
GUIA JUSTIFICATIVA.  AJUDES PER  A  L’ACCELERACIÓ  TECNOLÒGICA  DE  LES  PIMES
INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Estes instruccions,  en cap cas,  substitueixen 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. El
seu contingut posa l'accent, únicament, en qüestions pràctiques i específiques per a procedir a la justificació de les
ajudes  concedides  a  l'empara  de  la  Resolució  de  24  de  setembre  de  2021,  de  la  directora  general
d'Indústria, Energia i Mines, així com per a atendre els dubtes més freqüents que puguen sorgir en la seua
tramitació.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

L'empresa  beneficiària  haurà  de  presentar  obligatòriament  la  següent  documentació que té  disponible  en el
tràmit GUC, apartat Impresos Associats:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21658

1. MODEL  NORMALITZAT  DE  RESUM  DE  DADES  BÀSIQUES  I  MEMÒRIA
TECNICOECONÒMICA.  Este document consta dels següents blocs: 

1. RESUM DE DADES BÀSIQUES  

Tots els apartats del quadre inicial, epígrafs de l'A al C, han d'emplenar-se íntegrament.

2. MODELO DE MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA  

És una part del document imprescindible per a poder avaluar el grau de compliment i l'adequació a
les finalitats per a les quals es va concedir la subvenció. Per això,  la memòria ha de ser el més
completa  possible  per  a  facilitar  la  comprovació  de  les  actuacions  realitzades.  Tots  els
apartats de la memòria han d'emplenar-se de manera extensa i clara, i en el seu cas podran
aportar-se annexos complementaris.

Es facilita un guió en format editable de Libreoffice  Writer amb els apartats obligatoris que,
com a mínim, han d'emplenar-se, amb la finalitat d'explicar de manera concreta i concisa en què
han consistit les actuacions realitzades segons la memòria descriptiva presentada per a la concessió
o, si escau, la despesa aprovada notificada, així com les necessitats d'industrialització ateses, així com
l'efecte  i  resultats  que  l'empresa  beneficiària  ha  aconseguit  després  de  l'execució  del  projecte
d'inversió.

ADVERTIMENT

Una vegada emplenat, haurà de signar-se electrònicament amb certificat de persona jurídica o, en el seu cas,
certificat electrònic de representació de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats admeses pel portal
electrònic de la Generalitat. 

Com fer-ho

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. 

1 de 5 23651_FJINACER

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21658
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21658
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21658


2. MODEL NORMALITZAT DE TAULA DE COSTOS REALITZATS I  EFECTIVAMENT  
PAGATS.

Totes  les  despeses  subvencionables  incloses  en  la  subvenció  a  justificar  hauran  d'haver  sigut
efectivament pagades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de novembre de 2021, tots dos inclusivament.
En tot  cas,  s'enquadraran en  alguna  de  les  categories  previstes  en  el  resolc  seté  de  la  citada
convocatòria i quart de la resolució de concessió.

El  compte  justificatiu  és un MODEL DE TAULA DE COSTOS REALITZATS I  EFECTIVAMENT
PAGATS amb motiu del projecte d'inversió subvencionat, en format Lliure Office Calc que inclou fórmules
que hauran de respectar-se en tot cas, no podent ser objecte de modificació i consta de les següents fulles,
diferenciant els costos subvencionats:

● Resum
● Col·laboracions externes
● Despeses de personal propi i auditoria

Els imports declarats hauran d'expressar-se sempre en euros. Dins de cadascun dels tipus de costos haurà de
diferenciar-se  cada  servei/despesa  de  personal  propi  per  a  valorar  la  seua  adequació  al  projecte  de
col·laboració a què s'associen.

El total de les despeses subvencionables, això és, els imports imputats a cadascun dels costos que
figura en la taula de costos realitzats i efectivament pagats han de coincidir, com a mínim, amb les
despeses subvencionables per l'empresa beneficiària que figura en el resolc primer de la resolució
de concessió.

