
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  GENERALITAT,  A  TRAVÉS DE  LA  CONSELLERIA
D'AGRICULTURA,  DESENVOLUPAMENT  RURAL,  EMERGÈNCIA  CLIMÀTICA  I  TRANSICIÓ
ECOLÒGICA,  I  LA  CONFRARIA  DE  PESCADORS  DE  SANTA  POLA AMB  LA  FINALITAT  DE
COL·LABORAR AMB EL SECTOR PESQUER PER AL COMPLIMENT DELS SEUS FINS

València, a la data de la signatura

REUNITS

D'una part,  la  Sra.  Mireia  Mollà  Herrera,  consellera  d'Agricultura, Desenvolupament  Rural,  Emergència
Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat, que actua en nom i representació de la Generalitat, en
virtut de les facultats que li confereixen la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 6/2019, de
17 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena les persones titulars de les vicepresidències i de
les conselleries, i facultada per a la subscripció d'aquest conveni mitjançant l'Acord del Consell de data 23
d’abril de 2021.

D'una altra part, el Sr. Ángel Luchoro Piedecausa, en qualitat de patró major de la Confraria de Pescadors
de Santa Pola, tal com figura en el registre de confraries de pescadors.

Les parts, amb la representació que tenen i reconeixent-se mútuament la capacitat per a convindre i obligar-
se en els termes d'aquest conveni,

MANIFESTEN

PRIMER. Les confraries de pescadors i les seues federacions, regulades en el títol IX de la Llei 5/2017, de
10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura, són corporacions de dret públic, sense ànim
de  lucre,  la  funció  pròpia  de  les  quals  és  la  d'actuar  com  a  òrgans  de  consulta  i  col·laboració  amb
l'administració en la promoció del sector pesquer i en la defensa dels seus interessos.

SEGON. Per a la realització d'activitats i el compliment dels fins previstos, figura en la Llei 4/2020, de 30 de
desembre,  de  pressupostos  de  la  Generalitat  per  a  l'exercici  2021,  la  línia  de  subvenció  nominativa
S4711000 “Millorar la vertebració del sector pesquer: organitzacions pesqueres” dins del programa 714.10.
Ordenació i  millora de la producció pesquera, els beneficiaris previstos de la qual són les confraries de
pescadors i les seues federacions, i la seua finalitat és contribuir al finançament de despeses corrents de les
organitzacions pesqueres que confeccionen l'estadística pesquera i assessoren l'Administració autonòmica.

TERCER.  Aquesta ajuda és compatible amb altres subvencions,  ajudes,  ingressos o recursos per  a  la
mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals. El seu import en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

En virtut d'això, les parts decideixen subscriure aquest conveni de col·laboració de conformitat amb les
següents
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CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

L'objecte  d'aquest  conveni  és  establir  la  col·laboració  amb  la  Confraria  de  Pescadors  de  Santa  Pola,
subvencionant  les despeses corrents i de funcionament, i contribuint al finançament d'aquestes despeses
per l'assessorament, consulta i col·laboració amb l'Administració, per a la promoció del sector pesquer i la
defensa dels seus interessos, així com promoure la seua intervenció en processos participatius de l'àmbit
pesquer i marí que afecten el sector de la pesca marítima durant l'exercici 2021, la  forma de tramitació de
les quals és la concessió directa,  regulada en l'article 168 de la Llei  1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda
pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

SEGONA. Obligacions de la Generalitat

Per  a  dur  a  terme  el  que  es  preveu  en  aquest  conveni,  la  Generalitat,  a  través  de  la  Conselleria
d'Agricultura,  Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, realitzarà una aportació d'un màxim
de  cent sis mil set-cents setanta-dos  euros (106.772,00 €). Aquesta quantitat no pot superar el total de
despeses corrents i de funcionament de l'últim any de la Confraria de Pescadors de Santa Pola necessàries
per al  desenvolupament  de les seues activitats.  La subvenció  s'efectuarà  amb càrrec al  capítol  IV del
programa  714.10,  línia  de  subvenció  S4711  denominada  “Millorar  la  vertebració  del  sector  pesquer:
organitzacions pesqueres”, distribuïda en l'annex dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021,
els beneficiaris de la qual són les confraries de pescadors i les seues federacions.

