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Primera resolució de concessió de sol·licituds d'ajudes presentades en virtut de la 
Convocatòria de la Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen 
de forma anticipada, per a l'any 2022, ajudes dins del programa d'incentius 4 Realització 
d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les 

Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation 

EU

Convocatòria publicada en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), amb data de registre 

20/10/2021 i identificador 590842.

ANTECEDENTS

1. Vist que el Reial decret 477/2021, de 29 de juny, va aprovar la concessió directa a les comunitats 

autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius 

lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació 

de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, i aprova les bases reguladores de les subvencions regulades per aquest, 

a les quals hauran de subjectar-se les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, beneficiàries 

respecte de les convocatòries d'ajudes d'acord amb el que s'estableix en aquest reial decret.

2. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, i amb la finalitat de promoure el desplegament de les 

energies renovables, aprova sis programes d'incentius d'autoconsum, emmagatzematge i usos 

tèrmics d'energies renovables, entre els quals s'inclou el Programa d'incentius 4: Realització 

d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les 

administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense, objecte de la present 

convocatòria. D'acord amb l'article 1 de l'esmentat reial decret té per objecte regular la concessió 

directa, amb caràcter extraordinari, i per raons d'interés públic, social i econòmic, d'ajudes a les 

comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla així com la seua distribució i lliurament, en les 

quanties i termes que figuren en l'annex  V, d'acord amb el que es preveu en l'article 22.2.c) de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 28.2 i 3 de la mateixa 

llei.
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3. Aquestes ajudes s'emmarquen dins dels objectius del Ministeri per a la Transició Ecològica i el 

Repte Demogràfic, i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, establit pel Reglament (UE) 

2021/241, del Parlament Europeu i el Consell, de 12 de febrer de 2021, així com a la consecució dels 

objectius fixats pel PNIEC 2021-2030 i l'Estratègia d'Emmagatzematge Energètic, quant al 

desplegament i integració de les energies renovables, així com l'emmagatzematge amb fonts 

d'energia renovable, contribuint amb això a la «descarbonització» en l'àmbit de la Comunitat 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea-

Next Generation EU .

4. Per Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es van convocar de forma anticipada, per a l'any 2022, 

ajudes dins del programa d'incentius 4 Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia 

renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb 

emmagatzematge o sense, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV nº 

9201, de 25.10.21), i posterior Resolució de la Consellera Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de 28 de desembre de 2021, de correcció d'errades de la 

Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen de forma anticipada, per a l'any 

2022, ajudes dins del programa d'incentius 4 Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts 

d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector amb 

emmagatzematge o sense, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (DOGV núm. 

9251, de 7.01.2022).

En aquesta resolució es va establir la següent dotació pressupostària, d'acord amb el RD 477/2021, 

de 29 de juny, i l'annex V:

- En la categoria d'autoconsum renovable (Component 7 del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència C7.I1 inversions per al desenvolupament d'energies renovables 

innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius ) amb un import global 

de 14.974.139,65 euros i en la categoria emmagatzematge (Component 8 del del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència C8.I1 inversions per al desplegament de 

l'emmagatzematge energètic) un import global d'1.598.642 euros, dels pressupostos de la 

Generalitat per a l'exercici 2022, amb càrrec al capítol VII del programa pressupostari 442.99 

dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022.

- Posteriorment, per la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per 

a l'exercici 2022, es van crear les línies pressupostàries següents: 
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d'energia renova

20221299990000442997S per un import de 14.974.140 euros.

20221299990000442997S per un import d'1.598.650 euros.

