
GUICOINS (08/03/22)

GUIA ACLARIDORA PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES EN 
MATÈRIA DE COL·LABORACIO INSTITUCIONAL

C
ES

SP
C

T 
- S

M
SA

D
IN

 - 
A4

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL  
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

Per a emplenar i presentar electrònicament la Sol·licitud General de Subvenció en aquesta Conselleria, s'ha elaborat aquesta Guia 
per a aclarir aspectes específics de la citada convocatòria, així com per a atendre els dubtes més freqüents que poden sorgir en la 
tramitació de les sol·licituds de subvenció. 
El contingut d'aquestes Instruccions en cap cas substitueix a la normativa aplicable en matèria de subvencions on es troben detallats 
tots els requisits i normes que seran d'OBLIGAT COMPLIMENT per al cobrament final de l'ajuda. 
  
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
El termini de presentació de sol·licituds serà un mes, iniciant-se el seu còmput l'endemà de la publicació, en extracte, de la 
Resolució de convocatòria corresponent a aquestes ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el Registre Electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de 
l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola). 
Una mateixa entitat sol·licitant podrà presentar diverses sol·licituds. Cada sol·licitud inclourà únicament una acció o actuació.

SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ
APARTAT PRIMER. “AJUDA O SUBVENCIÓ SOL·LICITADA”: 
Aquest apartat s'emplena automàticament entrant per la Seu Electrònica amb les dades del procediment PROP 
corresponent: Subvencions en matèria de Col·laboració Institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials 
mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana. 
  
APARTAT A. “DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT”: 
S'especificarà la raó social i no el nom comercial del sol·licitant. Quan es tracte d'Associacions o Federacions, caldrà 
consignar-ho entre parèntesis. El camp “CNAE” ha d'emplenar-se obligatòriament. 
  
APARTAT B. “DADES DEL REPRESENTANT”: 
Aquest apartat s'emplena automàticament amb les dades del certificat digital utilitzat per a accedir al tràmit electrònic. 
El camp “Telèfon” ha d'emplenar-se obligatòriament. 
  
APARTAT C. “NOTIFICACIONS”: 
Atés que els destinataris de les ajudes que es convoquen per la present resolució són persones jurídiques, aquestes 
han de relacionar-se amb les Administracions Públiques, en tot cas, a través de mitjans electrònics per a la realització 
de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, en virtut del que es preveu en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. És per això que, en l'apartat de 
notificacions, s'haurà de facilitar un correu electrònic on es reberan els avisos d'aquelles notificacions que hagen 
d'enviar-se a la bústia habilitada a aquest efecte en la Seu Electrònica de la Generalitat. 
  
APARTAT D. “LLOC D'ACTIVITAT / PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD”: 
En aquest apartat s'indicarà el lloc de realització del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda. 
  
APARTAT E. “DADES BANCÀRIES”: 
En cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancària, haurà de marcar-se la casella corresponent en 
l'Apartat E. “Dades bancàries” de la Sol·licitud General de Subvencions i presentar-se el model de Domiciliació 
Bancària signat electrònicament amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats recollides en el 
Portal Electrònic de la Generalitat, o certificat digital del seu representant, que haurà d'haver-se inscrit prèviament en 
el Registre de Representants de la Generalitat. El fet de pujar aquest model al procediment electrònic dissenyat per a 
aquestes ajudes no implica la seua signatura electrònica, per la qual cosa HAURÀ DE SIGNAR-SE de la MANERA 
INDICADA ABANS DE PUJAR-LO A la PLATAFORMA ELECTRÒNICA. 
  
Si l'entitat sol·licitant no és nova perceptora o bé no hi ha hagut modificació en el número de compte bancària, aquesta 
haurà de marcar la casella corresponent en l'Apartat E. Dades Bancàries de la Sol·licitud General de Subvencions i 
indicar el número de compte bancària activa en el sistema de tercers de la Hisenda Autonòmica. 
  
S'aporten alguns aclariments respecte de l'emplenament del Model de Domiciliació Bancària a presentar en cas de 
nou perceptor o canvi de número de compte bancària: 
  
Tots els camps han d'emplenar-se adequadament seguint les instruccions del propi model. 
En l'Apartat C. “VERIFICACIÓ DE LA IDENTITAT I LA REPRESENTACIÓ”, a més d'indicar si s'és titular o cotitular del 
compte, ha d'emplenar-se el camp “NIF” i ha de signar electrònicament aquest apartat. 
L'Apartat D. “CERTIFICACIÓ”, que és d'emplenament per part de l'ADMINISTRACIÓ. 
  