TERCERA. Obligacions de la Confraria

La Confraria de Pescadors de Santa Pola es compromet a:

- Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social en els termes previstos
en  l'article  14.1  e)  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  abans de  la
signatura  del  conveni,  i  autoritzar  l'òrgan  gestor  d'aquesta  subvenció  perquè  obtinga  directament
l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Realitzar les activitats d'acord amb l'objecte d'aquest conveni i als fins propis de la confraria en l'exercici
de les seues funcions públiques, a les quals s'afecta la consignació del crèdit i que fonamenten l'adopció
del present conveni.

- Justificar davant la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de
la Generalitat, el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de les activitats i el
compliment de la finalitat que determina la concessió d'aquesta subvenció. 

- Sotmetre's a les actuacions de control financer establides en la legislació vigent.

- Comunicar  a  la  Conselleria  d'Agricultura,  Desenvolupament  Rural,  Emergència  Climàtica  i  Transició
Ecològica l'obtenció de finançament per a la mateixa finalitat procedent d'altres administracions o ens
públics i privats.

- Presentar la documentació acreditativa de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'article
13.2  i  13.3  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de  subvencions,  realitzada  mitjançant
declaració responsable o qualsevol dels mitjans establits en l'article 13.7 d'aquesta.

- Complir la normativa vigent en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat, en els termes
fixats en la Llei 11/2003, de 10 d'abril, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat, així com en el
Decret 279/2004, de 17 de desembre del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments de
contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones
amb discapacitat.
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- Complir  la  resta de les obligacions recollides en l'article 14 de la Llei  38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

- Haver presentat a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica  el pressupost aprovat de l'exercici actual, així com la liquidació del pressupost de l'exercici
anterior, en els termes previstos en l'article 63 de la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de pesca marítima i
aqüicultura de la Comunitat Valenciana, preveient la diferenciació dels moviments corresponents a les
activitats econòmiques a què fa referència l'article 58 d'aquesta llei.

QUARTA. Forma de pagament i justificació

El pagament de l'aportació econòmica a què fa referència la clàusula segona s'efectuarà una vegada que el
beneficiari justifique el compliment d'allò que s'ha convingut.

La justificació consistirà en la presentació per part del beneficiari de les factures i els documents justificatius
que acrediten les despeses de funcionament de l'entitat, juntament amb els seus justificants de pagament, i
no s'hi podran incloure pagaments en efectiu.

Es podran incloure despeses des del dia 1 de gener de 2021.

Seran despeses subvencionables les que figuren a continuació:

 Nòmines i seguretat social a càrrec de l'empresa.

S'haurà de presentar, a més de les nòmines, la còpia del resguard bancari de transferència on conste
com a  motiu  el  pagament  de  la  nòmina  corresponent.  Perquè  la  nòmina  puga ser  subvencionada
íntegrament  (incloent-hi  la  retenció  d'IRPF),  s'haurà  de  presentar  justificació  d'haver  ingressat
efectivament en Hisenda la retenció (model 111 i transferència bancària de l'ingrés).

Les despeses de seguretat social es justificaran presentant els rebuts de liquidació de cotitzacions, així
com la còpia del resguard bancari de transferència on conste com a motiu el corresponent pagament de
la seguretat social.

 Despeses necessàries per a assistència a reunions, jornades i congressos.

   -  Allotjaments.

   -  Desplaçaments.

   -  Dietes. 

Per a calcular les quanties màximes a pagar per aquests tres conceptes, es prendrà com a referència el
que s'estableix en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, per indemnitzacions per raó de servei, i
s'equipararan aquestes quanties màximes a liquidar a les que es corresponen amb les establides per al
grup II en l'esmentat reial decret.

 Despeses d'arrendaments d'edificis i altres construccions.

 Reparacions, manteniment i conservació.