Per tant, existeix dotació pressupostària per a atendre les sol·licituds que figuren en l'annex Llistat de 

sol·licituds, a les quals escau la concessió de l'ajuda d'aquesta resolució, i l'import global de la qual 

I

I suposant les sol·licituds compreses en el referit annex Llistat de sol·licituds a les quals escau la 

concessió de l'ajuda, a l'efecte del compliment de les fites establides en l'annex VI del RD 477/2021, 

de 29 de juny, la potència de generació renovable i capacitat d'emmagatzematge següent: 

Potència de generació renovable Capacitat d'emmagatzematge

158,8218 KWp o kW 106,3 kWh

5. Vist que els expedients han sigut instruïts per la Direcció General de Transició Ecològica, a través 

del Servei de Foment de les Energies Renovables, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat tretzé 

de la Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, així com la Instrucció 1/2022, de 4 de març de la DG de 

Transició Ecològica (DOGV 9301, 18.03.2022), i constant l'informe de la persona instructora, així com 

l'informe del Servei de Foment de les Energies Renovables.

6. Vist que d'acord amb el que es preveu en l'apartat tretze de la Resolució de 14 d'octubre de 2021, 

de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, 

es va fer el nomenament de les persones que integren la Comissió d'avaluació per Resolució de 21 

de gener de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica, i es va constituir la Comissió avaluadora de les sol·licituds d'ajudes dins del 

programa d'incentius 4 Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el 

sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb emmagatzematge o sense, en 

el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 
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tretze de la referida resolució. I que aquesta Comissió d'avaluació es va reunir el 4 de març de 2022, 

i va emetre informe sobre aquest tema.

7. D'acord amb l'apartat nové de Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el termini de presentació de 

sol·licituds es va iniciar a les 09.00 hores de l'11 de gener de 2022 i continua obert fins al 31 de 

desembre de 2023. 

8. Es disposa d'informe de l'òrgan d'instrucció de data 1 de març de 2022 i diligència a aquell de 8 de 

de data 8 de març de 2022, referent a les 

sol·licituds que figuren en l'annex Llistat de sol·licituds a les quals escau la concessió de l'ajuda.

9. Vist que en la tramitació d'aquest procediment s'ha tingut en compte la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, General de Subvencions, el RD 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de 

la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; el RD 477/2021, de 

29 de juny; la Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament 

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual 

s'aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió; el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021; Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i 

del Consell, de 18 de juny de 2020; Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre 

de 2013; i la resta de normativa aplicable.

10. Aquestes ajudes seran incompatibles amb altres subvencions o ajudes que pogueren concedir-se 

per a la mateixa finalitat, provinents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, 

de la Unió Europea o d'organismes internacionals, d'acord amb el que s'estableix en l'article 15 del 

RD 477/2021, de 29 de juny.

11. Vist que en l'ordre de concessió de les ajudes s'ha atés l'ordre cronològic de presentació de 

sol·licituds, i que aquestes sol·licituds es troben completes i reuneixen els requisits que fonamenten 

la concessió de la subvenció, d'acord amb el que s'estableix en l'art. 16.4 del RD 477/2021, de 29 de 

juny, i l'apartat dotze de la Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. 

12. S'han aplicat per a la concessió de l'ajuda els mòduls establits en l'apartat seté de la Resolució de 

14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica, d'acord amb la Resolució de 28 de desembre de 2021, de la consellera 

d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de correcció 
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d'errades de la Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament 

Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i que es refereixen a continuació:

Instal·lacions d'autoconsum sector residencial

Actuacions

Mòdul
Mòdul per al cas 
d'autoconsum 

col·lectiu

kWp).
300 355

kWp).
350 420

kWp).
450 535

600 710

autoconsum.
650 775

1.950 2.250
autoconsum. 2.900 3.350

Sistemes d'emmagatzematge

Actuacions

Mòdul

emmagatzematge

Incorporació d'emmagatzematge al projecte d'instal·lació d'energia 
renovable per a autoconsum en el sector residencial, les administracions 
públiques i el tercer sector (5.000 kWh < P).

140

Incorporació d'emmagatzematge al projecte d'instal·lació d'energia 
renovable per a autoconsum en el sector residencial, les administracions 245

Incorporació d'emmagatzematge al projecte d'instal·lació d'energia 
renovable per a autoconsum en el sector residencial, les administracions 350

Incorporació d'emmagatzematge al projecte d'instal·lació d'energia 
renovable per a autoconsum en el sector residencial, les administracions 490
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Administracions públiques i tercer sector: 

Actuacions
Mòdul

Mòdul per al cas 
d'autoconsum 

col·lectiu

kWp).
500 555

kWp).
650 720

kWp).
750 835

1.000 1.110

autoconsum.
1.150 1.275

2.700 3.000
autoconsum. 4.100 4.550

Actuacions addicionals

Actuacions
Mòdul [Ajuda sobre actuació addicional (segons 

cas)]

Eliminació de l'amiant en cobertes per a 
projectes de solar fotovoltaica.