APARTAT F. “DECLARACIÓ D'AJUDES SOL·LICITADES O REBUDES PER A AQUEST PROJECTE O ACCIÓ”: 
Les ajudes en matèria de col·laboració institucional són compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos, per a la mateixa finalitat per les entitats beneficiàries. No obstant això, no podrà obtindre's una 
doble financiació de les despeses subvencionables.  
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DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA
Quan hagen d'aportar-se documents que ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la sol·licitant deurà, 
en tot cas: Identificar el document o documents afectats, fer constar la data i l'òrgan o dependència i procediment en què van ser 
entregats, i prestar consentiment exprés perquè puga ser consultada i comprovada aquesta documentació. 
  
Aquesta declaració, de format lliure, ha de signar-se electrònicament amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les 
entitats recollides en el portal electrònic de la Generalitat, o certificat digital del seu representant, que haurà d'estar inscrit 
prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat. 
  
El fet de pujar aquesta declaració al procediment electrònic dissenyat per a aquestes ajudes no implica la seua signatura 
electrònica, per la qual cosa HAURÀ DE SIGNAR-SE DE LA MANERA INDICADA abans de pujar-lo a la Plataforma Electrònica.

ANNEX I. AJUDES EN MATÈRIA DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL. DADES BÀSIQUES. 
Es facilita un model normalitzat, de presentació obligatòria, en el qual ha d'explicar-se l'actuació a desenvolupar i la matèria sobre la 
qual verse aquesta acció. 
  
Cada entitat sol·licitant podrà presentar tantes sol·licituds com desitge. Però cada sol·licitud inclourà únicament una acció o 
actuació. 
  
L'Annex ha de signar-se electrònicament amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats recollides en el portal 
electrònic de la Generalitat, o certificat digital del seu representant, que haurà d'estar inscrit prèviament en el Registre de 
Representants de la Generalitat. El fet de pujar aquest Annex al procediment electrònic dissenyat per a estar ajudes no implica la 
seua signatura electrònica, per la qual cosa HAURÀ DE SIGNAR-SE DE LA MANERA INDICADA ABANS DE PUJAR-LO A la 
PLATAFORMA ELECTRÒNICA. 

ANNEX II: AUTOBAREMACIÓ SEGONS ELS CRITERIS DE VALORACIÓ (ART 7 ORDRE DE BASES)
Les sol·licituds presentades dins del termini i en la forma escaient seran valorades d'acord amb els criteris de valoració establits en 
l'article 7 de l'Ordre de Bases. L'entitat podrà realitzar una autobaremació, d'acord amb els criteris recollits en l'Annex II, podent 
obtindre fins a 10 punts per cadascun d'ells, amb un màxim de 50 punts. 
  
El crèdit es distribuirà per ordre de major puntuació fins que s'haja esgotat la disponibilitat pressupostària. En cas d'igual puntuació, 
s'atorgarà preferència per a la concessió de la subvenció a aquelles organitzacions que acrediten l'adopció d'actuacions per a fer 
efectiva la consecució del principi d'igualtat d'oportunitats de dones i homes. Si persistira la igualtat, s'atorgarà preferència a 
aquelles organitzacions que acrediten ocupar, amb anterioritat a la publicació de la corresponent convocatòria, al major percentatge 
de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb les respectives plantilles d'aquestes.  
  
Aquesta preferència s'aplicarà en els termes establits en l'article 6.1 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual 
es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment d'ús de les 
persones amb discapacitat. 
  
Si finalment persistira la igualtat, es resoldrà per sorteig.

APARTAT G. “CONSULTA DE SERVEIS INTERACTIUS”: 
Si no s'emplena cap opció prevista en aquest apartat s'entén que l'entitat sol·licitant dóna la seua autorització perquè 
l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
  
APARTAT H. “DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT” 
S'emplenaran, si escau, segons els models normalitzats.  
  
APARTAT ÚLTIM. “ORGANISME”: 
Aquest apartat s'emplena automàticament per la Seu Electrònica.

