
 

CONVOCATÒRIA AJUDES PER A INSTITUTS TECNOLÒGICS 
Imprès de Sol∙licitud 

 

NOTA: Les dades  facilitades pel  sol∙licitant en  l'  imprés de 

sol∙licitud,  així  com  en  la  resta  de  documentació 

presentada, han de poder acreditar‐se davant de qualsevol 

comprovació efectuada per  l'  IVACE o altres òrgans de  les 

Administracions Públiques o de la Unió Europea. 

(01) IAE de l’activitat principal 

Indique  l'epígraf de  l'Impost  sobre Activitats Econòmiques 

(IAE)  amb  tots  els  seus  dígits  pel  qual  tribute  o  en  cas 

d'exempció,  el que  aparega  en  la declaració  censal.  En  el 

cas  que  l'empresa  tribute  per  diversos  epígrafs,  haurà 

d'indicar el corresponent al contingut del projecte. 

(02) IAE del projecte 

Ídem a nota (01), relatiu a altres activitats. Indicar solament 

en  el  cas que  l’IAE del  Project  siga distint  al de  l’activitat 

principal de  l’empresa. Si no està subjecte a  l’IAE  introduïr 

el valor “0 ‐ No sujeto al IAE”. 

(03) Sector de l'activitat 

Segons la següent relació: 

SECTOR 

- Activitats associatives 

- Activitats informàtiques 

- Agropecuària i pesca 

- Alimentació, begudes i tabac 

- Taulellets i taulells ceràmics 

- Calçat 

- Cautxu i plàstic 

- Comerç i reparacions 

- Construcció i instal∙lacions 

- Cuiro i marroquineria 

- Electricitat i aigua 

- Hosteleria 

- Indústria química i del petroli, coqueries 

- Indústries extractives (excepte pedra) 

- Joguet 

- Fusta (excepte moble) 

- Maquinària,  material  elèctric  i  instrumental 

professional 

- Material de transport 

- Moble 

- Altres Indústries 

- Altres servicis 

- Paper, arts gràfiques, edició 

- Pedra 

- Productes  minerals  no  metàl∙lics  (excepte  pedra  i 

taulellet) 

- Productes metàl∙lics (excepte maquinària) 

- Tèxtil‐confecció, pelleteria 

- Transport 

(04) CNAE 

Per a  l'activitat principal del  sol.licitant:  Indique's  l'epígraf 

de la Classificació Nacional 

d'Activitats Econòmiques (CNAE‐2009) que millor s'ajusta a 

la descripció de l'activitat 

principal del sol.licitant.  

(05) Programa d'ajuda. 

Indicar el programa de la convocatòria d'Ajudes 2012 al que 

desitja acollir‐se. 

(06) Condició de beneficiari 

Article  13.  Requisits  per  a  obtindre  la  condició  de 

beneficiari o entitat col∙laboradora. 



 

1.  Podran  obtindre  la  condició  de  beneficiari  o  entitat 

col∙laboradora  les persones o entitats que es  troben en  la 

situació que  fonamenta  la concessió de  la  subvenció o en 

les  que  concórreguen  les  circumstàncies  previstes  en  les 

bases reguladores i en la convocatòria. 

2. No podran obtindre  la  condició de beneficiari o entitat 

col∙laboradora de les subvencions regulades en aquesta llei 

les persones o entitats en els que concórrega alguna de les 

circumstàncies següents,  llevat que per  la naturalesa de  la 

subvenció s'exceptue per la seua formativa reguladora: 

a) Haver sigut condemnades per mitjà de sentència ferma a 

la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions 

o ajudes públiques. 

b)  Haver  sol∙licitat  la  declaració  de  concurs,  haver  sigut 

declarats  insolvents  en  qualsevol  procediment,  trobar‐se 

declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o 

haver  sigut  inhabilitats conforme a  la Llei Concursal  sense 

que  haja  conclòs  el  període  d'inhabilitació  fixat  en  la 

sentència de qualificació del concurs. 