Instal·lació de marquesines per a projectes de 
solar fotovoltaica.

Ajuda addicional per repte demogràfic.

Ajuda addicional per repte demogràfic - Autoconsum amb energies 
renovables

Ajuda addicional per repte 

30
35
40
55
65

150
225

Ajuda addicional per repte 

Incorporació d'emmagatzematge al projecte d'instal·lació d'energia 
renovable per a autoconsum en el sector residencial, les 
administracions públiques i el tercer sector.

15
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13. D'acord amb l'apartat catorzé punt primer de la Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera 

d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es delega en la 

persona titular de la Direcció General de Transició Ecològica la competència per a resoldre la

concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria, d'acord amb l'article 160.5 de la Llei 

1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

14. D'acord amb el que es disposa en el punt 5 de l'apartat catorze de la Resolució de 14 d'octubre 

de 2021, de la Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica, la resolució es notificarà de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada, 

d'acord amb el que es disposa en els arts. 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, l'adjudicació de les ajudes es 

publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica, i en compliment del que s'estableix en Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides en la Base de 

Dades Nacional de Subvencions.

A l'efecte de la interposició de recurs, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat catorze, punt 5, de la 

Resolució 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica, es considerarà com a data de notificació la de la notificació individual. 

15. En el cas que el beneficiari siga una persona física que realitze alguna activitat econòmica, per la 

qual oferisca béns i/o serveis en el mercat s'indica l'import previst de l'ajuda en equivalent de 

subvenció brut, així com del seu caràcter de minimis, d'acord amb el Reglament 1407/2013, citant el 

seu títol i la referència de la seua publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea [Reglament (UE)

núm. 1407/2013, de 18 de desembre, de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat 

de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352 de 24 de 

desembre de 2013, modificat pel Reglament (UE) 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, 

(publicat en el DOUE L215, de 7 de juliol de 2020). 

16. Vist que es va notificar proposta de Resolució de data 8 de juny de 2022 a cadascun dels 

interessats, i que s'han rebut al·legacions a l'expedient AGAUTC/2022/039. Al·legacions que s'han 

tingut en compte segons l'article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques.

17. Vist que s'ha emés informe de fiscalització prèvia de conformitat per la Intervenció Delegada de la 

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en 

data 14/09/2022.
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18. El Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la 

Presidència i de les conselleries de la Generalitat, estableix que la Direcció General de Transició 

Ecològica exerceix, entre altres, les competències en matèria de transició ecològica, i d'acord amb el 

que es preveu en l'apartat catorze de la Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera 

d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i la restant 

normativa de general i pertinent aplicació, es dicta la resolució següent:

Primer. Concessió, desestimació i inadmissió d'ajudes 

Concedir les ajudes a les persones beneficiàries que es refereixen en l'annex  Llistat de sol·licituds a 

les quals escau la concessió de l'ajuda, i l'import  global de la qual ascendeix a 91.621,528 euros en 

tius 4: Instal·lacions amb fonts d'energia  renovables 

, i a 46.543 

Generalitat per a l'exercici  2022. 

Segon. Desestimació ajudes

Desestimar les ajudes a les persones beneficiàries que es refereixen en l'annex Llistat de sol·licituds 

a les quals escau la desestimació de l'ajuda pels motius que en el referit annex es refereixen. En les 

sol·licituds d'ajuda que figuren en l'annex Sol·licituds objecte de la present resolució no figura cap 

sol·licitud que haja sigut desestimada.