- Despeses de conservació i reparació d'immobles, ja siguen propis o arrendats.

- Tarifes per vigilància, revisió, conservació i entreteniment de màquines i instal·lacions, material
de transport, mobiliari i equips d'oficina.

- Despeses  de  manteniment  o  de  caràcter  anàleg  que  originen  els  equips  de  processos  de
transmissió  de  dades,  informàtics,  ofimàtics  i  d'instal·lacions  telefòniques  i  de  control
d'emissions radioelèctriques.
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 Material, comunicacions, primes d'assegurances, tributs, treballs realitzats per altres empreses i
transports.

 Material d'oficina  :

- Despeses ordinàries de material d'oficina no inventariable.

- Premsa,  revistes,  llibres  i  altres  publicacions.  Inclou  despeses  d'adquisició  de  llibres,
publicacions, revistes i documents, excepte els que siguen utilitzats per a formar part de fons de
biblioteques.  També  inclou  despeses  o  quotes  originades  per  consultes  a  bases  de  dades
documentals.

- Material informàtic no inventariable. Despeses de material per al normal funcionament d'equips
informàtics,  ofimàtics,  transmissió  i  d'altres,  com ara  adquisició  de  disquets,  paper  continu,
paquets estàndard de programari.

 Comunicacions  . Inclou despeses per serveis telefònics, serveis postals i telegràfics, així com qualsevol
altre tipus de comunicació. Es desglossa en els conceptes següents:

- Telefònica. S'inclou ací la telefonia mòbil.

- Postals i telegràfiques.

- Tèlex i fax.

- Informàtiques.

 Primes d'assegurances  : despeses per assegurances de vehicles, edificis i locals.

 Tributs  : s'inclouran en aquest concepte les despeses destinades a la cobertura de taxes, contribucions i
impostos, ja siguen estatals, autonòmics o locals, amb les limitacions establides en l'article 31.8 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així, NO seran subvencionables els impostos
indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Pel que fa a l'IVA, únicament seran
subvencionables en el cas que el beneficiari adjunte certificat d'Hisenda en què declare que aquesta
entitat està exempta de fer declaració d'IVA.

 Treballs realitzats per altres empreses  :

- Despeses d'assessorament, inclosos estudis científics relacionats amb l'activitat, que hauran de
ser  aportats  a  la  Conselleria  d'Agricultura,  Desenvolupament  Rural,  Emergència  Climàtica  i
Transició Ecològica.

Aquests documents hauran de presentar-se, abans del 30 de novembre de 2021.

En el cas que la confraria no presente factures i documents justificatius per l'import total d'allò que s'ha
convingut, s'autoritzarà el pagament únicament per allò realment justificat.

CINQUENA. Vigència

Aquest conveni estendrà la seua vigència des de la seua signatura fins al 31 de desembre  de 2021, i es
podran incloure despeses des del dia 1 de gener 2021.

SISENA. Supòsits de reintegrament de les ajudes

Seran causes de reintegrament de les ajudes del conveni les regulades en els articles 36 i següents de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

SETENA. Supòsits de resolució del conveni

El present  conveni  podrà ser  rescindit  en els  supòsits establits  en l'article  51.2  de la Llei  40/2015,  d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

En els supòsits d'extinció del conveni per causes diferents al final del termini de vigència, quan hi haja
actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment i  control del conveni,

4



podran acordar la continuació de les actuacions que consideren oportunes, i hauran d'establir un termini
improrrogable per a la seua finalització, transcorregut el qual se n'haurà de realitzar la liquidació, segons
l'article 52.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

En cas de rescissió d'aquest conveni per qualsevol de les causes abans esmentades, l'entitat beneficiària
haurà de reintegrar, si escau, les quantitats percebudes, tal com estableix l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6
de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

HUITENA. Publicitat dels convenis

Una vegada subscrit el conveni, s'haurà de publicar el text íntegre d'aquest en el portal de transparència de
la Generalitat gva Oberta, i en la pàgina web de l'entitat beneficiària, en aplicació dels articles 9.1.c) i 10.1
de la Llei 2/2015, de 5 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana.