c)  Haver  donat  lloc,  per  causa  de  que  hagueren  sigut 

declarats  culpables,  a  la  resolució  ferma  de  qualsevol 

contracte celebrat amb l'Administració. 

d) Estar sotmesa la persona física, els administradors de les 

societats mercantils o aquells que ostenten la representació 

legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de 

la  Llei  12/1995,  d'11  de  maig,  d'Incompatibilitats  dels 

Membres  del  Govern  de  la  Nació  i  dels  Alts  Càrrecs  de 

l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 

de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servici de 

les  Administracions  Públiques,  o  tractar‐se  de  qualsevol 

dels càrrecs electius regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 

19  de  juny,  del  Règim  Electoral  General,  en  els  termes 

establits en  la mateixa o en  la normativa autonòmica que 

regule estes matèries. 

e)  No  trobar‐se  al  corrent  en  el  compliment  de  les 

obligacions  tributàries  o  enfront  de  la  Seguretat  Social 

imposades per  les disposicions vigents, en  la forma que es 

determine reglamentàriament. 

f) Tindre  la residència fiscal en un país o territori qualificat 

reglamentàriament com a paradís fiscal. 

g) No  trobar‐se  al  corrent  de  pagament  d'obligacions  per 

reintegrament  de  subvencions  en  els  termes  que 

reglamentàriament es determinen. 

h)  Haver  sigut  sancionat mitjançant  una  resolució  ferma 

amb  la  pèrdua  de  la  possibilitat  d'obtindre  subvencions 

segons esta llei o la Llei General Tributària. 

No  podran  accedir  a  la  condició  de  beneficiaris  les 

agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de 

l'article  11  d'esta  llei  quan  concórrega  alguna  de  les 

prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres. 

3. En cap cas podran obtindre  la condició de beneficiari o 

entitat  col∙laboradora  de  les  subvencions  regulades  en 

aquesta  llei  les  associacions  sotmeses  en  les  causes  de 

prohibició previstes en els apartats 5  i 6 de  l'article 4 de  la 

Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,  reguladora del Dret 

d'Associació. 

Tampoc podran obtindre la condició de beneficiari o entitat 

col∙laboradora  les  associacions  respecte de què  s'haguera 

suspés el procediment administratiu d'inscripció per trobar‐

se  indicis  racionals  d'il∙licitut  penal,  en  aplicació  del  que 

disposa l'article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no 

recaiga una  resolució  judicial  ferma en  la virtut de  la qual 

puga practicar‐se la inscripció en el corresponent registre. 

4. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs b), d), e), f) 

i g) de l'apartat 2 i en l'apartat 3 d'este article s'apreciaran 

de  forma  automàtica  i  subsistiran mentres  concórreguen 

les circumstàncies que, en cada cas, les determinen. 

5. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs a)  i h) de 

l'apartat 2 d'este article s'apreciaran de forma automàtica. 

L'abast de la prohibició serà el que determine la sentència o 

resolució ferma. Si no n'hi ha, l'abast es fixarà d'acord amb 

el procediment determinat  reglamentàriament,  sense que 

puga excedir cinc anys en el cas que la prohibició no derive 

de sentència ferma. 

6.  L'apreciació  i  abast  de  la  prohibició  continguda  en  el 

paràgraf  c)  de  l'apartat  2  d'este  article  es  determinarà 

d'acord  amb  el  que  establix  l'article  21,  en  relació  amb 

l'article 20.c) del  text  refós de  la Llei de Contractes de  les 

Administracions  Públiques,  aprovat  pel  Reial  Decret 

Legislatiu 2/2002, de 16 de juny. 

