
GUIA PER A SOL·LICITAR LES AJUDES PER A L'ACCELERACIÓ TECNOLÒGICA DE LES

PIMES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EXERCICI 2021

Aquesta GUIA aborda aspectes generals sobre l'emplenament i la tramitació de la sol·licitud, així
com de la documentació obligatòria, a fi de resoldre els dubtes més freqüents i evitar els errors
més habituals que retarden la concessió de les subvencions. No obstant això, el seu contingut en
cap cas substitueix a la normativa reguladora, que estableix els requisits i  normes d'OBLIGAT
COMPLIMENT per a la seua concessió.
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I- ENTITATS QUE PODEN SER BENEFICIÀRIES

Aquestes  ajudes  van dirigides  exclusivament  a  les  petites  i  mitjanes  empreses privades,  que
durant  2021  desenvolupen  o  vagen  a  desenvolupar  en  la  Comunitat  Valenciana  una  activitat
industrial productiva, i realitzen les actuacions subvencionables objecte d'aquesta convocatòria.

II- ACTUACIONS I COSTOS QUE PODEN SUBVENCIONAR-SE

Es  consideraran  com  a  actuacions  subvencionables  els  projectes  de  col·laboració  per  a
l'acceleració tecnològica de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana que complisquen
les dues condicions següents de manera acumulativa: 

a) El projecte supose la col·laboració mitjançant la interacció de l'experiència i el coneixement
d'una pime industrial de la Comunitat Valenciana, amb les solucions tecnològiques que li propose
desenvolupar  una o  diverses startups  o pimes tecnològiques,  i  concloga en tot  cas amb un
producte mínim viable (MVP) amb un grau de maduresa entre TRL 7 i TRL 9, amb garanties
d'implementar-se i accelerar la transició tecnològica de la pime industrial.

b)  El  projecte incloga la participació preceptiva d'una dinamitzadora de l'acceleració,  que
realitze almenys les tres activitats següents:

1r- La identificació dels reptes tecnològics a resoldre en la pime industrial beneficiària.

2n- La proposta i acompanyament de les startups o pimes tecnològiques que millor poden
resoldre'ls.

3r- L'emissió d'un informe al final del projecte que justifique que el nivell de maduresa de la
tecnologia  desenvolupada  se  situa  entre  TRL  7  i  TRL  9,  així  com  la  possibilitat
d'implementació de l’MPV i d'accelerar la transició tecnològica de la pime industrial.

• Observacions: aquest informe haurà d'aportar-se en la fase de justificació.

El pressupost  mínim subvencionable del projecte de col·laboració  serà de 10.000 euros,  IVA
exclòs.  Les sol·licituds el  pressupost  subvencionable total  de les quals  (sumant  despeses de
col·laboracions  externes,  partida  de  personal  propi  admissible  i  import  màxim  d'auditoria)  no
aconseguisca aquest import mínim, seran directament desestimades.

Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que s'estableix en l'art.
31.1  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  que  hagen  sigut
efectivament pagades entre l'1 de gener de 2021 i la data de justificació, i s'enquadren en
alguna de les següents categories:

 Col·laboracions  externes  :  costos  de  la  contractació  dels  serveis  de  les  startups  o  pimes
tecnològiques  que  participen  en  el  projecte,  així  com  d'una  entitat  dinamitzadora  de
l'acceleració. El cost màxim subvencionable de l'entitat dinamitzadora  no podrà superar el
20%  del  pressupost  total  subvencionable (sumatori  de  despeses  de  col·laboracions
externes, despeses de personal propi i despeses d'auditoria).
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 Despeses  del  personal  propi  de  la  pime  industrial  destinat  directament  al  projecte  de  
col·laboració: import efectivament pagat en la data de la justificació de l'ajuda dels costos de
personal laboral propi de la pime industrial empleat en centres de la Comunitat Valenciana
(retribucions brutes en nòmina i Seguretat Social a càrrec de l'empresa), en el percentatge de
temps que es justifique es puga imputar al desenvolupament del projecte, i fins a un import
màxim  del  20%  del  pressupost  total  subvencionable (sumatori  de  despeses  de
col·laboracions externes, despeses de personal propi i despeses d'auditoria). El topall màxim
de retribució mensual bruta en nòmina computable per al càlcul de la part subvencionable és
de 4.500 euros, incloent-hi la part proporcional de pagues extraordinàries i altres retribucions.

 Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa  
de  la  subvenció  per  entitat  auditora  externa,  inscrita  en  el  Registre  Oficial  d'Auditors  de
Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud. Aquest cost
no serà subvencionable si la pime industrial beneficiària està obligada per llei a auditar
els seus comptes.

Són regles aplicables als conceptes de despesa subvencionable les següents:

 Els costos subvencionats no podran rebre simultàniament ajudes públiques d'altres
convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració, sense perjudici que sí que
puguen rebre altres ajudes públiques altres costos no inclosos en el model normalitzat de taula
de costos encara que estiguen relacionats amb el mateix projecte.

 Només  podran  considerar-se  subvencionables aquelles  despeses  que,  de  manera
indubtable, responguen a la naturalesa del projecte de col·laboració a subvencionar i resulten
estrictament  necessàries,  amb  base  en  la  descripció  de  les  actuacions  aportada  en  la
memòria. Els costos hauran de tindre un nivell  de desglossament suficient per a valorar la
seua adequació a l'activitat  a la qual s'associen i  coincidir  exactament amb les factures o
costos detallats en la taula de costos estimats.

 No  s'acceptarà  la  subcontractació  de  persones  o  entitats  vinculades  a  l'empresa
beneficiària,  entenent-se  com  a  tals  aquelles  en  les  quals  concórrega  alguna  de  les
circumstàncies relacionades en el punt 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

 Quan l'import de la contractació d'una col·laboració externa supere la quantia establida en
la legislació vigent de contractació per al contracte menor de serveis, l'empresa beneficiària
haurà de disposar d'almenys tres ofertes de diferents empreses proveïdores, formulades amb
caràcter previ a la contracció del compromís per a la realització del servei. L'elecció entre les
ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i quan no recaiga
en la proposta econòmicament més avantatjosa, haurà de justificar-se expressament en una
declaració  responsable  aqueixa  elecció  menys  econòmica.  No  obstant  l'anterior,  no  serà
necessari  disposar  de  tres  ofertes  diferents  quan  la  despesa  s'haguera  contractat  amb
anterioritat a la publicació de la concessió de l'ajuda, o quan per les especials característiques
del  servei  a contractar,  es justifique en una declaració  responsable  que no existeix  en el
mercat suficient nombre d'empreses que els presten o subministren. Totes dues declaracions
responsables s’hauran de presentar, en el seu cas, davant l'empresa auditora per a la seua
comprovació. 
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 En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan
siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 La justificació a l'empresa auditora dels costos subvencionables es farà mitjançant la
presentació  de  les  factures  o  documents  comptables  de  valor  probatori  equivalent  amb
validesa  en  el  tràfic  jurídic  mercantil  o  amb  eficàcia  administrativa  i  l'acreditació  del  seu
pagament. 

o Transferència  bancària:  Còpia  del  resguard de la  transferència  en el  qual  figure el
número de factura o, en defecte d'això, el concepte abonat i còpia del càrrec en compte
corresponent.

o Xecs i pagarés: Còpia del xec o pagaré signat i còpia de l'extracte bancari del càrrec en
compte corresponent. No s'admeten xecs al portador.

o Efectes o altres instruments mercantils  garantits:  Còpia del  document  o contracte i
l'acreditació del pagament a l'empresa proveïdora per l'entitat que l'haguera realitzat.