Tercer. Inadmissió d'ajudes

Inadmetre les sol·licituds referides en l'annex Llistat de sol·licituds a les quals escau la inadmissió de 

l'ajuda pels motius que en el referit annex s'indiquen. En les sol·licituds d'ajuda que figuren en l'annex 

Sol·licituds objecte de la present resolució, figura una sol·licitud que ha sigut inadmesa. 

Quart. Desistiment d'ajudes

Considerar desistides les ajudes a les persones beneficiàries que es refereixen en l'annex Llistat de 

sol·licituds desistides pels motius annex adés esmentat. En les sol·licituds d'ajuda que 

figuren en l'annex Sol·licituds objecte de la present resolució, no figura cap sol·licitud que haja sigut 

desistida.
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Cinqué. Condicions i termes de la concessió de l'ajuda.

1. Realització de les actuacions. Les instal·lacions hauran de trobar-se completament finalitzades en 

18 mesos des de la data de notificació de la resolució d'ajudes, d'acord amb l'apartat quinze, punt 1, 

de la Resolució 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la qual cosa hauran de complir, abans d'aquesta 

data, tots i cadascun dels requisits establits en l'apartat cinqué de la convocatòria. 

2. Justificació de la realització de l'actuació. D'acord amb l'assenyalat en l'apartat quinze de la 

convocatòria, la justificació per part dels beneficiaris de la realització de les actuacions que conformen 

el projecte haurà de realitzar-se davant l'òrgan Instructor en el termini de 18 mesos des de la data de 

notificació de la resolució d'ajudes, d'acord amb l'apartat quinze, punt 1, de la Resolució 14 d'octubre 

de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica.

3. La sol·licitud de pagament de la subvenció es dirigirà a la direcció general competent en matèria de 

Transició Ecològica, en el termini màxim de díhuit mesos des de la data de notificació de la resolució 

de concessió de l'ajuda.

Les actuacions hauran d'estar executades, operatives i justificades en el termini màxim de díhuit 

mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. Les persones beneficiàries 

hauran de justificar el compliment del convingut mitjançant la presentació del compte justificatiu de 

despeses i de pagament de la totalitat de despeses originades per les activitats subvencionades.

La no execució, no justificació i impagament de les actuacions en els terminis establits, implica el 

reintegrament de la subvenció efectivament concedida i pagada.

La direcció general competent en matèria de Transició Ecològica ostentarà les funcions d'autorització 

de pagaments, així com la pràctica dels controls necessaris. 

Les despeses efectuades es justificaran mitjançant factures i documents de pagament, o documents 

de valor probatori equivalent, d'acord amb la normativa aplicable i el que es disposa en la convocatòria. 

Les sol·licituds de pagament i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en 

els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, podent-se presentar també en 

qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, 

mitjançant el corresponent model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la 

Generalitat, en la següent URL: http://www.gva.es/proc18536. Les persones obligades a relacionar-
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se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-

hi obligades, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu 

electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/proc18536. 

En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds han de signar-se amb el certificat digital de la persona 

física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si fa el cas, amb el certificat digital del seu representant. 

Així mateix, els restants documents que s'adjunten, quan siga escaient, hauran d'anar signats 

electrònicament pels qui hi siguen competents.

La sol·licitud de pagament incorporarà la documentació indicada en l'apartat quinze de la Resolució 

de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica, i la correcció d'errades (DOGV núm. 9251 / de 07.01.2022).

La direcció general amb competències en matèria de transició ecològica podrà realitzar verificacions 

sobre el terreny d'operacions concretes.