7. La  justificació per part de  les persones o entitats de no 

estar  sotmesos  en  les  prohibicions  per  a  obtindre  la 

condició  de  beneficiari  o  entitat  col∙laboradora, 

assenyalades  en  els  apartats  2  i  3  d'este  article,  podrà 

realitzar‐se  per  mitjà  de  testimoni  judicial,  certificats 

telemàtics  o  transmissions  de  dades,  d'acord  amb  el  que 

establix la normativa reglamentària que regule la utilització 

de  tècniques  electròniques,  informàtiques  i  telemàtiques 



 

per  l'Administració General de  l'Estat o de  les  comunitats 

autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i 

quan  tal  document  no  puga  ser  expedit  per  l'autoritat 

competent,  podrà  ser  substituït  per  una  declaració 

responsable otorgada davant d'una autoritat administrativa 

o notari públic. 

(07) Gràndaria de la empresa/entitat 
sol∙licitant 

Definició  de microempresas,  petites  i mitjanes  empreses, 

adoptada per la Comissió Europea (DOCE nº L124/39, de 30 

de maig de 2003): 

Article 1 

Empresa 

Es  considerarà empresa  tota entitat,  independentment de 

la  seua  forma  jurídica,  que  exercisca  una  activitat 

econòmica.  En  particular,  es  consideraran  empreses  les 

entitats  que  exercisquen  una  activitat  artesanal  o  altres 

activitats  a  títol  individual  o  familiar,  les  societats  de 

persones  i  les  associacions  que  exercisquen  una  activitat 

econòmica de forma regular. 

Article 2 

Els  efectius  i  límits  financers  que  definixen  les  categories 

d'empreses 

1.  La  categoria  de  microempreses,  petites  i  mitjanes 

empreses  (PIME)  està  constituïda  per  les  empreses  que 

ocupen a menys de 250 persones  i el seu volum de negoci 

anual  no  excedix  de  50  milions  d'euros  o  el  seu  balanç 

general anual no excedix de 43 milions d'euros. 

2.  En  la  categoria  de  les  PIME,  es  definix  a  una  petita 

empresa  com  una  empresa  que  ocupa  a  menys  de  50 

persones  i el  seu  volum de negocis  anual o el  seu balanç 

general anual no supera els 10 milions d'euros. 

3.  En  la  categoria  de  les  PIME,  es  definix  a  una 

microempresa com una empresa que ocupa a menys de 10 

persones  i el  seu  volum de negocis  anual o el  seu balanç 

general anual no supera els 2 milions d'euros. 

Article 3  

Tipus de empreses considerades per al cálcul dels efectius i 

els imports financiers 

1. És una «empresa autònoma»  la que no pot qualificar‐se 

ni com a empresa associada a efectes de l'apartat 2, ni com 

a empresa vinculada a efectes de l'apartat 3. 

2.  Són «empreses  associades»  totes  les  empreses que no 

poden qualificar‐se com a empreses vinculades a efectes de 

l'apartat  3  i  entre  les  quals  hi  ha  la  relació  següent:  una 

empresa  (empresa  participant)  posseïx,  per  sí  mateix  o 

conjuntament  amb  una  o  més  empreses  vinculades  a 

efectes  de  la  definició  de  l'apartat  3,  el  25 %  o més  del 

capital  o  dels  drets  de  vot  d'una  altra  empresa  (empresa 

participada). 

Una  empresa  pot,  no  obstant,  rebre  la  qualificació 

d'autònoma,  sense  empreses  associades,  encara  que 

s'abaste o es supere el límit màxim del 25 %, quan estiguen 

presents  les  categories  d'inversors  següents,  i  a  condició 

que entre estos,  individual o conjuntament,  i  l'empresa en 

qüestió no existisquen els vincles descrits en l'apartat 3: 

a)  societats públiques de participació,  societats de  capital 

risc,  persones  físiques  o  grups  de  persones  físiques  que 

realitzen  una  activitat  regular  d'inversió  en  capital  risc 

(inversors providencials o «business angels») i invertisquen 

fons propis en empreses sense cotització borsària, sempre 

que  la  inversió  de  dits  «business  angels»  en  la  mateixa 

empresa no supere 1 250 000 euros; 

b) universitats o centres d'investigació sense fins lucratius;   

c)  inversors  institucionals,  inclosos  els  fons  de 

desenvolupament regional;  

d) autoritats locals autònomes amb un pressupost anual de 

menys de 10 milions d'euros i una població inferior a 5 000 

habitants. 