No  s'admetran  pagaments  en  metàl·lic  ni  pagaments  per  finestreta  d'entitats  de  crèdit.  Es
considerarà  efectivament  pagat  la  despesa,  a  l'efecte  de  la  seua  consideració  com  a
subvencionable,  amb la  cessió del  dret  de cobrament  de la subvenció  a favor  de la  part
creditora per raó de la despesa realitzada. La justificació a l'empresa auditora d'aquesta cessió
es farà mitjançant la presentació a aquesta de l'original del document públic o privat en el qual
s'instrumente la cessió del dret de cobrament de la subvenció i, en el cas que les parts actuen a
través de representants,  dels  títols  d'apoderament  on  es  verifique  la  capacitat  de les  parts
signants  de  l'acord  de  cessió  per  a  realitzar  aqueix  negoci  jurídic.  L'informe  de  l'empresa
auditora haurà de fer constar expressament la comprovació d'aquesta capacitat i adjuntar una
còpia íntegra del document de la cessió.

III- QUANTIA DE L'AJUDA

L’ajuda consistirà en una subvenció del  30% de les despeses que siguen considerades com a
subvencionables. No obstant això, l'ajuda tindrà tres límits:

1. Mai podrà superar els 200.000 euros, per la limitació comunitària de minimis.

2. Se  li  restarà  de  la  quantia  determinada  per  aplicació  del  30% l'import  d'altres  ajudes
minimis que li hagen sigut concedides a l’entitat en els exercicis fiscals de 2019, 2020 i
2021.

3. L’import màxim d'ajuda per pime sol·licitant no podrà excedir de 100.000 euros.

Per exemple, si el pressupost subvencionable del projecte de col·laboració és de 150.000 euros, i
a la pime sol·licitant ja se li han concedit 90.000 euros d'ajudes minimis, per la Generalitat o per
una altra Administració pública, en el període 2019 a 2021, amb independència de l'actuació o
cost subvencionat, l'ajuda a concedir màxima serà de 100.000 euros.
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S'entendrà com a única entitat a totes les entitats que tinguen almenys un dels següents vincles
entre si: 

a) Una entitat posseeix la majoria dels drets de vot d'una altra entitat; 

b) Una entitat  té dret  a nomenar o revocar a la majoria de les i  els membres de l'òrgan
d'administració, direcció o control d'una altra societat; 

c) Una  entitat  té  dret  a  exercir  una  influència  dominant  sobre  una  altra,  en  virtut  d'un
contracte subscrit amb ella o una clàusula estatutària de la segona; 

d) Una entitat, associada a una altra, controla sola, en virtut d'un acord celebrat amb altres
persones associades de la segona, la majoria dels drets de vot de la primera; 

e) Les entitats que mantinguen qualsevol de les relacions contemplades en les lletres a) a d)
anteriors a través d'una altra o altres entitats també es consideraran una única entitat. 

En el  cas de fusions o adquisicions d'empreses anteriors  a la  concessió,  totes les ajudes  de
minimis concedides a qualsevol de les empreses que es fusionen en l'exercici fiscal en curs i en
els dos exercicis fiscals anteriors es tindran en compte per a determinar si la concessió d'una nova
ajuda de minimis a la nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.

IV- PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

Tota  la  tramitació  de  la  sol·licitud  i  de  la  documentació  annexa  haurà  de  fer-se  a  través  de
l’assistent  de tramitació habilitat  a aquest  efecte.  Igualment  per a qualsevol  altra comunicació
entre  l'entitat  sol·licitant  i  l'Administració,  ja  siga  amb  motiu  d'una  sol·licitud  d'informació  o
aportacions complementàries,  s'utilitzarà el  tràmit  electrònic d'aportacions o esmena habilitat  a
aquest efecte, l'enllaç del qual s'indica en l'apartat V d'aquesta guia.

El certificat electrònic amb el qual s'accedeix al formulari web de presentació de la sol·licitud ha de
ser de la persona jurídica sol·licitant o de la persona el certificat electrònic de la qual indique que
ostenta  la  representació  d'aquesta  entitat,  o  bé  de  la  persona  que  conste  habilitada  com  a
representant  de  l'entitat  per  a  aquest  procediment  en  el  Registre  de  Representants  de  la
Generalitat.  La representació ha d'abastar tot el període de tramitació del procediment, això és,
com a mínim des de la data de presentació de la sol·licitud fins al 31/12/2021.

Es recomana familiaritzar-se amb la plataforma dies abans de la tramitació de les sol·licituds, i
especialment comprovar amb la suficient antelació la vigència i correcte funcionament del certificat
electrònic, així com de les aplicacions necessàries per a la signatura electrònica, perquè la seua
esmena o correcció pot  portar  diversos dies i  impedir  la  presentació de la  sol·licitud dins del
termini màxim establit.

L'òrgan gestor no podrà atendre problemes informàtics propis del certificat del sol·licitant, ni té
competències sobre les incidències relatives a errors en la plataforma electrònica, per la qual
cosa,  per  a  comunicar  possibles  incidències  amb  aquesta,  l'entitat  haurà  d’enviar  un  correu
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electrònic  a  generalitat_en_red@gva.es o  posar-se  en  contacte  amb  el  servei  Contacta
Generalitat en xarxa, al qual s'accedeix a través del següent enllaç: 
https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/asesora/sede_as_correo?p_tema=2&aneu_*cons=-1

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ

Cada entitat  només podrà presentar una sol·licitud d'ajuda i  per  a un únic projecte de
col·laboració. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa empresa o per a més
d'un projecte, es considerarà admissible únicament l'ÚLTIMA sol·licitud que tinga entrada en la
seu electrònica de la Generalitat o l'ÚLTIM projecte explicitat en el model normalitzat de memòria
descriptiva. 

Atenció

La falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no
es considera un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants
per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per
impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

La no presentació del certificat del Registre Mercantil, Registre de Cooperatives o de Societats
Laborals, o l'absència o insuficient constància dels CNAEs indicats en el mateix com CNAE
principal, comportaran la immediata inadmissió de la sol·licitud, sense necessitat que l'òrgan
instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant per a l'esmena de tal defecte.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des del 18 DE MAIG de 2021 FINS Al 18
DE JUNY de 2021, TOTS DOS DIES INCLOSOS. Només seran admeses les sol·licituds que
hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59:59 hores de
l'últim dia de termini de presentació   (hora oficial peninsular espanyola)  .

En l'annex I d'aquesta guia es poden consultar les pantalles corresponents a les diferents rutes
d'accés a l’assistent  de tramitació per a la presentació d'aquestes ajudes.  A l'ASSISTENT DE
TRAMITACIÓ es podrà accedir mitjançant l'aplicació Cl@ve o directament amb certificat electrònic
adequat.  L’assistent  de  tramitació  permet  guardar  tramitacions  que  s'han  iniciat  però  estan
pendents de presentar,  per la qual cosa l'emplenament de la sol·licitud es pot fer en diverses
fases.

6 de 33

mailto:Cl@ve
https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/asesora/sede_as_correo?p_tema=2&id_cons=-1
mailto:generalitat_en_red@gva.es


 

PAS 1 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: HA DE SABER

L'assistent explica breument cadascun dels passos que cal seguir per a completar el procés de
sol·licitud. 

PAS 2 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: EMPLENAR

1. FORMULARI DE SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ

Haurà d'emplenar-se el formulari de SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ, on cal emplenar
obligatòriament  els  apartats  de  A)  DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT,  C)
NOTIFICACIONS,  D)  LLOC D'ACTIVITAT /  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD,  E)  DADES
BANCÀRIES,  F)  CONSULTA  INTERACTIVA  DE  DADES  (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ  i  G)
DECLARACIÓ D'AJUDES SOL·LICITADES O REBUDES PER A AQUEST PROJECTE O ACCIÓ.
Cada entitat  només podrà  presentar  una única  sol·licitud  d'ajuda i  per  a un únic  projecte  de
col·laboració.

A) DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT

En aquest apartat s’han d’incloure les dades de l'empresa que sol·licita l'ajuda, de manera que no
s'admetran ací les dades de la persona presentadora de la sol·licitud, que en tot cas apareixeràn
automàticament  en  l'apartat  B)  DADES DEL REPRESENTANT.  Haurà  d'indicar-se  en  aquest
apartat el CNAE principal de l'empresa.