ANNEX III: PRESSUPOST DESGLOSSAT I PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS DE 
 L'ACTUACIÓ PER A LA QUAL ES SOL·LICITA L'AJUDA

Amb Arranjament a les normes establides en la convocatòria, només podran subvencionar-se les accions desenvolupades entre l'1 
de gener de 2019 i el 30 de novembre de 2019 (data límit per a justificació de l'ajuda). Les actuacions subvencionables estan 
previstes en la corresponent convocatòria (RESOLC CINQUÉ). 
  
Caldrà emplenar la memòria de presentació obligatòria, que apareix en el punt E) d'aquest Annex, ja que és l'únic referent per a 
aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa un deficient emplenament, o la seua difícil comprensió, generarà una 
menysvaloració del projecte o fins i tot una denegació de la sol·licitud. Per això la memòria ha de ser el més completa possible per 
a realitzar una bona avaluació. Tots els apartats de la memòria han de trobar-se complets.
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ACLARACIONS ADICIONALS
És obligació de l'entitat sol·licitant comunicar qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud quan es produïsca per a la correcta 
tramitació de l'expedient (NIF, denominació social de l'entitat, domicili social, correu electrònic per a notificacions, representant/s 
legal/s, etc.) 
  
Si la documentació aportada és incompleta, o presenta errors corregibles, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè en el termini de 
DEU DIES des del següent al de la recepció de la notificació de requeriment, esmene la falta o acompanye els documents 
preceptius, amb advertiment que, si no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud. La notificació de requeriment es rebrà 
en la bústia de notificacions de l'entitat sol·licitant i, addicionalment, s'avisarà mitjançant correu electrònic a l'adreça consignada en 
la sol·licitud, i es regirà per el que es preveu en la convocatòria.       
  
L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP 
denominat “Aportació de documentació a un expedient obert 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 següent adreça: 
  
http://www.gva.es/va/inicio/procedimiento?id_proc=19854 
  
Aquest tràmit s'utilitzarà també per a presentar la documentació justificativa una vegada concedida la subvenció, si escau, ajustant-
se a el que es preveu en el Resolc setzé de la convocatòria. 

  
A aquest efecte, es facilita l'Annex III amb els apartats obligatoris que, com a mínim, s'hauran d'emplenar. Aquest annex podrà 
ampliar-se quant es considere convenient i, adjuntar la documentació (pressupostos, factures proforma, etc. que s'estime oportuna, 
havent de ser el més complet possible per a fer una bona avaluació.  
  
Una vegada emplenat, haurà de signar-se electrònicament amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats 
recollides en el portal electrònic de la Generalitat, o certificat digital del seu representant, que haurà d'estar inscrit prèviament en el 
Registre de Representants de la Generalitat. Per a poder signar-ho és necessari transformar-ho prèviament en format PDF. A 
continuació, se signarà electrònicament de la manera indicada i, una vegada signat, HAURÀ DE PUJAR-SE A LA PLATAFORMA 
ELECTRÒNICA.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimiento?id_proc=19854
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Per a emplenar i presentar electrònicament la Sol·licitud General de Subvenció en aquesta Conselleria, s'ha elaborat aquesta Guia per a aclarir aspectes específics de la citada convocatòria, així com per a atendre els dubtes més freqüents que poden sorgir en la tramitació de les sol·licituds de subvenció.
El contingut d'aquestes Instruccions en cap cas substitueix a la normativa aplicable en matèria de subvencions on es troben detallats tots els requisits i normes que seran d'OBLIGAT COMPLIMENT per al cobrament final de l'ajuda.
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà un mes, iniciant-se el seu còmput l'endemà de la publicació, en extracte, de la Resolució de convocatòria corresponent a aquestes ajudes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el Registre Electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).
Una mateixa entitat sol·licitant podrà presentar diverses sol·licituds. Cada sol·licitud inclourà únicament una acció o actuació.
SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ
APARTAT PRIMER. “AJUDA O SUBVENCIÓ SOL·LICITADA”:
Aquest apartat s'emplena automàticament entrant per la Seu Electrònica amb les dades del procediment PROP corresponent: Subvencions en matèria de Col·laboració Institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals en la Comunitat Valenciana.
 
APARTAT A. “DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT”:
S'especificarà la raó social i no el nom comercial del sol·licitant. Quan es tracte d'Associacions o Federacions, caldrà consignar-ho entre parèntesis. El camp “CNAE” ha d'emplenar-se obligatòriament.
 
APARTAT B. “DADES DEL REPRESENTANT”:
Aquest apartat s'emplena automàticament amb les dades del certificat digital utilitzat per a accedir al tràmit electrònic.
El camp “Telèfon” ha d'emplenar-se obligatòriament.
 
