següents:
- Les despeses es computaran sobre la base de la retribució anual més les
càrregues socials.
- Es comptarà amb un sistema de control que arreplegue les tasques
desenvolupades i les hores dedicades per cada persona treballadora a les
activitats objecte del conveni.
c) Altres obligacions:
c.1) Inserir en el material divulgatiu relacionat amb la difusió dels projectes el logotip de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
c.2) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, de manera que
quede acreditada aquesta circumstància en el moment previ a la subscripció del conveni i
al del pagament en els termes establits en la normativa vigent en la matèria.
c.3) Conservar durant un període de 10 anys els documents justificatius de la realització
dels projectes o les activitats, i els relacionats amb les despeses i pagaments i amb les
auditories corresponents, mentre puguen ser objecte de comprovació i control. En aquest
sentit, es conservaran els originals dels documents o còpies certificades conformes amb els
originals, sobre suports de dades generalment acceptats, entenent per aquestes les
fotocòpies de documents originals, les microfitxes de documents originals, les versions
electròniques de documents originals i els documents que només existisquen en versió
electrònica.
c.4) Compliment dels requisits per a obtindre la condició de la beneficiària, establits en
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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c.5) Disposar de llibres comptables i registres diligenciats i la resta de documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil, així com els estats
comptables.
c.6) Actualitzar qualsevol documentació presentada que haguera patit alguna modificació.
c.7) Respondre de la veracitat dels documents aportats i en general de la informació
facilitada.
c.8) Comunicar altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat per als
mateixos costos subvencionables. L'ajuda concedida en virtut del present conveni podrà
acumular-se amb una altra ajuda estatal, sempre que les mesures d'ajudes esmentades es
referisquen a costos subvencionables identificables diferents, o amb qualsevol altra ajuda
estatal corresponent parcial o totalment als mateixos costos subvencionables, únicament si
tal acumulació no supera la intensitat d'ajuda o l'import d'ajuda més elevat aplicable a
l’ajuda esmentada, en virtut de l'article 25 del Reglament (UE) 651/2014. Les ajudes
estatals exemptes en virtut del Reglament citat, no s'acumularan amb ajudes de minimis
relatives als mateixos costos subvencionables, si tal acumulació dóna lloc a una intensitat
d'ajuda superior a l'establida en l'article 25 de l'esmentat Reglament.
c.9) De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana, si la persona jurídica beneficiària rebera una ajuda per import superior a 10.000
euros, haurà de donar-li l'adequada publicitat segons estableix l'esmentat article.
c.10) Destinar els béns al fi concret per al que es va concedir la subvenció, que no podrà
ser inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per
a la resta de béns.
c.11) Complir amb quantes obligacions s'estableixen en la normativa d'aplicació
especificada en la clàusula segona del present conveni.

NOVENA. Liquidació de l'ajuda
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, farà el pagament
de l'ajuda una vegada l'empresa beneficiària haja executat les activitats objecte del present
conveni, sempre que haja complit les obligacions exigibles per a la justificació de l'ajuda.
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La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball podrà realitzar
lliuraments parcials de l'ajuda, per a la justificació dels quals es requeriran els requisits i
obligacions previstos en la clàusula vuitena.
De conformitat amb allò que disposa larticle 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions de la Comunitat Valenciana, podrà
anticipar-se fins a un 15% de l'ajuda prèvia presentació per l'empresa beneficiària d'aval
bancari per la quantia anticipada, constituït d'acord amb la normativa vigent, en els serveis
territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat.
DEU. Control i verificació
Tant FORD ESPAÑA, SL, com les persones físiques o jurídiques i les entitats sense
personalitat jurídica relacionades amb l’objecte de la subvenció, hauran de sotmetre's a les
actuacions de comprovació, verificació i control financer de l'activitat subvencionada,
efectuades tant per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
com pels òrgans competents de la Generalitat, de l’Administració General de l’ Estat, així com
per qualsevol òrgan de la Unió Europea i les seues persones representants autoritzades,
facilitant en tot moment quanta informació se sol·licite en l'exercici de les actuacions
esmentades, i en especial posant a disposició la totalitat de documents necessaris per a una
pista d'auditoria adequada.
Les verificacions abordaran els aspectes administratius, financers, tècnics i físics de les
operacions, tant a través de la verificació administrativa com de la verificació sobre el terreny.
ONZE. Òrgan mixt de seguiment i control
Es constitueix un Òrgan mixt de control, les funcions del qual seran l'avaluació de les
actuacions objecte d'aquest conveni, el seguiment de la difusió dels seus resultats i de la seua
implantació en els sectors empresarials, així com les previstes en l'article 9 del Decret
176/2014, de 10 d'octubre, del Consell.
L'Òrgan mixt de control estarà integrat per:
1. En representació de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball.
- La persona que ostente la titularitat de la Direcció General d'Indústria i energia, que
actuarà com a presidenta de la Comissió.
- Una persona funcionària de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, amb rang superior o igual a direcció de servei, nomenada per qui
ostente la titularitat de la Direcció General d'Indústria i Energia, que actuarà com a
secretària de la Comissió.
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En la designació de les persones representants de la Generalitat en l'òrgan de seguiment es
procurarà la presència equilibrada de dones i homes, en aplicació del que preveu el II Pla
d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de
març de 2017, del Consell.
2. En representació de FORD ESPAÑA, SL: dues persones designades pel seu director.
Les