B) DADES DEL REPRESENTANT

Aquest apartat s'emplena automàticament amb les dades del certificat digital utilitzat per a accedir
al tràmit electrònic.

C) NOTIFICACIONS

En aquest  apartat  ha  d’incloure's  obligatòriament  un  correu  electrònic  que  serà,  en tot  cas  i
excepte  comunicació  expressa  de  canvi,  l'únic  que  s'utilitze  per  l’Administració  per  a
comunicar  a  l’entitat  sol·licitant  o  el  seu representant  que té  una  notificació  a  la  seua
disposició en la seu electrònica de la Generalitat. Un error en la consignació del dit correu
electrònic  o la  desatenció al  mateix  impedirà a l'entitat  sol·licitant  conéixer  la  recepció de les
comunicacions que li realitze l'Administració i,  per tant, el venciment dels terminis legals per a
l'exercici dels seus drets, la qual cosa podrà suposar la inadmissió de la seua sol·licitud per no
atendre els requeriments efectuats.

D) LLOC DE L'ACTIVITAT/ PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

En aquest apartat haurà de consignar-se correctament el codi postal, província i localitat on es
vaja a desenvolupar el pla d'actuacions a subvencionar.
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E) DADES BANCÀRIES

S'haurà d'emplenar de la següent forma: si l'entitat NO té donada d'alta un compte bancari en el
sistema comptable de la Generalitat,  se'l  considera  nou perceptor i,  per tant,  ha de marcar la
primera casella de l'apartat i, a més, annexar en el  pas 3 Documentar el  model normalitzat de
domiciliació bancària degudament emplenat. També haurà de marcar aquesta primera casella i
aportar el mateix model si l'entitat ja té donada d'alta un compte bancari en el sistema comptable
de la Generalitat (perquè haja rebut altres subvencions o siga contractista d’aquesta), però desitja
canviar-la i que el pagament de l'ajuda es realitze, en el seu cas, en un altre compte bancari, que
serà el que aparega en el model de domiciliació que aportació en el pas 3.

Si l'entitat ja té donada d'alta un compte bancari en el sistema comptable de la Generalitat i vol
que el pagament de l'ajuda es realitze, en el seu cas, en aquest mateix compte, haurà de marcar
la segona casella i  emplenar el  quadre indicat  com a Número  de compte bancari  (IBAN).  En
aquest cas, no és necessari aportar model de domiciliació bancària.

F) CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)

L'entitat marcarà en el subapartat F1 les consultes que autoritze realitzar a l'Administració per a
obtindre directament les dades sobre acreditació del compliment de les obligacions tributàries i
amb  la  Seguretat  Social.  Si  no  autoritza  o  s'oposa  estarà  obligada  a  aportar  els  certificats
actualitzats d'estar al corrent en el compliment de les citades obligacions.

És  imprescindible  també  emplenar  l'apartat  G DECLARACIÓ  D'AJUDES SOL·LICITADES O
REBUDES PER A AQUEST PROJECTE O ACCIÓ que NO ha sol·licitat o obtingut cap altra ajuda
per a aquest mateix fi o cost subvencionable, ja que aquestes ajudes són incompatibles amb altres
ajudes  per  als  mateixos  costos  subvencionables.  Si  s'indica  que  sí  s'han  rebut  altres  ajudes
(minimis o no) per als mateixos costos, la sol·licitud serà inadmesa. 

2. SELECCIÓ DE FORMULARIS

Se seleccionarà els annexos o models normalitzats que s'adjuntaran en el pas 3 Documentar:
A) Declaracions responsables i resum de dades bàsiques de les actuacions (INACER).
B) Memòria descriptiva del projecte de col·laboració (INACER).
C) Taula de costos estimats (INACER).
D) Declaració de la condició de pime.
E) Domiciliació bancària (si és necessari aportar-ho).

3. SIGNAR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD

Per a passar al següent apartat de la tramitació, l'assistent li sol·licitarà que firme el formulari de
sol·licitud general de subvenció. Per a això haurà de situar-se sobre la icona verda situada a la
dreta  (amb la  punta d'una ploma) i  l'assistent  li  redirigirà a  l'aplicació  FIRe per  a  realitzar  la
signatura electrònica. Una vegada finalitzada la signatura, es retornarà a l'assistent per a continuar
la tramitació.
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PAS 3 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: DOCUMENTAR

Una  vegada  signat  el  formulari  de  SOL·LICITUD  GENERAL DE  SUBVENCIÓ,  l'assistent  de
tramitació li permet marcar CONTINUAR per a accedir a la següent fase de tramitació que és la de
documentar la tramitació.

En aquesta fase hauran d'adjuntar-se tots els documents exigits en la convocatòria. La grandària
màxima permesa és de 5MB. 

Les extensions permeses per als models normalitzats són PDF, XLS, XLSX i ODS. Per a adjuntar-
los, s'hauran de seleccionar des de la carpeta on l'entitat sol·licitant els tinga guardats i després
marcar-se la validació verda situada en la part superior dreta (Annexa), perquè es produïsca la
seua incorporació a l'expedient. 

Les extensions permeses per a la resta de documents a annexar són  PDF,  DOC,  DOCX,  JPG,
ODT,  ZIP,  RAR i  ODS. Per a adjuntar-los, s'hauran de seleccionar des de la carpeta on l'entitat
sol·licitant els tinga guardats, s’afegirà en l'assistent el títol del document i després es marcarà la
validació  verda  situada  en  la  part  superior  dreta  (Annexa),  perquè  es  produïsca  la  seua
incorporació a l'expedient.

Si algun document excedeix d’aquesta grandària o té una altra extensió, el sol·licitant haurà de
convertir-lo a aquests formats o reduir la seua grandària prèviament.

Els MODELS NORMALITZATS A), B), C), D) i E) també estan disponibles en la guia PROP com a
IMPRESOS  ASSOCIATS,  i  han  d'emplenar-se  amb  caràcter  previ  a  ser  adjuntats  en  el
procediment de presentació de la sol·licitud. Es recomana per això descarregar els models de
documentació associada amb la suficient antelació per al seu emplenament, i tindre'ls preparats
en el mateix terminal des del qual es formalitzarà la sol·licitud. Els documents que s'annexen en
l'apartat  Altres  documents hauran  d’annexar-se  escanejats  o  en  el  format  electrònic  en  què
s'hagen obtingut.

L'aportació dels  models normalitzats  al  tràmit  electrònic  dissenyat  per  a  aquestes  ajudes  no
implica la seua signatura electrònica. Per això, cada model adjuntat HAURÀ DE SIGNAR-SE
ELECTRÒNICAMENT ABANS DE PUJAR-LO A LA PLATAFORMA 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.

Hauran  d'obrir-se  i  procedir  al  seu  emplenament  des  de  la  carpeta  on  s'hagen  guardat.  

Per a transformar a PDF un arxiu es recomana seguir els següents passos (tenint en compte que
la versió utilitzada és la d'Adobe Acrobat Reader DC i el paquet de programari el de LibreOffice):

• Des del fitxer en format de processador de textos (memòria descriptiva, així com altres
aportats opcionalment per l'empresa), una vegada emplenada i revisada tota la informació
inclosa en el fitxer, anar a Arxiu, Exportar a, Exportar directament a PDF, donar un nom al
fitxer i guardar.
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• Per a signar el  model normalitzat de taula de costos estimats  en format full de càlcul és
necessari que, a l'hora de transformar-ho en PDF, seleccione Arxiu, Exportar a PDF, i en el
quadre de diàleg que aparega, en pestanya General, Interval, seleccionar l'opció "Todo".
D'aquesta manera, el PDF resultant inclourà totes les pestanyes del fitxer original. 