3. Són «empreses vinculades» les empreses entre les quals 

hi ha alguna de les relacions següents:  

a)  una  empresa  posseïx  la majoria  dels  drets  de  vot  dels 

accionistes o socis d'una altra empresa;   

b) una empresa té dret a anomenar o revocar a  la majoria 

dels membres de l'òrgan d'administració, direcció o control 

d'una altra empresa;  

c) una empresa  té dret a exercir una  influència dominant 

sobre una altra, en virtut d'un contracte celebrat amb ella o 

una clàusula estatutària de la segona empresa; 

d) una empresa, accionista o associada a una altra, controla 

sola, en virtut d'un acord celebrat amb altres accionistes o 



 

socis  de  la  segona  empresa,  la majoria  dels  drets  de  vot 

dels seus accionistes.   

Hi ha presumpció que no hi ha  influència dominant, quan 

els  inversors enunciats en el segon paràgraf de  l'apartat 2 

no  tinguen  implicació  directa  o  indirecta  en  la  gestió  de 

l'empresa  en  qüestió,  sense  perjudici  dels  drets  que  els 

corresponguen  en  la  seua  qualitat  d'accionistes  o 

d'associats.  

Les  empreses  que mantinguen  qualsevol  de  les  relacions 

previstes en el primer paràgraf a través d'una altra o altres 

empreses, o amb els inversors enumerats en l'apartat 2, es 

consideraran també vinculades. 

Es  consideraran  també  empreses  vinculades  les  que 

mantinguen  alguna  de  les  dites  relacions  a  través  d'una 

persona física o un grup de persones físiques que actuen de 

comú acord, si les dites empreses exercixen la seua activitat 

o part de la mateixa en el mateix mercat de referència o en 

mercats contigus.  

Es considerarà «mercat contigu» el mercat d'un producte o 

servici  situat  en  una  posició  inmediatament  anterior  o 

posterior a la del mercat en qüestió.  

4. A excepció dels casos esmentats en el segon paràgraf de 

l'apartat 2, una empresa no pot ser considerada com PIME, 

si  el 25 % o més del  seu  capital o dels  seus drets de  vot 

estan  controlats,  directament  o  indirectament,  per  un  o 

més organismes públics o col∙lectivitats públiques.  

5. Les empreses poden efectuar una declaració relativa a la 

seua  qualificació  com  a  empresa  autònoma,  associada  o 

vinculada, així  com a  les dades  relatives als  límits màxims 

enunciats en  l'article 2. Pot efectuar‐se aquesta declaració 

encara que el capital estiga distribuït de tal forma que no es 

puga determinar amb precisió qui ho posseïx, si  l'empresa 

declara amb presumpció legítima i fiable que el 25 % o més 

del seu capital no pertany a una altra empresa o no ho deté 

conjuntament  amb  empreses  vinculades  entre  elles  o  a 

través  de  persones  físiques  o  d'un  grup  de  persones 

físiques.  Tals  declaracions  no  eximixen  dels  controls  i 

verificacions  previstes  per  les  normatives  nacionals  o 

comunitàries. 

Article 4 

Dades  que  cal  prendre  en  compte  per  a  calcular  els 

efectius, els imports financers i el període de referència 

1.  Les dades  seleccionades per  al  càlcul del personal  i els 

imports  financers  són  els  corresponents  a  l'últim  exercici 

comptable  tancat,  i  es  calculen  sobre  una  base  anual.  Es 

tenen en compte a partir de  la data en què es tanquen els 

comptes.  El  total  de  volum  de  negocis  es  calcularà  sense 

l'impost sobre el valor afegit (IVA) ni tributs indirectes.  

2.  Quan  una  empresa,  en  la  data  de  tancament  dels 

comptes, constate que s'han sobrepassat en un sentit o en 

un altre, i sobre una base anual, els límits màxims d'efectius 

o els  límits màxims  financers enunciats en  l'article 2, esta 

circumstància només li farà adquirir o perdre la qualitat de 

mitja  o  petita  empresa,  o  de  microempresa,  si  aquest 

rebasament es produïx en dos exercicis consecutius. 