En cas de ser inferiors, es produirà una minoració de la subvenció en la part no justificada, sempre que la
inversió total justificada aconseguisca els 10.000 € de pressupost mínim.

Els conceptes que no es corresponguen directament amb el subvencionat, presenten incoherències amb
l'explicat en la memòria tecnicoeconòmica, que el seu desglossament siga deficient o no siguen avalats per
l'informe d'auditoria, podran ser considerats com no subvencionables sense necessitat de requeriment previ
d'esmena, la qual cosa suposarà minoració de la subvenció concedida i, si escau, revocació directa segons el
que s'estableix en el resolc sisé de la resolució de concessió.

ADVERTIMENT

La taula de costos realitzats i efectivament pagats, amb la fulla resumeixen i de detall de tots els costos per a cada
tipus  de  despesa  subvencionable,  haurà  de  signar-se  electrònicament  per  l'empresa  beneficiària  amb
certificat de persona jurídica o, en el seu cas, certificat electrònic de representació de persona jurídica, emés per
qualsevol de les entitats admeses pel portal electrònic de la Generalitat.

Com fer-ho
Per a això és necessari col·locar-se en la primera fulla de l'arxiu i transformar-lo en format PDF. Seguidament,
caldrà signar-ho electrònicament. 

El fet de pujar aquest document 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.

Així mateix, és aconsellable pujar a la plataforma el fitxer en format full de càlcul per a possibles comprovacions
per part de l'òrgan gestor.
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3. MODEL NORMALITZAT D'INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES  .

L'empresa  auditora  de  comptes,  que  haurà  d'estar  inscrita  com  a  exercent  en  el  Registre  Oficial
d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat  i  Auditoria de Comptes,  emetrà un
informe  conforme  al  model  normalitzat en  el  qual  detallarà  el  resultat  de  les  comprovacions
realitzades i farà constar tots aquells aspectes o excepcions que pogueren suposar un incompliment per
part dels beneficiaris de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la
subvenció, havent de proporcionar la informació  amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor
puga concloure sobre aquest tema,  i  haurà de comprovar especialment tots i  cadascun dels extrems
previstos  en  els  apartats  4,  5,  6  i  7  de  l'article  14  de  l'Ordre  22/2016,  de  27  d'octubre ,  de  bases
reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització. En aquest sentit, l'empresa
beneficiària presentarà exclusivament a l'empresa auditora externa (no davant la Direcció General
d'Indústria, Energia i Mines), els documents originals acreditatius de les despeses justificades, la carta
a la  qual  fa  referència  el  punt  6 del  citat  article  i  la  resta  de documentació pertinent,  i  l'empresa
auditora  ha  de  deixar  constància  expressa  en  el  seu  informe  sobre  la  seua  recepció  i
conformitat.

ADVERTIMENT

Tots els documents necessaris (factures, justificants de pagament, contractes, etc.) per a realitzar la justificació de
la subvenció hauran de presentar-se a l'empresa auditora. 

NO HAN D'ENVIAR-SE, EN CAP CAS, A l'ÒRGAN GESTOR, a excepció de la còpia íntegra del
document de cessió en cas de cessió de dret de cobrament, i en aquest cas s'acompanyarà com a annex
a l'informe d'auditoria.

4. INFORME D’ENTITAT DINAMITZADORA DE L’ACCELERACIÓ  

L’empresa beneficiària haurà d’aportar informe signat per entitat dinamitzadora de l’acceleració, en el qual es
justifique  que  al  final  del  projecte  de  col·laboració  subvencionat  el  nivell  de  maduració  de  la  tecnologia
desenrotllada se sitúa  entre TRL 7 i TRL 9, així com la possibitat d’implementació del mínim producte viable
(MPV) i d’accelerar la transició tecnològica de la pime industrial beneficiària. No hi ha model normalitzat per a
això.