• Des del PDF creat en el punt anterior, anar a Eines, Certificats, Signar digitalment, crear
una àrea de signatura on se signarà  de manera visible, seleccionar el certificat amb el
qual se signarà, i signar. S’ha de guardar el fitxer en una carpeta situada en l'equip des del
qual es presentarà la sol·licitud. Aquest PDF signat serà el que s'annexe a la sol·licitud a
través de l'assistent de tramitació en el pas 3 Documentar. Pot seleccionar-se abans de
signar  (si  apareix)  l'opció  "bloquejar  el  document  després  de  la  signatura".  D'aquesta
manera, el PDF resultant no podrà patir cap modificació després de la signatura. 

• Si el fitxer ja és un PDF (per exemple, el model normalitzat de declaracions responsables i
resum de dades bàsiques de les actuacions, el model de domiciliació normalitzat bancària,
si  és  necessari  aportar  aquest  últim),  després  de  revisar  tota  la  informació  en  ell
emplenada, ha de procedir-se a la seua signatura en la forma indicada en el punt anterior.
És  important  col·locar  l'àrea  de  signatura  en  l'apartat  correcte  del  model  normalitzat
corresponent.

A)   DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS  
(INACER)

Es  facilita  un model  normalitzat,  de  presentació  obligatòria,  en  el  qual  s'emplenarà  el  CNAE
principal  i,  en  el  seu  cas,  secundaris,  de  l'empresa  sol·licitant  -apartat  A-.  Així  mateix,
s'emplenaran  totes les ajudes de minimis  concedides (en euros) com a única entitat per a
qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal en curs i
en els dos exercicis fiscals anteriors (2019, 2020 i 2021). Ha d'indicar-se l'import pagat per
ajuda i, si no es coneix, el concedit.

Per a emplenar correctament aquesta declaració haurà d'atendre's a la data efectiva de concessió
d'ajudes de minimis, que serà aquella en la qual es reconeix a l'empresa sol·licitant el dret legal a
rebre l'ajuda, amb independència de la data efectiva de pagament. Només es podran concedir
noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració que això no donarà lloc al fet
que l'import total de les ajudes concedides a la  beneficiària com a única    entitat   sobrepasse el
límit màxim establit en el Reglament (UE) nº1407/2013, és a dir, 200.000 euros durant l'exercici
fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. El concepte d'única entitat s'explica en l'apartat III
Quantia de l'ajuda, d'aquesta guia.

Quan l'ajuda concedida no fora en efectiu, s'indicarà en l'apartat Import concedit l'equivalent brut
de subvenció. Per exemple, per al cas dels préstecs bonificats, es calcularà l'equivalent brut de
subvenció sobre la base dels tipus de mercat (tipus de referència) aplicables en el moment de la
seua concessió.

Així mateix, en l'apartat B d'aquest annex figuren els criteris de preferència en cas d'empat de
puntuació, on haurà d'indicar-se necessàriament les dades de l'entitat relatives al nombre total de
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treballadors en la plantilla, quants d'ells són indefinits (si tots són temporals, s'indicarà 0), i el seu
percentatge respecte del  total  de la  plantilla,  quants d'ells  tenen una discapacitat  reconeguda
oficialment (si no existeix cap, s'indicarà 0) i el seu percentatge respecte del total de la plantilla.

En aquest mateix apartat haurà d'indicar-se si l'empresa té un pla d'igualtat entre homes i dones
visat per l'administració competent. En cas afirmatiu, ha d'aportar-se.

En l'apartat C s'indicarà el resum de despesa subvencionables del projecte de col·laboració. 
Els  imports  indicats  en  aquest  apartat  han  de  coincidir  amb  el  resum  de  despeses
subvencionables indicat en el model normalitzat de taula de costos estimats. 

És important emplenar tots aquests apartats perquè la seua falta d'emplenament s'entendrà
com que l'empresa sol·licitant no reuneix aquestos criteris de desempat, sense necessitat
de requeriment d'esmena per part de l'administració actuant.

L'apartat D recopila una sèrie de declaracions que ha de complir la pime sol·licitant.

B)   MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE DE COL·LABORACIÓ  

Es facilita un model normalitzat de memòria descriptiva en format editable de Libreoffice Writer per
a facilitar la redacció de la informació necessària amb base en els criteris de valoració establits en
l’annex I de la convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de
valoració, per la qual cosa la seua absència, una incompleta o deficient emplenament, així
com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o, fins i tot, podrà
suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la
Direcció General d'Indústria, Energia i Mines per a la seua millora o degut emplenament.

C) TAULA DE COSTOS ESTIMATS

 
Aquest model normalitzat consisteix en una taula, en format full  de càlcul,  on s'ha d'emplenar
específicament i per cada tipus de despesa subvencionable que se sol·licite, tots els conceptes
que en ella s'indiquen. 

No es consideraran subvencionables els conceptes:

• Que no  es  corresponguen  directament  amb el  que  s'estableix  en  el  resolc  sisé  de  la
convocatòria.

• Que  no  s'identifiquen  clarament  en  la  descripció  de  les  actuacions  de  la  memòria
descriptiva.

Podran no considerar-se subvencionables   sense necessitat de requeriment previ d'esmena  :
• Els conceptes amb un desglossament deficient. 

El model de taula de costos inclou fórmules que hauran de respectar-se en tot cas, i no podran ser
objecte de modificació.
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D) DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

Ha  d'assenyalar-se  obligatòriament  una  de  les  3  opcions  (empresa  autònoma,  associada  o
vinculada), i en tot cas emplenar el nombre de treballadors, el volum de negoci en euros, el
balanç  general  en  euros  i  l'any  de  què  s'aporten  les  dades,  tenint  en  compte  totes  les
explicacions que conté el model sobre com fer els càlculs.

Si la pime sol·licitant és associada o vinculada, a més s’haurà d’emplenar l'annex de declaració de
la pàgina 7 del model normalitzat i les pàgines següents corresponents a les dades requerides de
les empreses amb les quals guarde relació (si és pime associada: annex A de la pàgina 9 i fitxes
d'associació corresponents; si és pime vinculada: annex B de la pàgina 15 i fitxes de vinculació
corresponents).  En aquests annexos i fitxes, les dades econòmiques s'han d'emplenar en
milers d'euros.

E) DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Si l'empresa sol·licitant no és nova perceptora d'ajudes o contractista de l’Administració, i no hi ha
hagut modificació en el número de compte bancari que consta en l'Administració, aquesta haurà
de marcar la  casella  corresponent  en l'apartat  específic de la sol·licitud d'ajudes,  i  incloure el
número de compte bancari amb codi IBAN que considera actiu en la hisenda autonòmica, però no
ha d'aportar aquest model.

Quan  l'empresa  sol·licitant  siga  nova  perceptora,  o  bé  ja  té  donada  d'alta  en  la  hisenda
autonòmica un compte però desitja el pagament de l'ajuda en una altra, haurà d'emplenar l'apartat
específic  de  la  sol·licitud  d'ajudes  referit  a  les  dades  bancàries  i  aportar  aquest  model  de
domiciliació bancària indicant aquest mateix número de compte. 

Si en el moment de presentar la sol·licitud l'empresa ha canviat la denominació o raó social
o té previst fer-ho de manera imminent, haurà d'acompanyar al model de domiciliació bancària el
document  emés  per  l'Agència  Estatal  d'Administració  Tributària  en  el  qual  conste  el  número
d'identificació fiscal de l'empresa amb la denominació o raó social actualitzada, i que coincidisca
amb la qual s'indica en la domiciliació bancària. 

Amb caràcter previ a la seua presentació telemàtica, l'entitat ha de comprovar que s'ha emplenat
completament i correctament. És molt important que el nom de l'empresa coincidisca amb la seua
raó  social,  tal  com  consta  en  el  Registre  d'inscripció  corresponent,  en  la  seua  targeta
d'identificació fiscal o qualsevol altre document que valide aquesta raó social (és a dir, no seran
vàlids acrònims o abreviatures) i el número de compte bancari ha d'incloure el codi IBAN.

Tots  els  camps han  d'emplenar-se adequadament  seguint  les  instruccions  del  propi  model,  a
excepció de l'apartat D. “Certificació”, que és d'emplenament per part de l’Administració.

