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CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 22/2018, de 22 de 
novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sec-
tors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions en 
matèria de comerç, consum i artesania. [2018/11702]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 22/2018, de 22 
de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de comercio, consumo y artesanía. 
[2018/11702]

Publicada la Orden 22/2018, de 22 de noviembre, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de comercio, consumo y artesanía en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8433, 28.11.2018), se ha 
advertido error material en el artículo 20.2, del capítulo II, del título II, 
de la versión en valenciano.

Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, que establece que las administraciones 
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos existentes en sus actos, se realiza la siguiente corrección:

Donde dice:
«Podran accedir a les ajudes previstes en este punt les beneficiàries 

previstes en l’article 5.1.b que siguen agrupacions de professionals del 
comerç en mercats municipals, sense ànim de lucre, que hagen obtingut 
algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió emés per un orga-
nisme públic i vigent, per a les despeses generades en la realització de 
les següents actuacions»;

Debe decir:
«Podran accedir a les ajudes previstes en este punt les beneficiàries 

previstes en l’article 5.1.b que siguen agrupacions de professionals del 
comerç en mercats municipals, sense ànim de lucre per a si mateixes, 
que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió 
emés per un organisme públic i vigent, per a les despeses generades en 
la realització de les següents actuacions».

València, 12 de diciembre de 2018.– El conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo: Rafael Climent 
González.

Publicada l’Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
en matèria de comerç, consum i artesania, en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV 8433, 28.11.2018), s’ha advertit error 
material en l’article 20.2, del capítol II del títol II, de la versió en valen-
cià.

Per això, d’acord amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que estableix que les administracions públi-
ques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics exis-
tents en els seus actes, es realitza la correcció següent:

On diu:
«Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les benefici-

àries previstes en l’article 5.1.b que siguen agrupacions de professio-
nals del comerç en mercats municipals, sense ànim de lucre, que hagen 
obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió emés per 
un organisme públic i vigent, per a les despeses generades en la realit-
zació de les següents actuacions»;

Ha de dir:
«Podran accedir a les ajudes previstes en aquest punt les benefi-

ciàries previstes en l’article 5.1.b que siguen agrupacions de professi-
onals del comerç en mercats municipals, sense ànim de lucre per a si 
mateixes, que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat 
en la gestió emés per un organisme públic i vigent, per a les despeses 
generades en la realització de les següents actuacions».

València, 12 de desembre de 2018.– El conseller d’Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.
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