APARTAT C. “NOTIFICACIONS”:
Atés que els destinataris de les ajudes que es convoquen per la present resolució són persones jurídiques, aquestes han de relacionar-se amb les Administracions Públiques, en tot cas, a través de mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, en virtut del que es preveu en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. És per això que, en l'apartat de notificacions, s'haurà de facilitar un correu electrònic on es reberan els avisos d'aquelles notificacions que hagen d'enviar-se a la bústia habilitada a aquest efecte en la Seu Electrònica de la Generalitat.
 
APARTAT D. “LLOC D'ACTIVITAT / PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD”:
En aquest apartat s'indicarà el lloc de realització del projecte per al qual se sol·licita l'ajuda.
 
APARTAT E. “DADES BANCÀRIES”:
En cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancària, haurà de marcar-se la casella corresponent en l'Apartat E. “Dades bancàries” de la Sol·licitud General de Subvencions i presentar-se el model de Domiciliació Bancària signat electrònicament amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats recollides en el Portal Electrònic de la Generalitat, o certificat digital del seu representant, que haurà d'haver-se inscrit prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat. El fet de pujar aquest model al procediment electrònic dissenyat per a aquestes ajudes no implica la seua signatura electrònica, per la qual cosa HAURÀ DE SIGNAR-SE de la MANERA INDICADA ABANS DE PUJAR-LO A la PLATAFORMA ELECTRÒNICA.
 
Si l'entitat sol·licitant no és nova perceptora o bé no hi ha hagut modificació en el número de compte bancària, aquesta haurà de marcar la casella corresponent en l'Apartat E. Dades Bancàries de la Sol·licitud General de Subvencions i indicar el número de compte bancària activa en el sistema de tercers de la Hisenda Autonòmica.
 
S'aporten alguns aclariments respecte de l'emplenament del Model de Domiciliació Bancària a presentar en cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancària:
 
Tots els camps han d'emplenar-se adequadament seguint les instruccions del propi model.
En l'Apartat C. “VERIFICACIÓ DE LA IDENTITAT I LA REPRESENTACIÓ”, a més d'indicar si s'és titular o cotitular del compte, ha d'emplenar-se el camp “NIF” i ha de signar electrònicament aquest apartat.
L'Apartat D. “CERTIFICACIÓ”, que és d'emplenament per part de l'ADMINISTRACIÓ.
 
APARTAT F. “DECLARACIÓ D'AJUDES SOL·LICITADES O REBUDES PER A AQUEST PROJECTE O ACCIÓ”:
Les ajudes en matèria de col·laboració institucional són compatibles amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, per a la mateixa finalitat per les entitats beneficiàries. No obstant això, no podrà obtindre's una doble financiació de les despeses subvencionables.  
DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA
Quan hagen d'aportar-se documents que ja estigueren en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la sol·licitant deurà, en tot cas: Identificar el document o documents afectats, fer constar la data i l'òrgan o dependència i procediment en què van ser entregats, i prestar consentiment exprés perquè puga ser consultada i comprovada aquesta documentació.
 
Aquesta declaració, de format lliure, ha de signar-se electrònicament amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats recollides en el portal electrònic de la Generalitat, o certificat digital del seu representant, que haurà d'estar inscrit prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat.
 
El fet de pujar aquesta declaració al procediment electrònic dissenyat per a aquestes ajudes no implica la seua signatura electrònica, per la qual cosa HAURÀ DE SIGNAR-SE DE LA MANERA INDICADA abans de pujar-lo a la Plataforma Electrònica.
ANNEX I. AJUDES EN MATÈRIA DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL. DADES BÀSIQUES. 
Es facilita un model normalitzat, de presentació obligatòria, en el qual ha d'explicar-se l'actuació a desenvolupar i la matèria sobre la qual verse aquesta acció.
 
Cada entitat sol·licitant podrà presentar tantes sol·licituds com desitge. Però cada sol·licitud inclourà únicament una acció o actuació.
 