L'Apartat E. “Destinatari”, s'emplenarà amb la següent informació:
18) Òrgan al fet que es dirigeix: Direcció General d'Indústria, Energia i Mines
19)  Conselleria  o entitat:  Conselleria  d'Economia Sostenible,  Sectors Productius,  Comerç i
Treball
20) Procediment en què es presenta: Subvencions. 
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21) Codi identificador del procediment: 21658

El model haurà de signar-se ELECTRÒNICAMENT amb certificat digital de la persona amb
poder suficient per a això.  ÉS IMPORTANT QUE ABANS DE SIGNAR ES CONFIGURE LA
SIGNATURA ELECTRÒNICA PERQUÈ SIGA VISIBLE EN EL DOCUMENT PDF (En cap cas
s'acceptarà amb signatura manuscrita).

F) ALTRES DOCUMENTS.  Des d'aquest apartat s'aportaran tots els documents no normalitzats
tant  obligatoris  com  opcionals  que  l'empresa  adjunte  a  la  sol·licitud  (per  exemple,  la  nota
informativa  del  Registre  Mercantil  o  document  oficial  equivalent  per  al  cas  de  cooperatives  i
societats  laborals,  l'informe  de  la  Seguretat  Social  sobre  la  situació  del  codi  de  compte  de
cotització que continga un CNAE de 4 dígits que es corresponga amb el 0811, el 2370 o algun
dels inclosos en la secció C, divisions 10 a 33, del CNAE 2009 – s'adjunta llistat en  annex II),
l'escrit de declaració complementària d'ajudes minimis, si falta espai en l'apartat corresponent del
model de declaracions responsables i resum de dades bàsiques de les actuacions, certificats o
informes que acrediten els  mèrits o dades específiques al·legades en la  memòria descriptiva,
certificats actualitzats d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en cas
de no haver autoritzat l'Administració a obtenir les dades corresponents, entre altres). 

• NOTA INFORMATIVA del Registre Mercantil o document oficial equivalent per al cas
de cooperatives i societats laborals.

La nota informativa ha de ser expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud
de la subvenció, i  s’han d’incloure en ella els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa
sol·licitant:

• Dades generals
• Capital Social
• Persones administradores/càrrecs
• Persones apoderades
• Inscripcions 
• Depòsits de comptes.
• Situacions especials.

En  l'annex  III d'aquesta  guia  es  pot  veure  un exemple  de  nota  informativa  amb el  contingut
necessari.

És important annexar aquest document, així com l'informe de la Seguretat Social sobre la
situació del codi de compte de cotització, si aquest últim ha d'aportar-se, com a documents
complets (no extractes dels mateixos) i independents, no integrats en el model normalitzat
de memòria descriptiva.

Per a annexar més documents, tornar a l'apartat Altres documents. Seleccionar i annexar.

• Certificacions actualitzades d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

NOMÉS EN EL CAS que l'empresa sol·licitant HAJA MARCAT en el formulari de sol·licitud QUE
NO AUTORITZA l'Administració a obtenir directament els certificats d'acreditació del compliment
de les seues obligacions tributàries o s'opose a la seua consulta en el cas d'estar al corrent dels
pagaments amb la Seguretat Social, haurà d'aportar els 3 certificats  actualitzats de la Hisenda
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Estatal, Hisenda Autonòmica i Seguretat Social, atés que el termini de vigència és, en tot cas, de
SIS MESOS des de la seua emissió, per la qual cosa els certificats que superen aquest termini no
seran admesos.

PAS 4 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: REGISTRAR

Una vegada annexats tots els documents obligatoris i opcionals, l'assistent li permetrà passar a
l'últim pas de la tramitació, que és el de la seua presentació i  registre. En obrir-se la pantalla
d'aquest  últim pas,  l'assistent  mostrarà un  resum dels  formularis  emplenats i  dels  documents
aportats, que hauran de ser revisats amb detall, atés que una vegada registrada la sol·licitud, no
podrà ser modificada. Una vegada revisats, fer clic a Registrar. 

PAS 5 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: GUARDAR

Confirmada la voluntat de registre, l'assistent redirigirà a l'aplicació FIRe per a realitzar la signatura
electrònica  de presentació.  Una vegada finalitzada la  signatura,  es  retornarà  a l'assistent,  i  li
indicarà que l'operació ha sigut realitzada, i s'ha realitzat el registre correctament. 

A més l'assistent  li  oferirà  visualitzar,  imprimir  i  descarregar-se un  Justificant  del  registre.  És
recomanable que es guarde en el seu equip el justificant de registre signat digitalment. 

V- ESMENES O APORTACIONS POSTERIORS

L'esmena  o  l'aportació  de  documentació  per  requeriment  de  l’Administració  o  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/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450

L'entitat HAURÀ DE COMUNICAR qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud tan prompte
com es produïsca (per exemple canvis en NIF, denominació social de l'entitat, domicili social,
correu  electrònic  per  a  notificacions;  representant/s  legal/és;  import  de  minimis,  altres  ajudes
concedides després de presentar la sol·licitud i abans de la publicació de la resolució de concessió
de les ajudes, etc.).
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ANNEXOS DE LA GUIA
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ANNEX I: POSSIBLES RUTES D'ACCÉS A LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ
ELECTRÒNICA DE LA SOL·LICITUD

Accés a través de link: 
https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

Introduir en el camp Descripció: Ajudes acceleració tecnològica 2021
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Accés a través del link: 

https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sel_buscador
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També pot accedir-se a través del link:
http://cindi.gva.es/es/web/industria-e-i-d-i/incentius-i-ajudes
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ANNEX   II  :   LLISTAT DE CNAEs INCENTIVABLES  

S'haurà d'emplenar les dades de CNAE en la sol·licitud i en el model normalitzat de declaracions
responsables i resum de dades bàsiques de les actuacions amb algun o alguns dels següents codis
CNAE incentivables en la convocatòria.

0811 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, algeps, creta i pissarra

10 Indústria de l'alimentació
101 Processament i conservació de carn i elaboració de productes carnis
1011 Processament i conservació de carn
1012 Processament i conservació de volateria
1013 Elaboració de productes carnis i de volateria
102 Processament i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos
1021 Processament de peixos, crustacis i mol·luscos
1022 Fabricació de conserves de peix
103 Processament i conservació de fruites i hortalisses
1031 Processament i conservació de creïlles
1032 Elaboració de sucs de fruites i hortalisses
1039 Un altre processament i conservació de fruites i hortalisses
104 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
1042 Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
1043 Fabricació d'oli d'oliva
1044 Fabricació d'altres olis i greixos
105 Fabricació de productes lactis
1052 Elaboració de gelats
1053 Fabricació de formatges
1054 Preparació de llet i altres productes lactis
106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
1061 Fabricació de productes de molineria
1062 Fabricació de midons i productes amilacis
107 Fabricació de productes de fleca i pastes alimentoses
1071 Fabricació de pa i de productes frescos de fleca i pastisseria
1072 Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga duració
1073 Fabricació de pastes alimentoses, cuscús i productes similars
108 Fabricació d'altres productes alimentosos
1081 Fabricació de sucre
1082 Fabricació de cacau, xocolate i productes de confiteria
1083 Elaboració de café, te i infusions
1084 Elaboració d'espècies, salses i condiments
1085 Elaboració de plats i menjars preparats
1086 Elaboració de preparats alimentosos homogeneïtzats i aliments dietètics
1089 Elaboració d'altres productes alimentosos n.c.o.p.
109 Fabricació de productes per a l'alimentació animal
1091 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja
1092 Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia
11 Fabricació de begudes
110 Fabricació de begudes
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques
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1102 Elaboració de vins
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites
1104 Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació
1105 Fabricació de cervesa
1106 Fabricació de malta
1107 Fabricació de begudes no alcohòliques; producció d'aigües minerals i altres aigües 