Així mateix, de conformitat amb el Reial decret 130/2019, de 8 de març, que regula la Base Nacional de
Subvencions regulada pel Decret 130/2019, es remetrà i publicara el conveni subscrit, així com incidències
sobre aquest.

NOVENA. Seguiment i control

El seguiment, vigilància i  control de l'execució del conveni i  dels compromisos adquirits en aquest, que
estableix l'article 49. f) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els efectuarà el
subdirector  general  de  Pesca  de  la  Conselleria  d'Agricultura,  Medi  Ambient,  Canvi  Climàtic  i
Desenvolupament Rural o, si escau, la persona que s'encomane per a això, que resoldrà els problemes
d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte del conveni.

DESENA. Jurisdicció competent

Les qüestions litigioses a les quals pogueren donar lloc la interpretació, modificació, efectes o resolució del
contingut d'aquest conveni se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el
que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

ONZENA. Procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea

Les aportacions establides en aquest conveni queden excloses de l'àmbit de l'article 107 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea als efectes previstos en el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del
Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes
de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques.

La causa de la no-subjecció a la prohibició de l'article 107 del TFUE és que les activitats subvencionades no
tenen la condició d'activitat econòmica ni repercuteixen en les activitats econòmiques que puguen realitzar,
si escau, els beneficiaris de les ajudes.

Atenent el que s'ha exposat, es considera que a aquestes ajudes nominatives se'ls aplicarà la dispensa de
l'obligació de notificació prevista en l'article 108 del TFUE.

En tot cas, serà aplicable el que es disposa en la normativa general en matèria de subvencions.

DOTZENA. Tractament de dades de caràcter personal

Sense perjudici  de les obligacions en matèria de publicitat  activa i  dret  d'accés a la informació pública
previstes en la Llei  19/2013,  de 9 de desembre,  de transparència,  accés a la  informació  pública i  bon
govern,  i  en la  Llei  2/2015,  de 2  d'abril,  de la  Generalitat,  de  transparència,  bon govern i  participació
ciutadana  de  la  Comunitat  Valenciana,  les  parts  es  comprometen  a  respectar  la  confidencialitat  de  la
informació que se subministren en l'execució d'aquest conveni.
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Així  mateix,  les parts  s'obliguen  a complir  les previsions  del  Reglament  (UE)  2016/679,  del  Parlament
Europeu i  del  Consell,  de 27  d'abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de les  persones físiques  quant  al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (d'ara en avant RGPD),  i  les específiques de la Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, quant a les dades personals que, a conseqüència
de l'execució d'aquest conveni, són tractades per cadascuna d'aquestes o es comuniquen entre aquestes.

Informació sobre el  tractament de dades de caràcter personal dels responsables designats per a fer el
seguiment del conveni i les persones signants d'aquest:

Nom del tractament: convenis.

Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en
matèria d'agricultura i medi ambient.

Finalitat  del  tractament:  gestió de convenis pels quals es gestionen ajudes,  col·laboracions i  acords de
cooperació.

Categories de dades: nom i cognoms, DNI/CIF/document identificatiu, adreça (postal i electrònica), signatura
i telèfon. Dades bancàries. Dades relacionades amb els documents presentats. Dades de representació.

Exercici de drets: pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les
seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu
en l'enllaç següent: http://www.gva.es/proc19970

Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona
interessada tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si
considera que el tractament de dades personals que la concerneixen infringeix la normativa en matèria de
protecció de dades.

Pot obtindre informació més detallada en l'enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/ es/registre-de-
tractaments

I com a prova de la seua conformitat, les parts signen aquest document, en triple exemplar, al lloc i en la
data assenyalats en l'encapçalament.

LA CONSELLERA D'AGRICULTURA,
DESENVOLUPAMENT RURAL,

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA

EL PATRÓ MAJOR DE LA CONFRARIA DE
PESCADORS DE SANTA POLA

Mireia Mollà Herrera Ángel Luchoro Piedecausa
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