3. En empreses de nova creació que no han tancat encara 

els  seus  comptes,  s'utilitzaran  dades  basades  en 

estimacions fiables realitzades durant l'exercici financer.  

Article 5 

Els efectius  

Els  efectius  corresponen  al  nombre  d'unitats  de  treball 

anual (UTA), és a dir, al nombre de persones que treballen 

en l'empresa en qüestió o per compte de la dita empresa a 

temps complet durant tot  l'any de què es tracte. El treball 

de  les  persones  que  no  treballen  tot  l'any,  o  treballen  a 

temps  parcial,  independentment  de  la  duració  del  seu 

treball, o el treball estacional, es compten com a fraccions 

d'UTA.  En  els  efectius  es  comptabilitza  a  les  categories 

següents:   

a) assalariats;  

b) persones que treballen per a l'empresa, que tinguen amb 

ella  un  vincle  de  subordinació  i  estiguen  assimilades  a 

assalariats d'acord amb el Dret nacional;  

c) propietaris que dirigixen la seua empresa;   

d) socis que exercisquen una activitat regular en l'empresa i 

disfruten d'avantatges  financers per part de  l'empresa. Els 

aprenents  o  alumnes  de  formació  professional  amb 

contracte  d'aprenentatge  o  formació  professional  no  es 

comptabilitzaran dins dels efectius. No es comptabilitza  la 

duració  dels  permisos  de  maternitat  o  dels  permisos 

parentals.  



 

Article 6 

Determinació de les dades de l' empresa  

1. En el cas d'empreses autònomes,  les dades,  inclosos els 

efectius,  es  determinaran  únicament  sobre  la  base  dels 

comptes de la dita empresa. 

2.  Les  dades,  inclosos  els  efectius,  d'una  empresa  amb 

empreses  associades o  vinculades,  es determinaran  sobre 

la base dels comptes i la resta de dades de l'empresa, o bé, 

si  existixen,  sobre  la  base  dels  comptes  consolidats  de 

l'empresa,  o  dels  comptes  consolidats  en  les  quals 

l'empresa estiga inclosa per consolidació.  

 A les dades previstes en el primer paràgraf s'han d'agregar 

les  dades  de  les  possibles  empreses  associades  amb 

l'empresa  en  qüestió,  situades  en  posició  inmediatament 

anterior o posterior a esta. L'agregació serà proporcional al 

percentatge de participació en el capital o en els drets de 

vot  (al  més  elevat  d'estos  dos  percentatges).  En  cas  de 

participacions  encreuades,  s'aplicarà  el  percentatge  més 

elevat.  

A  les  dades  previstes  en  el  primer  i  segon  paràgrafs 

s'afegirà el 100 % de les dades de les empreses que puguen 

estar directament o  indirectament  vinculades  a  l'empresa 

en qüestió i que no hagen sigut incloses en els comptes per 

consolidació.   

3.  Per  a  aplicar  l'apartat  2,  les  dades  de  les  empreses 

associades amb  l'empresa en qüestió han de procedir dels 

comptes, consolidades si existixen, i de les altres dades, als 

quals s'haurà d'afegir el 100 % de les dades de les empreses 

vinculades a estes empreses associades, excepte si els seus 

dades ja s'hagueren inclòs per consolidació.  

Per  a  aplicar  dit  apartat  2,  les  dades  de  les  empreses 

vinculades a l'empresa en qüestió han de procedir dels seus 

comptes, consolidades si existixen,  i de  les altres dades. A 

estos s'haurà d'agregar proporcionalment  les dades de  les 

empreses  que  puguen  estar  associades  a  estes  empreses 

vinculades,  situades en posició  immediatament  anterior o 

posterior  a  estes,  excepte  si  s'hagueren  inclòs  ja  en  els 

comptes consolidats en una proporció almenys equivalent 

al percentatge definit en el segon guió de l'apartat 2.  