embotellades
12 Indústria del tabac
120 Indústria del tabac
1200 Indústria del tabac
13 Indústria tèxtil
131 Preparació i filat de fibres tèxtils
1310 Preparació i filat de fibres tèxtils
132 Fabricació de teixits tèxtils
1320 Fabricació de teixits tèxtils
133 Acabat de tèxtils
1330 Acabat de tèxtils
139 Fabricació d'altres productes tèxtils
1391 Fabricació de teixits de punt
1392 Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte peces de vestir
1393 Fabricació de catifes i moquetes
1394 Fabricació de cordes, cordills, bramants i xarxes
1395 Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte 

peces de vestir
1396 Fabricació d'altres productes tèxtils d'ús tècnic i industrial
1399 Fabricació d'altres productes tèxtils n.c.o.p.
14 Confecció de peces de vestir
141 Confecció de peces de vestir, excepte de pelleteria
1411 Confecció de peces de vestir de cuir
1412 Confecció de roba de treball
1413 Confecció d'altres peces de vestir exteriors
1414 Confecció de roba interior
1419 Confecció d'altres peces de vestir i accessoris
142 Fabricació d'articles de pelleteria
1420 Fabricació d'articles de pelleteria
143 Confecció de peces de vestir de punt
1431 Confecció de calceteria
1439 Confecció d'altres peces de vestir de punt
15 Indústria del cuir i del calçat
151 Preparació, adobat i acabat del cuir; fabricació d'articles de marroquineria, 

viatge i de guarnicioneria i talabarteria; preparació i tenyit de pells
1511 Preparació, adobat i acabat del cuir; preparació i tenyit de pells
1512 Fabricació d'articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarteria
152 Fabricació de calçat
1520 Fabricació de calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
161 Serrat i raspallat de la fusta
1610 Serrat i raspallat de la fusta
162 Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria
1621 Fabricació de xapes i taulers de fusta
1622 Fabricació de sòls de fusta assemblats
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1623 Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria 
per a la construcció

1624 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta
1629 Fabricació d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria
17 Indústria del paper
171 Fabricació de pasta paperera, paper i cartó
1711 Fabricació de pasta paperera
1712 Fabricació de paper i cartó
172 Fabricació d'articles de paper i de cartó
1721 Fabricació de paper i cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i cartó

1722 Fabricació d'articles de paper i cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic
1723 Fabricació d'articles de papereria
1724 Fabricació de papers pintats
1729 Fabricació d'altres articles de paper i cartó
18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats
181 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes
1812 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques
1813 Serveis de preimpressió i preparació de suports
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta
182 Reproducció de suports gravats
1820 Reproducció de suports gravats
19 Coqueries i refí de petroli
191 Coqueries
1910 Coqueries
192 Refinament de petroli
1920 Refinament de petroli
20 Indústria química
201 Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants,

plàstics i cautxú sintètic en formes primàries
2011 Fabricació de gasos industrials
2012 Fabricació de colorants i pigments
2013 Fabricació d'altres productes bàsics de química inorgànica
2014 Fabricació d'altres productes bàsics de química orgànica
2015 Fabricació de fertilitzants i compostos nitrogenats
2016 Fabricació de plàstics en formes primàries
2017 Fabricació de cautxú sintètic en formes primàries
202 Fabricació de pesticides i altres productes agroquímics
2020 Fabricació de pesticides i altres productes agroquímics
203 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i massilles

2030 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i massilles

204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament;
fabricació de perfums i cosmètics

2041 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament
2042 Fabricació de perfums i cosmètics
205 Fabricació d'altres productes químics
2051 Fabricació d'explosius
2052 Fabricació de cues
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2053 Fabricació d'olis essencials
2059 Fabricació d'altres productes químics n.c.o.p.
206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
2060 Fabricació de fibres artificials i sintètiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
211 Fabricació de productes farmacèutics de base
2110 Fabricació de productes farmacèutics de base
212 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
2120 Fabricació d'especialitats farmacèutiques
22 Fabricació de productes de cautxú i plàstics
221 Fabricació de productes de cautxú
2211 Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú; reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics

2219 Fabricació d'altres productes de cautxú
222 Fabricació de productes de plàstic
2221 Fabricació de plaques, fulles, tubs i perfils de plàstic
2222 Fabricació d'envasos i embalatges de plàstic
2223 Fabricació de productes de plàstic per a la construcció
2229 Fabricació d'altres productes de plàstic
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
231 Fabricació de vidre i productes de vidre
2311 Fabricació de vidre pla
2312 Manipulació i transformació de vidre pla
2313 Fabricació de vidre buit
2314 Fabricació de fibra de vidre
2319 Fabricació i manipulat d'un altre vidre, inclòs el vidre tècnic
232 Fabricació de productes ceràmics refractaris
2320 Fabricació de productes ceràmics refractaris
233 Fabricació de productes ceràmics per a la construcció
2331 Fabricació de taulells i rajoles de ceràmica
2332 Fabricació de rajoles, teules i productes de terres cuites per a la construcció
234 Fabricació d'altres productes ceràmics
2341 Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental
2342 Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics
2343 Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic
2344 Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic
2349 Fabricació d'altres productes ceràmics
235 Fabricació de ciment, calç i algeps
2351 Fabricació de ciment
2352 Fabricació de calç i algeps
236 Fabricació d'elements de formigó, ciment i algeps
2361 Fabricació d'elements de formigó per a la construcció
2362 Fabricació d'elements d'algeps per a la construcció
2363 Fabricació de formigó fresc
2364 Fabricació de morter
2365 Fabricació de fibrociment
2369 Fabricació d'altres productes de formigó, algeps i ciment
237 Cort, tallat i acabat de la pedra
2370 Cort, tallat i acabat de la pedra
239 Fabricació de productes abrasius i productes minerals no metàl·lics n.c.o.p.
2391 Fabricació de productes abrasius
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2399 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics n.c.o.p.
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaleacions
241 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaleacions
2410 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaleacions
242 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
2420 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer
243 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer
2431 Estiratge en fred
2432 Laminació en fred
2433 Producció de perfils en fred per conformació amb plegat
2434 Trefilatge en fred
244 Producció de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris
2441 Producció de metalls preciosos
2442 Producció d'alumini
2443 Producció de plom, zinc i estany
2444 Producció de coure
2445 Producció d'altres metalls no ferris
2446 Processament de combustibles nuclears
245 Fosa de metalls
2451 Fosa de ferro
2452 Fosa d'acer
2453 Fosa de metalls lleugers
2454 Fosa d'altres metalls no ferris
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
251 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció
2511 Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components
2512 Fabricació de fusteria metàl·lica
252 Fabricació de cisternes, grans depòsits i contenidors de metall
2521 Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central
2529 Fabricació d'altres cisternes, grans depòsits i contenidors de metall
253 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central
2530 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central
254 Fabricació d'armes i municions
2540 Fabricació d'armes i municions
255 Forja, estampació i embutició de metalls; metal·lúrgia de pólvores
2550 Forja, estampació i embutició de metalls; metal·lúrgia de pólvores
256 Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica per compte de tercers
2561 Tractament i revestiment de metalls
2562 Enginyeria mecànica per compte de tercers
257 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria, eines i ferreteria
2571 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria
2572 Fabricació de panys i ferratges
2573 Fabricació d'eines
259 Fabricació d'altres productes metàl·lics
2591 Fabricació de bidons i botes de ferro o acer
2592 Fabricació d'envasos i embalatges metàl·lics lleugers
2593 Fabricació de productes de filferro, cadenes i molls
2594 Fabricació de perns i productes de caragols
2599 Fabricació d'altres productes metàl·lics n.c.o.p.
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
261 Fabricació de components electrònics i circuits impresos assemblats
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2611 Fabricació de components electrònics
2612 Fabricació de circuits impresos assemblats
262 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
2620 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics
263 Fabricació d'equips de telecomunicacions
2630 Fabricació d'equips de telecomunicacions
264 Fabricació de productes electrònics de consum
2640 Fabricació de productes electrònics de consum
265 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació;