➢ MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'INVERSIÓ  

En  cas  de  modificació  en  l'execució  del  projecte  d’inversió  subvencionat,  aquesta  circumstància  haurà  de
comunicar-se a l'òrgan gestor per a la seua aprovació a través del tràmit de “Aportació de documentació d'un expedient
de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball” a través del següent
enllaç:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450

En modificacions en el projecte de col·laboració que alteren aspectes essencials d'aquest, es notificarà
per l'òrgan concedent resolució en conseqüència. 
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En modificacions en el projecte d'inversió que no alteren aspectes essencials del mateix es comunicarà
per l'òrgan gestor via correu electrònic la seua recepció i conformitat, sempre que es motive prou
l'absència d'impacte rellevant en el projecte.

Les sol·licituds d'autorització de la modificació en cap cas podran suposar un increment en l'import de l'ajuda
concedida. No serà admesa cap modificació de l'actuació subvencionada que comprometa la fi per la qual es va
concedir l'ajuda o quan com a resultat d'aquesta modificació, la valoració del projecte haguera resultat inferior.
En cap cas, excepte circumstàncies extraordinàries, s'admetrà cap modificació el resultat de la qual reduïsca més
del 50% l'import del pressupost aprovat del projecte inicial. 

➢ PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA  

L'empresa  beneficiària  ha  de  proporcionar  a  l'empresa  auditora,  amb la  finalitat  que puga  avalar,  en el  seu
informe, que s'ha complit aquesta obligació, una impressió de la pantalla de la web de l'empresa beneficiària, en la
qual conste almenys en un apartat específic l'import d'ajuda rebut, l'actuació subvencionada i la identificació de la
Conselleria. 

El  logo institucional que l'entitat beneficiària necessita per a publicar en el seu web la subvenció concedida
haurà de correspondre a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball  (i
no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres). Per al seu correcte ús ha de distingir-se
clarament  la  relació  existent  entre  l'empresa  beneficiària  i  la  Conselleria.  Per  tant,  abans  de  l'aparició  de  la
marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada la citada relació, del tipus “Amb la
subvenció de...”, “Subvencionat per…”.

El seu accés està disponible a través del següent enllaç:
http://www.presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/

Pot utilitzar-se qualsevol de les dues versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

➢ TERMINI DE JUSTIFICACIÓ  

El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2021 sense possibilitat d'ajornaments ni pròrrogues.
No  obstant  això,  i  prèvia  autorització,  es  permet  la  pròrroga  de  la  posada  en  funcionament  dels  actius
subvencionats en els termes del resolc tercer de la resolució de concessió.

En  sol·licituds  degudament  motivades  d'ampliació  de  posada  en  funcionament  dels  actius
subvencionats, es notificarà, per l'òrgan concedent, resolució en conseqüència.

➢ ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA  

Si, presentada la documentació justificativa, l'empresa sol·licitant adverteix que està incompleta o l'òrgan gestor
considera que ha d'esmenar-la, haurà de presentar la documentació corresponent a través del següent tràmit:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450

L’empresa beneficiària haurà d'atendre els avisos de notificació de requeriment que arriben al correu
electrònic facilitat en la sol·licitud de subvenció perquè, transcorreguts deu dies naturals a partir de la
data de posada a la disposició de la notificació, sense que tinga lloc el seu accés, equivaldrà al rebuig de
la notificació als efectes contemplats en la normativa legal  vigent i,  per tant,  es considerarà com a
insuficient justificació de la subvenció i podrà acordar-se la minoració o revocació de la subvenció,
prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació bàsica.

Una vegada s’accedisca a la notificació amb el certificat de la persona beneficiària o representant dins
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del citat termini, es disposarà de deu dies hàbils comptats des del següent al de la seua recepció perquè
esmene  la  falta  o  acompanye  els  documents  requerits,  amb  indicació  que,  si  així  no  ho  fera,  es
considerarà com a insuficient justificació de la subvenció i podrà acordar-se la minoració o revocació de
la subvenció, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la legislació bàsica.

En qualsevol  cas,  l'empresa beneficiària  haurà d'estar  pendent  del  correu electrònic  facilitat  en  la
sol·licitud de subvenció o el modificat que posteriorment haja comunicat a l'òrgan gestor.   
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