4. Quan en els comptes consolidats no consten els efectius 

d'una empresa donada, es calcularà incorporant de manera 

proporcional  les  dades  relatives  a  les  empreses  amb  les 

quals  l'empresa estiga associada,  i afegint els relatius a  les 

empreses amb què estiga vinculada. 

(08) Últim exercici tancat 

Dades de  l'últim exercici  tancat  corresponents a  la pròpia 

empresa sol∙licitant. 

(09) Nombre mitjà de treballadors 

Es calcularà la mitjana ponderada pel temps de treballadors 

fixos o no fixos que el sol∙licitant haja tingut durant  l'últim 

exercici tancat, i s'arredonirà al nombre enter més pròxim.  

Per exemple, si una empresa ha tingut:  

       16 treballadors durant tot l'any 

        3 treballadors durant 6 mesos 

        2 treballadors durant 1 mes 

El càlcul seria 

 

La  ponderació  pot  fer‐se  igualment  per  setmanes  o  dies 

segons convinga. 

En  el  cas  de  minusvàlids,  s'entendrà  com  a  tals  a  les 

persones que complisquen  les  condicions assenyalades en 

la  Llei  13/82  de  7  d'Abril,  d'Integració  Social  dels 

Minusvàlids  (LISMI), és a dir, aquells que aconseguixen un 

33 per cent de minusvalidesa, dels quals un mínim d'un 25 

per cent ha de ser de caràcter mèdic. 

(10) Nombre mitjà de treballadors 
discapacitats 

En  el  cas  de  minusvàlids,  s'entendrà  com  a  tals  a  les 

persones que complisquen  les  condicions assenyalades en 

la  Llei  13/82  de  7  d'Abril,  d'Integració  Social  dels 

Minusvàlids  (LISMI), és a dir, aquells que aconseguixen un 

33 per cent de minusvalidesa, dels quals un mínim d'un 25 

per cent ha de ser de caràcter mèdic. 

Llei  13/1982,  de  7  d'abril,  sobre  Integració  social  de 

minusvàlids (article 38). 

(11) Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones 
i hòmens 

Pla previst en l'article 20 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la 

Generalitat, per a l'Igualtat entre Dones i Hòmens  visat per 

part del centre directiu de l'Administració de la Generalitat 



 

amb  competència  en  matèria  de  dona  o  per  qualsevol 

administració pública o òrgan competent. 

 (12) Empresa / Entitat gestionada o 
propietat de dones 

S'assenyalarà esta casella en els següents casos: 

 1. Per a societats cooperatives, laborals, mercantils, civils i 

comunitat de bens si almenys el 80% del capital social està 

suscrit  per  dones  i,  a  més,  éstes  tenen  representació 

majoritaria  als  òrgans  de  direcció  i  llocs  executius,  i  la 

gerència està presa per una dona. 

 2.  Per  a  empreses  la  titularitat  de  la  qual  correspon  a 

persona  física,  si  la  titularitat  i  direcció  de  la  empresa 

correspon a una dona.  

 3.  Per  a  organitzacions  y  associacions  de  dones,  si  els 

càrrecs  que  conformen  els  ògans  de  direcció,  gestió  i/o 

control corresponen a dones. 

(13) Empresa / Entitat gestionada o 
propietat de joves 

S'assenyalarà aquesta casella en els casos següents: 

 1. Per a societats cooperatives, laborals, mercantils, civils i 

comunitat de bens si almenys el 50% del capital social està 

subscrit per persones  físiques quina edat oscil∙la entre els 

16  i  els  30  anys  i,  a més,  aquestes  tenen  representació 

majoritària en els òrgans de direcció  i  llocs executius,  i  la 

gerència està exercida per un jove. 

 2. Per a empreses quina  titularitat corresponga a persona 

física, si  la titularitat  i direcció de  l'empresa corresponen a 

una persona  física quina edat oscil∙le entre els 16  i els 30 

anys. 