fabricació de rellotges
2651 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació
2652 Fabricació de rellotges
266 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
2660 Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics
267 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic
2670 Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic
268 Fabricació de suports magnètics i òptics
2680 Fabricació de suports magnètics i òptics
27 Fabricació de material i equip elèctric
271 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics,

i d'aparells de distribució i control elèctric
2711 Fabricació de motors, generadors i transformadors elèctrics
2712 Fabricació d'aparells de distribució i control elèctric
272 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics
2720 Fabricació de piles i acumuladors elèctrics
273 Fabricació de cables i dispositius de cablejat
2731 Fabricació de cables de fibra òptica
2732 Fabricació d'altres fils i cables electrònics i elèctrics
2733 Fabricació de dispositius de cablejat
274 Fabricació de llums i aparells elèctrics d'il·luminació
2740 Fabricació de llums i aparells elèctrics d'il·luminació
275 Fabricació d'aparells domèstics
2751 Fabricació d'electrodomèstics
2752 Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics
279 Fabricació d'un altre material i equip elèctric
2790 Fabricació d'un altre material i equip elèctric
28 Fabricació de maquinària i equipe n.c.o.p.
281 Fabricació de maquinària d'ús general
2811 Fabricació de motors i turbines, excepte els destinats a aeronaus,

vehicles automòbils i ciclomotors
2812 Fabricació d'equips de transmissió hidràulica i pneumàtica
2813 Fabricació d'altres bombes i compressors
2814 Fabricació d'una altra aixeteria i vàlvules
2815 Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió
282 Fabricació d'una altra maquinària d'ús general
2821 Fabricació de forns i cremadors
2822 Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació
2823 Fabricació de màquines i equips d'oficina, excepte equips informàtics
2824 Fabricació d'eines elèctriques manuals
2825 Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica
2829 Fabricació d'una altra maquinària d'ús general n.c.o.p.
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283 Fabricació de maquinària agrària i forestal
2830 Fabricació de maquinària agrària i forestal
284 Fabricació de màquines eina per a treballar el metall i altres màquines eina

2841 Fabricació de màquines eina per a treballar el metall
2849 Fabricació d'altres màquines eina
289 Fabricació d'una altra maquinària per a usos específics
2891 Fabricació de maquinària per a la indústria metal·lúrgica
2892 Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
2893 Fabricació de maquinària per a la indústria de l'alimentació, begudes i tabac
2894 Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtil, de la confecció i del cuir
2895 Fabricació de maquinària per a la indústria del paper i del cartó
2896 Fabricació de maquinària per a la indústria del plàstic i el cautxú
2899 Fabricació d'una altra maquinària per a usos específics n.c.o.p.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
291 Fabricació de vehicles de motor
2910 Fabricació de vehicles de motor
292 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i

semiremolcs
2920 Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i

semiremolcs
293 Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor
2931 Fabricació d'equips elèctrics i electrònics per a vehicles de motor
2932 Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor
30 Fabricació d'un altre material de transport
301 Construcció naval
3011 Construcció de vaixells i estructures flotants
3012 Construcció d'embarcacions d'esbarjo i esport
302 Fabricació de locomotores i material ferroviari
3020 Fabricació de locomotores i material ferroviari
303 Construcció aeronàutica i espacial i la seua maquinària
3030 Construcció aeronàutica i espacial i la seua maquinària
304 Fabricació de vehicles militars de combat
3040 Fabricació de vehicles militars de combat
309 Fabricació d'un altre material de transport n.c.o.p.
3091 Fabricació de motocicletes
3092 Fabricació de bicicletes i de vehicles per a persones amb discapacitat
3099 Fabricació d'un altre material de transport n.c.o.p.
31 Fabricació de mobles
310 Fabricació de mobles
3101 Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials
3102 Fabricació de mobles de cuina
3103 Fabricació de matalassos
3109 Fabricació d'altres mobles
32 Altres indústries manufactureres
321 Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars
3211 Fabricació de monedes
3212 Fabricació d'articles de joieria i articles similars
3213 Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars
322 Fabricació d'instruments musicals
3220 Fabricació d'instruments musicals
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323 Fabricació d'articles d'esport
3230 Fabricació d'articles d'esport
324 Fabricació de jocs i joguets
3240 Fabricació de jocs i joguets
325 Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
3250 Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics
329 Indústries manufactureres n.c.o.p.
3291 Fabricació de graneres, brotxes i raspalls
3299 Altres indústries manufactureres n.c.o.p.
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equip
3311 Reparació de productes metàl·lics
3312 Reparació de maquinària
3313 Reparació d'equips electrònics i òptics
3314 Reparació d'equips elèctrics
3315 Reparació i manteniment naval
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial
3317 Reparació i manteniment d'un altre material de transport
3319 Reparació d'altres equips
332 Instal·lació de màquines i equips industrials
3320 Instal·lació de màquines i equips industrials
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ANNEX IV: LLISTAT D'ERRORS FREQÜENTS

Alguns dels errors més freqüents que cometen les pimes sol·licitants de les ajudes en el marc
d'aquesta convocatòria són:

 Presentar una nova sol·licitud amb la intenció de completar o modificar la ja presentada.
 Observacions: una vegada la pime haja presentat la seua sol·licitud d'ajudes a través

del  tràmit  telemàtic  indicat  en  la  convocatòria,  i  assignat  el  número  d'expedient
(INACER/2021/XXX, del qual la pime tindrà constància en la carpeta ciutadana de la
persona que va presentar la sol·licitud, l'aportació  de la documentació addicional es
realitzarà a través del  tràmit  telemàtic d'Aportació  de documentació a un expedient
obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, al qual s'accedeix a través del següent enllaç: 
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450.

 La presentació de la sol·licitud sense signar els documents annexos normalitzats.
 Observacions:  els  documents  annexos  normalitzats  que  hagen  d'adjuntar-se  en  el

tràmit telemàtic de presentació de sol·licituds han de signar-se electrònicament ABANS
d'adjuntar-los al referit tràmit. 

 En cas de ser PIME vinculada o associada, declarar ajudes minimis i/o indicar dades de la
condició de PIME únicament de l'empresa sol·licitant i no del grup.

o Observacions: D'acord amb el que es preveu en el resolc cinqué de la convocatòria, el
concepte d'ajudes minimis ha d'entendre's referit a una única empresa, per la qual cosa
si la pime sol·licitant és vinculada o associada, ha de sumar a les seues ajudes minimis
rebudes totes les de les societats amb les quals guarde almenys un dels vincles que
preveu el citat resolc durant els exercicis fiscals 2019, 2020 i 2021. Així mateix, perquè
puga considerar-se beneficiària, haurà de complir la condició de pime segons estableix
el  resolc tercer de la  convocatòria,  sumant a les seues dades d'efectius,  volum de
negocis i balanç general els de totes empreses vinculades o associades a la sol·licitant.

 Incloure en el formulari de sol·licitud com a sol·licitant una persona física.
o Observacions:  aquestes  ajudes  estan  dirigides  exclusivament  a  petites  i  mitjanes

empreses privades i, per tant, a persones jurídiques. El certificat electrònic amb el qual
s'accedeix al  formulari  web de presentació de la  sol·licitud ha de ser de la  persona
jurídica  sol·licitant,  de  representació  d'aquesta  persona  jurídica  o  bé  de  la  persona
representant de la pime que conste en el Registre de Representants de la Generalitat. 

 En cas de ser nou perceptor o bé presentar nou número de compte bancàri amb codi IBAN, no
donat  d'alta  en el  sistema de comptabilitat  de  la  Generalitat,  emplenar  l'apartat  de dades
bancàries del formulari web i no aportar model de domiciliació bancària.

o Observacions:  en cas que la pime sol·licitant  siga nou perceptor (això és,  no tinga
donat d'alta número de compte bancàri amb codi IBAN en la Hisenda de la Generalitat),
o bé sí que estiga donada d'alta però el citat número haja experimentat variació, haurà
d'emplenar l'apartat específic de la sol·licitud d'ajudes referit a les dades bancàries i
aportar el model de domiciliació bancària indicant aquest mateix número de compte. 
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 En  cas  de  ser  preceptiva  la  seua  presentació,  que  el  model  normalitzat  de  domiciliació
bancària s'aporte  sense emplenar correctament o sense signar electrònicament per la
persona amb poder suficient per a això.