4. Obligacions de les persones beneficiàries. Sense perjudici del que es disposa en l'article 14 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, seran obligacions de les persones 

beneficiàries:

a) Seguir la metodologia i el procediment que indica aquesta resolució. 

b) Respondre de la veracitat dels documents aportats. 

c) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la 

qual haguera finalitzat, i comunicar altres ajudes públiques o privades que hagueren obtingut o 

sol·licitat per als mateixos costos subvencionables. 

d) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

e) Acreditar la seua personalitat jurídica, referida al moment de sol·licitud de l'ajuda, en la forma i 

termini establit en aquesta convocatòria.

f) Destinar íntegrament l'import de la subvenció a les finalitats per a les quals s'atorga, i respectar el 

que s'estableix en el punt i del present apartat. 
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g) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents, amb inclusió dels documents 

electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control. 

h) Excepte si el beneficiari és una persona física que no realitza cap activitat econòmica per la qual 

oferisca béns i/o serveis en el mercat o es tracta d'un beneficiari al qual no se li aplica la legislació 

mercantil, disposar de llibres comptables i registres diligenciats i altres documents degudament 

auditats en els termes exigits per la legislació mercantil, així com els estats comptables. En l'execució 

de les operacions s'haurà de mantindre a més un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable 

adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'operació, sense perjudici de les 

normes de comptabilitat nacional.

i) Respectar en els projectes els principis següents: 

Els resultats del projecte hauran de mantindre's en el territori de la Comunitat Valenciana. 

Donar compliment a la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de 

contractació, subvencions, ajudes d'estat (Reglament (UE) 651/2014, DOUE L 187, de 26.06.2014), 

comptabilitat, publicitat, medi ambient i igualtat d'oportunitats.

j) Complir amb les obligacions relatives a la publicitat indicades en la present resolució. 

k) Complir amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives, en el cas que l'actuació ho 

requerisca.

l) Reintegrar els fons percebuts indegudament a conseqüència de les actuacions de comprovació 

fetes pels òrgans de control competents i d'acord amb la normativa aplicable.

m) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de cinc anys des del pagament 

de l'ajuda. 

n) Qualsevol altra obligació establida en el RD 477/2021, de 29 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions; el RD 887/2006, de 21 de juliol; i qualsevol altra que derive de la 

normativa autonòmica, estatal i comunitària aplicable.

5. Control i reintegrament de les ajudes. Aquestes ajudes seran objecte de les actuacions de 

comprovació, control i fiscalització. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més 

adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment 

d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà 
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lloc al reintegrament de les ajudes concedides i a la devolució de les quanties atorgades, que 

reportaran els corresponents interessos de demora, i es deleguen en la persona titular de la Direcció 

General de Transició Ecològica les possibles minoracions o reintegraments de les subvencions 

concedides. En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, 

reintegrament i infraccions i sancions administratives, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 

Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions; així com el que s'estableix en l'article 8 i 19 del Reial decret 477/2021, de 29 

de juny, i normativa comunitària aplicable.

6. Difusió i publicitat. Tota referència a l'actuació objecte d'aquestes ajudes en publicacions, activitats 

de difusió, pàgines web i en general en qualssevol mitjans de difusió ha de complir amb els requisits 

que figuren en el manual o manuals d'Imatge dels programes d'incentius que estarà disponible en el 

web de l'IDAE, en el qual figuraran el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, establit pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 

de 2021, tot això conforme al que s'establisca sobre aquest tema, i en els termes previstos en l'article 

18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i 31 del seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel 

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Així mateix, les instal·lacions hauran d'estar senyalitzades 

d'acord amb el que s'indique en el manual/s d'imatge que es troba disponible en la pàgina web de la 

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en 

l'espai de la DG de Transició Ecològica. Els receptors de finançament de la Unió Europea han 

d'esmentar l'origen d'aquest finançament i garantir la seua visibilitat, en particular quan promoguen 

les actuacions subvencionables i els seus resultats, facilitant informació coherent, efectiva i 

proporcionada dirigida a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic. Així, 

faran esment de l'origen d'aquest finançament, donant-li la deguda visibilitat, inclòs, quan siga 

escaient, mitjançant l'emblema de la Unió i una declaració de finançament adequat que indique 

«finançat per la Unió Europea NextGeneration EU».

7. Obligació de transparència, subministrament d'informació i dades obertes.

7.1. Els subjectes beneficiaris de la subvenció hauran de complir les obligacions de transparència 

previstes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern; la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana; i en 

l'article 18 de la Llei general de subvencions.