 3.  Per  a  organitzacions  i  associacions  de  jóvens,  si  els 

càrrecs  que  conformen  els  òrgans  de  direcció,  gestió  i/o 

control    corresponen  a persones quina  edat oscil∙le  entre 

els 16 i els 30 anys. 

(14) Empresa / Entitat gestionada o 
propietat de discapacitats 

S'assenyalarà aquesta casella en els casos següents: 

1. Per a societats cooperatives,  laborals, mercantils, civils  i 

comunitat de bens si almenys el 80% del capital social està 

subscrit  per  discapacitats  i,  a  més,  aquests  tenen 

representació majoritària  en  els  òrgans  de  direcció  i  llocs 

executius, i la gerència està exercida per un discapacitat. 

2. Per a empreses quina  titularitat  corresponga a persona 

física, si  la titularitat  i direcció de  l'empresa corresponen a 

un discapacitat.  

3. Per a organitzacions i associacions de discapacitats, si els 

càrrecs  que  conformen  els  òrgans  de  direcció,  gestió  i/o 

control corresponen a discapacitats. 

(15) Avaluació d'impacte ambiental 

La  legislació  vigent  en  matèria  d'impacte  ambiental 

contempla diferents supòsits en què un projecte pot tindre 

directament  o  indirectament  efectes  sobre  la  salut,  el 

benestar humà o  l'entorn.   En este  cas  serà necessària  la 

tramitació d'una Avaluació d'Impacte Ambiental,  l'informe 

favorable  de  la  qual  emés  per  l'organisme  competent 

s'haurà  d'aportar  amb  la  sol∙licitud  o  després  de  la 

notificació de la concessió de l'ajuda.   

En  els  projectes  presentats  a  l'IVACE,  amb  caràcter 

orientatiu  i  sense  que  açò  excloga qualsevol  altre  supòsit 

previst  en  la  normativa  legal,  pot  precisar‐se  aquesta 

tramitació  sempre  que  impliquen  afectacions 

mediambientals  per  investigacions,  desenrotllaments 

tecnològics,  o millores  en  processos  i  productes  vinculats 

amb les activitats següents: 

1.  multiplicació,  propagació,  reproducció  i  explotació 

d'espècies  vegetals o animals, 

2.  tractament  i  transformació de  l'amiant  i productes que 

contenen amiant, 

3. fos o aliatge de metalls ferrosos o no ferrosos, o d'altres 

substàncies minerals, 

4.  tractament de  superfície de metalls  i materials plàstics 

per processos electrolítics o químics, 

5. fabricació de vidre, inclosa la fibra de vidre, 

6. fabricació de productes ceràmics per mitjà d'enfornat, 

7. fabricació a escala industrial de substàncies per mitjà de 

transformació química, 

8.  producció  de  pesticides,  productes  farmacèutics, 

pintures, vernissos, elastòmers i peròxids, 

9. tractament previ o tenyit de productes tèxtils, 



 

10. assaonat de pells i cuiros, 

11. producció i tractament de pasta de paper i cel∙lulosa, 

12. tractament i gestió de residus. 

En  la  pàgina Web  de  l'IVACE  http://www.ivace.es  podrà 

trobar  detall  de  la  normativa  vigent  sobre  Avaluació  de 

l'Impacte Ambiental,  incloent els supòsits concrets en què 

esta  és  necessària.    Per  a  determinar  si  el  seu  projecte 

precisa esta  tramitació  consulte especialment els annexos 

de la Llei 6/2001 ‐àmbit de l'Estat‐  i del Decret 162/1990 ‐

àmbit de la Comunitat Valenciana. 

(16) Lloc de realització de l'activitat 

El projecte objecte de  l'ajuda haurà d'estar  localitzat a    la 

Comunitat Valenciana. 

(17) Creació d'ocupació derivat del projecte 

En  cas  que  el  projecte  no  comporte  creació  d'ocupació, 

indiqueu‐ho expressament. 

http://www.ivace.es/
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