 Observacions: amb caràcter previ a la seua presentació telemàtica, la pime sol·licitant
ha de comprovar que ha emplenat  correctament tots els  camps del referit  model i,
especialment, el de la raó social, el número de compte bancàri amb codi IBAN, així
com que ho ha signat electrònicament amb certificat digital de la persona amb poder
suficient per a això. 

 Emplenar l'apartat d'ajudes  per als mateixos costos subvencionables en el formulari de
sol·licitud indicant ajudes minimis concedides.

 Observacions:  aquesta  convocatòria  prohibeix  expressament  que  els  costos
subvencionables inclosos en el model normalitzat de taula de costos estimats reben
simultàniament ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d’aquesta o d’una
altra Administració,  per  la  qual  cosa,  per  a  poder  ser  admesa la sol·licitud,  aquest
apartat no ha d'aparéixer emplenat atés que no existeixen aquestes ajudes. Concepte
diferent és el de les ajudes minimis, que es refereixen a ajudes concedides a la pime
sol·licitant  com  a  única  empresa  per  a  qualsevol  projecte  i  independentment  dels
costos subvencionats en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors.
Aquestes ajudes han d'emplenar-se en l'apartat corresponent del model normalitzat de
declaracions responsables i resum de dades bàsiques de les actuacions.

 No marcar “Autoritze” o marcar “M'opose” en l'apartat de consulta interactiva de dades
de la sol·licitud, quan realment sí que autoritza o no s'oposa.

 Observacions: si la pime sol·licitant no marca l'opció d'autoritzar o marca que s'oposa,
en tots dos casos per error, l'Administració no pot comprovar telemàticament si es troba
al corrent o no en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social. 

 Comunicar  a  l'òrgan  gestor  problemes  informàtics aliens  a  la  seu  electrònica  de  la
Generalitat. 

 Observacions: l'òrgan gestor no és un servei tècnic. Per a poder comunicar possibles
incidències informàtiques, la pime sol·licitant ha de posar-se en contacte a través del
correu  electrònic  generalitat_en_red@gva.es o  del  servei  de  la  seu  electrònica
Contacta Generalitat en xarxa, al qual s'accedeix a través del següent enllaç:

https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/asesora/sede_as_correo?p_tema=2&aneu_*cons=-1

 No estar pendent dels avisos de notificació que es reben al correu electrònic indicat en la
sol·licitud.

 Observacions: és absolutament necessari que la pime indique en la seua sol·licitud una
adreça de correu electrònic vàlida (si pot ser, sense que incloga símbols com “&”) a
través de la qual rebrà avisos de notificació. Així mateix, la pime sol·licitant ha d'estar
constantment pendent del correu electrònic facilitat, i pot rebre en qualsevol moment
avisos de notificació. 
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 Una vegada rebut l'avís de notificació, intentar accedir al contingut de la notificació amb un

certificat digital diferent del que es va utilitzar per a presentar la sol·licitud.
 Observacions: a l'hora d'accedir al tramitador de presentació de la sol·licitud, l'apartat

Dades del representant s'emplena automàticament amb les dades del certificat digital a
través del qual s'accedeix. Qualsevol avís de notificació rebut en el correu electrònic
facilitat en la sol·licitud indica un enllaç per a l'accés al contingut de la notificació, que
es realitzarà amb el certificat digital que es va utilitzar per a presentar la sol·licitud.

 Pensar que la notificació individualitzada de la resolució de concessió és obligatòria.
 Observacions: la notificació individualitzada de la resolució de concessió és potestativa.

D’acord amb el que es preveu en el resolc catorzé de la convocatòria, la resolució del
procediment de concessió es notificarà a les pimes interessades mitjançant la seua
publicació  en  la  pàgina  web  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors
Productius, Comerç i Treball,  en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015 d'1
d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques.
També es publicarà en el Diari  Oficial de la Generalitat  Valenciana i en la Base de
dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de
subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 Pensar que ha d'acceptar-se la subvenció concedida.
o Observacions: aquesta convocatòria no indica que perquè la pime beneficiària puga

rebre l'ajuda haja d'acceptar expressament la subvenció concedida. Si, després de la
publicació de la resolució de concessió,  la pime interessada obté subvenció, ha de
preparar i presentar fins al 15 de novembre de 2021 la documentació justificativa que
es relaciona en el resolc setzé, sense haver d'acceptar l'ajuda expressament.

 Aportar nota informativa expedida pel Registre Mercantil o document oficial equivalent per al
cas  de cooperatives  i  societats  laborals  sense detallar  quin  tipus  de situacions  especials
existeixen. 

o Observacions: un error comú és presentar la nota informativa en la qual figure “Sí que
existeixen situacions especials” però sense detallar-les. Aquestes situacions especials
hauran de constar explicades en la nota informativa.

 No presentar la sol·licitud d'ajudes si no es disposa de tres ofertes de diferents proveïdors
per als costos subvencionables que inclou el model normalitzat de taula de costos estimats.

o Observacions:  en  el  cas  de  despeses  subvencionables  que  superen  las  quanties
establides en la legislació vigent de contractació per al contracte menor (14.999 euros,
IVA exclòs,  quan  es  tracte  de  contractes  de  serveis  i  subministraments),  no  serà
necessari disposar de tres ofertes diferents quan la despesa s'haguera contractat amb
anterioritat  a  la  publicació  de  la  concessió  de  l'ajuda,  o  quan  per  les  especials
característiques del servei es justifique en una declaració responsable que no existeix
en el mercat suficient nombre d'empreses que els presten o subministren. 

 No  comunicar  immediatament a  través  del  tràmit  d'Aportació  de  documentació  a  un
expedient obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball qualsevol modificació de projecte, desistiment o renúncia. 

o Observacions: és imprescindible la immediata comunicació de qualsevol incidència en
el projecte d'inversió del qual se sol·licita subvenció o de la subvenció concedida, com
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és el cas de desistiment de la sol·licitud, renúncia al dret a cobrar l'ajuda, o qualsevol
modificació de projecte en els termes indicats en el resolc quinzé de la convocatòria. 

 Que una persona que no és representant legal de l'empresa sol·licite informació relativa
al seu expedient administratiu.

o Observacions: Qualsevol petició d'informació relativa a l'expedient administratiu d'una
empresa sol·licitant d'ajudes en el marc d'aquesta convocatòria ha de realitzar-se per la
mateixa empresa o per la persona representant legal.

33 de 33


	I- ENTITATS QUE PODEN SER BENEFICIÀRIES
	II- ACTUACIONS I COSTOS QUE PODEN SUBVENCIONAR-SE
	III- QUANTIA DE L'AJUDA
	IV- PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
	TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA
	PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ
	PAS 1 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: HA DE SABER
	PAS 2 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: EMPLENAR
	1. FORMULARI DE SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ
	2. SELECCIÓ DE FORMULARIS
	3. SIGNAR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD

	PAS 3 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: DOCUMENTAR
	A) DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS (INACER)
	B) MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE DE COL·LABORACIÓ
	C) TAULA DE COSTOS ESTIMATS
	D) DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME
	E) DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

	PAS 4 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: REGISTRAR
	PAS 5 DE L'ASSISTENT DE TRAMITACIÓ: GUARDAR


	V- ESMENES O APORTACIONS POSTERIORS
	ANNEXOS DE LA GUIA
	ANNEX I: POSSIBLES RUTES D'ACCÉS A LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA SOL·LICITUD
	ANNEX II: LLISTAT DE CNAEs INCENTIVABLES
	ANNEX III: MODEL DE NOTA INFORMATIVA DE REGISTRE MERCANTIL
	ANNEX IV: LLISTAT D'ERRORS FREQÜENTS