mencionades

persones

representants

podran

ser

acompanyades

pel

personal

col·laborador que estimen oportú, als efectes d'assessorament tècnic.
Les còpies de les actes, acords o informes que, si és el cas, emeta la Comissió de Seguiment
en el desplegament i execució de les funcions que tinga assignades l'Òrgan mixt de control, es
remetran als òrgans directius de les parts que subscriuen el present conveni.
La comissió es reunirà sempre que ho sol·licite qualsevol de les parts i com a mínim en dues
ocasions, durant el període de vigència del conveni. El seu funcionament i règim d'adopció
d'acords, es regularan pel que preveu els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
DOTZE. Minoració i revocació de l'ajuda. Reintegrament
L'incompliment per la beneficiària de qualsevol de les obligacions establides en aquest conveni,
i en particular les establides en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, podrà donar lloc a la minoració o a la revocació de l'ajuda en funció de les
circumstàncies ocorregudes i d'una valoració d’aquelles. En el cas que l'ajuda haguera sigut ja
pagada, la beneficiària haurà de procedir al reintegrament de la quantitat percebuda junt amb
els interessos de demora, des del moment del pagament de la subvenció, en la forma prevista
en la legislació sobre subvencions. De conformitat amb la normativa esmentada, l'incompliment
de l'obligació de reintegrament tindrà entre altres efectes la impossibilitat de ser beneficiària en
successives convocatòries o convenis, sempre que es trobe en període executiu.
Es delega en la directora general d'Indústria i Energia la resolució de les incidències que es
produïsquen tant durant l'execució del conveni com amb posterioritat, en especial els supòsits
de minoració i revocació de l'ajuda, si és el cas.
TRETZE. Entitat col·laboradora
En els termes que preveu la normativa bàsica estatal i en l'article 161 de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es
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podran subscriure convenis amb entitats col·laboradores en què es regularan les condicions i
obligacions assumides per aquestes.
CATORZE. Transparència
Les ajudes concedides amb càrrec a aquest conveni hauran d'ajustar-se a allò que s'ha previst
per la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en tot allò que fa referència a informació i publicitat.
Així mateix, tal com estableix l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, aquest conveni es remetrà electrònicament a la Sindicatura de Comptes de la
Generalitat dins dels tres mesos següents a la seua subscripció.
Igualment es comunicaran a la Sindicatura les modificacions, pròrrogues o variacions de
terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l'extinció del present
conveni. Sense perjuí de les facultats de la Sindicatura per a reclamar quantes dades,
documents i antecedents estime pertinents en relació amb aquest conveni.
El present conveni serà objecte de publicació en el portal de transparència de la Generalitat, a
través de la gvaOberta amb les excepcions derivades del que preveu l'article 9.1.c) de la Llei
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana
de la Comunitat Valenciana, en tot el que es refereix a informació i publicitat.

Així mateix, a més de la publicitat gràfica en les instal·lacions de l'empresa beneficiària, FORD
ESPAÑA, SL, publicarà en la seua pàgina web el contingut d'aquest conveni, amb les
excepcions derivades del que preveu l'article 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, complint així
amb la resta d'obligacions de publicitat previstes tant en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana, com en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

QUINZE. Rescissió
En cas d'incompliment dels termes establits en el present conveni, la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball podrà rescindir el conveni en qualsevol
moment, reclamant per la via pertinent les quantitats entregades.
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SETZE. Extinció
El present conveni s'extingirà una vegada finalitzat el termini de vigència o bé en produir-se’n la
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'aplicació.
També podrà extingir-se anticipadament mitjançant un acord motivat de les parts, i en aquest
cas, es farà la valoració de les actuacions efectuades i, si és el cas, la determinació de les
quantitats econòmiques a percebre per FORD ESPAÑA, SL, amb la justificació prèvia i
auditoria de les despeses incorregudes, del mode establit en les clàusules, vuitena, novena,
deu, onze i dotze.

DÈSSET. Jurisdicció
Les parts sotmetran les qüestions litigioses que pogueren sorgir respecte del conveni, als jutges
i tribunals competents en matèria contenciosa administrativa, de la província de València.
DÍHUIT. Vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seua firma i la seua durada s'estendrà
fins al 31 de desembre de 2018.
I perquè conste als efectes oportuns, en prova de conformitat, les parts firmen el present
conveni per triplicat i a un sol efecte, al lloc i en la data adés indicats.

EL CONSELLER D'ECONOMIA SOSTENIBLE,

FORD ESPAÑA, SL,

SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ
I TREBALL,

En Rafael Climent González

En Dionisio Campos San Onofre
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