L'Annex ha de signar-se electrònicament amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats recollides en el portal electrònic de la Generalitat, o certificat digital del seu representant, que haurà d'estar inscrit prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat. El fet de pujar aquest Annex al procediment electrònic dissenyat per a estar ajudes no implica la seua signatura electrònica, per la qual cosa HAURÀ DE SIGNAR-SE DE LA MANERA INDICADA ABANS DE PUJAR-LO A la PLATAFORMA ELECTRÒNICA.         
ANNEX II: AUTOBAREMACIÓ SEGONS ELS CRITERIS DE VALORACIÓ (ART 7 ORDRE DE BASES)
Les sol·licituds presentades dins del termini i en la forma escaient seran valorades d'acord amb els criteris de valoració establits en l'article 7 de l'Ordre de Bases. L'entitat podrà realitzar una autobaremació, d'acord amb els criteris recollits en l'Annex II, podent obtindre fins a 10 punts per cadascun d'ells, amb un màxim de 50 punts.
 
El crèdit es distribuirà per ordre de major puntuació fins que s'haja esgotat la disponibilitat pressupostària. En cas d'igual puntuació, s'atorgarà preferència per a la concessió de la subvenció a aquelles organitzacions que acrediten l'adopció d'actuacions per a fer efectiva la consecució del principi d'igualtat d'oportunitats de dones i homes. Si persistira la igualtat, s'atorgarà preferència a aquelles organitzacions que acrediten ocupar, amb anterioritat a la publicació de la corresponent convocatòria, al major percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb les respectives plantilles d'aquestes. 
 
Aquesta preferència s'aplicarà en els termes establits en l'article 6.1 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment d'ús de les persones amb discapacitat.
 
Si finalment persistira la igualtat, es resoldrà per sorteig.
APARTAT G. “CONSULTA DE SERVEIS INTERACTIUS”:
Si no s'emplena cap opció prevista en aquest apartat s'entén que l'entitat sol·licitant dóna la seua autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 
APARTAT H. “DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT”
S'emplenaran, si escau, segons els models normalitzats. 
 
APARTAT ÚLTIM. “ORGANISME”:
Aquest apartat s'emplena automàticament per la Seu Electrònica.
ANNEX III: PRESSUPOST DESGLOSSAT I PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS DE
 L'ACTUACIÓ PER A LA QUAL ES SOL·LICITA L'AJUDA
Amb Arranjament a les normes establides en la convocatòria, només podran subvencionar-se les accions desenvolupades entre l'1 de gener de 2019 i el 30 de novembre de 2019 (data límit per a justificació de l'ajuda). Les actuacions subvencionables estan previstes en la corresponent convocatòria (RESOLC CINQUÉ).
 
Caldrà emplenar la memòria de presentació obligatòria, que apareix en el punt E) d'aquest Annex, ja que és l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa un deficient emplenament, o la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot una denegació de la sol·licitud. Per això la memòria ha de ser el més completa possible per a realitzar una bona avaluació. Tots els apartats de la memòria han de trobar-se complets.
ACLARACIONS ADICIONALS
És obligació de l'entitat sol·licitant comunicar qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud quan es produïsca per a la correcta tramitació de l'expedient (NIF, denominació social de l'entitat, domicili social, correu electrònic per a notificacions, representant/s legal/s, etc.)
 
Si la documentació aportada és incompleta, o presenta errors corregibles, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè en el termini de DEU DIES des del següent al de la recepció de la notificació de requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que, si no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud. La notificació de requeriment es rebrà en la bústia de notificacions de l'entitat sol·licitant i, addicionalment, s'avisarà mitjançant correu electrònic a l'adreça consignada en la sol·licitud, i es regirà per el que es preveu en la convocatòria.      
 
L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat “Aportació de documentació a un expedient obert 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 següent adreça:
 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimiento?id_proc=19854
 
Aquest tràmit s'utilitzarà també per a presentar la documentació justificativa una vegada concedida la subvenció, si escau, ajustant-se a el que es preveu en el Resolc setzé de la convocatòria.
 
A aquest efecte, es facilita l'Annex III amb els apartats obligatoris que, com a mínim, s'hauran d'emplenar. Aquest annex podrà ampliar-se quant es considere convenient i, adjuntar la documentació (pressupostos, factures proforma, etc. que s'estime oportuna, havent de ser el més complet possible per a fer una bona avaluació. 
 
Una vegada emplenat, haurà de signar-se electrònicament amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats recollides en el portal electrònic de la Generalitat, o certificat digital del seu representant, que haurà d'estar inscrit prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat. Per a poder signar-ho és necessari transformar-ho prèviament en format PDF. A continuació, se signarà electrònicament de la manera indicada i, una vegada signat, HAURÀ DE PUJAR-SE A LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA.
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