7.2. En particular, les entitats privades hauran de complir les obligacions de publicitat activa recollides 

en el capítol II del títol I de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, quan:
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a) Perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 

100.000 euros.

b) Perceben durant el període d'un any natural ajudes o subvencions de les entitats públiques de la 

Comunitat Valenciana recollides en l'article 3 de la Llei 1/2022 en una quantia superior a 50.000 euros.

c) Les ajudes o subvencions percebudes representen almenys el 40% del total dels seus ingressos 

anuals, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

En concret, hauran de publicar en els termes previstos en els principis generals de l'article 5 de la Llei 

19/2013, la informació institucional i organitzativa de l'article 6 i l'econòmica i pressupostària del seu 

article 8. Aquesta publicació es realitzarà a través de la pàgina web de l'entitat, o bé a través de la 

plataforma TEP Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta, a la qual es pot accedir en 

gvaoberta.gva.es/tep.

Aquesta informació s'haurà de publicar a partir de l'any següent a aquell en el qual s'hagen superat 

els llindars establits, i haurà de mantindre's publicada durant almenys quatre anys naturals.

7.3. Sense perjudici de les obligacions previstes en l'apartat anterior, totes les entitats o persones 

beneficiàries de subvencions hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament 

de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, 

incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials 

impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de 

l'activitat subvencionada.

7.4. Les entitats o persones beneficiàries de subvencions estan obligades a subministrar a l'entitat 

concedent, previ requeriment, tota la informació que siga necessària per al compliment per aquesta 

de les obligacions previstes en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, en el termini de 15 dies hàbils des del 

requeriment. Una vegada transcorregut el termini conferit en el requeriment sense que aquest haguera 

sigut atés, l'òrgan que ha realitzat el requeriment podrà acordar, previ advertiment i audiència a 

l'interessat, la imposició de multes coercitives en els termes previstos en l'article 5 de la Llei 1/2022, 

de 13 d'abril.

7.5. Els nous conjunts de dades que es generen per la formalització i el desenvolupament de les 

subvencions atorgades per l'administració de la Generalitat s'han de disposar, sempre que siga 

possible, com a conjunt de dades obertes.
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8. Lluita contra el frau. D'acord amb el que es disposa en l'apartat vint-i-u de la Resolució de 14 

d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i

Transició Ecològica, les persones i entitats beneficiàries han de tindre un comportament antifrau i 

col·laborar amb qualsevol altra administració per a evitar comportaments fraudulents en la societat. 

En cas que qualsevol persona tinguera coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o 

irregularitat, relacionats amb les ajudes previstes en la present convocatòria, podrà posar-los en 

l'adreça web: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/paginas/inicio.aspx

9. Segons l'indicat en l'article 164 de la Llei 1/2015, apartat h, en les subvencions que financen obres 

que exigisquen projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre's a informe de l'oficina de supervisió de 

projectes, per tant, en cas que haja d'adjuntar-se còpia del projecte, es farà d'acord amb el que es 

disposa en l'Ordre 9/2016, de 22 d'abril, de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi 

Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de 

projectes tècnics, i acompanyant la documentació requerida en aquesta ordre que hi siga aplicable.» 

Quan es dispose d'aquest projecte, haurà de presentar-se a través del procediment 

http://www.gva.es/proc18536 a l'expedient obert, o en els registres pertinents per al seu informe per 

part de l'oficina de supervisió de projectes.

Sisé. La concessió de l'ajuda es publicarà en la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord 

amb el que s'estableix en l'article 20 de la Llei general de subvencions; en article 8 de l'Ordre 

HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència; i en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Seté. S'ordena la notificació individual d'aquesta  resolució, d'acord amb el que es disposa en els 

arts. 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un 

mes, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que va dictar la resolució, de conformitat amb el 

que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques; o bé, en el termini de dos mesos, recurs contenciós 

administratiu, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la

Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i concordants de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que 

puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime oportú.
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ANNEXOS

Sol·licituds objecte de la present resolució

Llistat de sol·licituds a les quals escau la concessió de l'ajuda

Llistat de sol·licituds inadmeses

València, a la data de la signatura








