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RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2021, del director 
general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i For-
mació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 
les subvencions destinades a la contractació de persones 
desocupades per corporacions locals de la Comunitat 
Valenciana, per a la realització d’accions previstes en 
plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal, en 
aplicació de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conse-
lleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA). [2022/1733]

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2021, del director 
general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2022 
las subvenciones destinadas a la contratación de personas 
desempleadas por corporaciones locales de la Comuni-
tat Valenciana, para la realización de acciones previstas 
en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito 
forestal, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA). 
[2022/1733]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 11 de julio de 
2016, se publicó la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conseleria de Eco-
nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en el Programa de Iniciativa Social en colaboración con corporaciones 
locales de la Comunitat Valenciana, modificada por la Orden 10/2017, 
de 8 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana de 10 de mayo de 2017.

El artículo 10.3 de la Orden 8/2016 establece que cada convocatoria 
podrá delimitar los ámbitos sectoriales en que proceda desarrollar las 
obras o servicios de interés general o social (turismo, medio ambiente, 
servicios sociales, atención a personas desempleadas...) y el ámbito 
geográfico específico de actuación (si concurren circunstancias que lo 
justifiquen). En aplicación de esta previsión y de conformidad con el 
Informe-Propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta 
a las Emergencias, esta convocatoria tiene por objeto subvencionar a 
entidades locales municipales la contratación de personas desemplea-
das a fin de que realicen actuaciones cuyo objeto principal consista en 
mitigar o reducir un riesgo contemplado en un plan o procedimiento de 
emergencias de la Comunitat Valenciana en su conjunto o de ámbito 
local, y de manera especial la reducción de los riesgos poblacionales 
derivados de los incendios forestales, mediante acciones que favorezcan 
la intervención de los medios de extinción.

De conformidad con el Informe-Propuesta de la Agencia Valen-
ciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de 10 de diciembre 
de 2021, el ámbito geográfico de la convocatoria se ha determinado 
mediante la combinación de los siguientes factores: el riesgo de des-
poblamiento y el riesgo de incendio forestal y prioridad operativa en la 
extinción de incendios.

Para la concreción de estos criterios, se ha considerado a los munici-
pios cuya superficie clasificada como de alto riesgo de incendio forestal 
resulta, según el anexo del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios 
Forestales, igual o superior a 25 Ha, con un índice de desviación de 
+– un 5 % (unidad mínima de gestión forestal, de acuerdo con el Plan 
de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana), siempre que 
adicionalmente cumplan alguna de los siguientes criterios:

a) municipios con menos de 1.000 habitantes, según datos de 2020.
b) municipios con menos de 5.000 habitantes, según datos de 2020 

situados en comarcas con áreas con riesgo alto o medio de despobla-
miento (según información técnica de la Dirección General de Adminis-
tración Local: l’Alcalatén, l’Alcoià, l’Alt Maestrat, l’Alt Vinalopó, El 
Alto Mijares, el Alto Palància, el Baix Maestrat, La Canal de Navarrés, 
La Costera, el Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, 
la Plana Baixa, La Plana de Utiel-Requena, els Ports, El Rincón de 
Ademuz, Los Serranos, la Vall d’Albaida y El Valle de Ayora), a los que 
el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales les impone la 
obligación o les recomienda redactar un Plan de actuación municipal 
frente al riesgo de incendios forestales.

Finalmente, y en consideración a la problemática específica deri-
vada de su traslado como consecuencia de la construcción del embalse 
de Benagéber, el Informe-Propuesta de la Agencia Valenciana de Segu-
ridad y Respuesta a las Emergencias propone incluir adicionalmente a 
los municipios de Domeño y Loriguilla, para que ejecuten actuaciones 
exclusivamente en las áreas de su término municipal radicadas en la 
comarca de Los Serranos. También, en el marco de una revisión per-

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’11 de juliol de 
2016, es va publicar l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvenci-
ons en el Programa d’iniciativa social en col·laboració amb corporaci-
ons locals de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 10/2017, 
de 8 de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de 10 de maig de 2017.

L’article 10.3 de l’Ordre 8/2016 estableix que cada convocatòria 
podrà delimitar els àmbits sectorials en què siga procedent desenvolupar 
les obres o serveis d’interés general o social (turisme, medi ambient, 
serveis socials, atenció a persones desocupades...) i l’àmbit geogràfic 
específic d’actuació (si concorren circumstàncies que ho justifiquen). 
En aplicació d’aquesta previsió i de conformitat amb l’Informe-pro-
posta de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergèn-
cies, aquesta convocatòria té per objecte subvencionar a entitats locals 
municipals la contractació de persones desocupades, a fi que realitzen 
actuacions l’objecte principal de les quals consistisca a mitigar o reduir 
un risc contemplat en un pla o procediment d’emergències de la Comu-
nitat Valenciana en el seu conjunt o d’àmbit local, i de manera especial 
la reducció dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals, mit-
jançant accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

De conformitat amb l’Informe-proposta de l’Agència Valenciana 
de Seguretat i Resposta a les Emergències, de 10 de desembre de 2021, 
l’àmbit geogràfic de la convocatòria s’ha determinat mitjançant la com-
binació dels factors següents: el risc de despoblament i el risc d’incendi 
forestal i prioritat operativa en l’extinció d’incendis.

Per a la concreció d’aquests criteris, s’ha considerat els municipis 
la superfície classificada com d’alt risc d’incendi forestal dels quals 
resulta, segons l’annex del Pla especial enfront del risc d’incendis fores-
tals, igual o superior a 25 Ha, amb un índex de desviació de +– un 5 % 
(unitat mínima de gestió forestal, d’acord amb el Pla d’acció territorial 
forestal de la Comunitat Valenciana), sempre que addicionalment com-
plisquen algun dels criteris següents:

a) Municipis amb menys de 1.000 habitants, segons dades de 2020.
b) Municipis amb menys de 5.000 habitants, segons dades de 

2020, situats en comarques amb àrees amb risc alt o mitjà de despo-
blament (segons informació tècnica de la Direcció General d’Admi-
nistració Local: l’Alcalatén, l’Alcoià, l’Alt Maestrat, l’Alt Vinalopó, 
l’Alt Millars, l’Alt Palància, el Baix Maestrat, la Canal de Navarrés, la 
Costera, el Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la 
Plana Baixa, la Plana d’Utiel-Requena, els Ports, el Racó d’Ademús, 
els Serrans, la Vall d’Albaida i la Vall d’Aiora), als quals el Pla especial 
enfront del risc d’incendis forestals els imposa l’obligació o els reco-
mana redactar un pla d’actuació municipal enfront del risc d’incendis 
forestals.

Finalment, i en consideració a la problemàtica específica derivada 
del seu trasllat a conseqüència de la construcció de l’embassament de 
Benagéber, l’Informe-proposta de l’Agència Valenciana de Seguretat i 
Resposta a les Emergències proposa incloure addicionalment els muni-
cipis de Domeño i Loriguilla, perquè executen actuacions exclusiva-
ment en les àrees del seu terme municipal radicades a la comarca dels 
Serrans. També, en el marc d’una revisió permanent dels paràmetres 



manente de los parámetros de riesgo, se propone incorporar dentro del 
listado de municipios beneficiarios aquellos que, aun no cumpliendo 
los requisitos anteriores, tienen entidades locales menores con menos 
de 1.000 habitantes y un mínimo de 25 ha forestales, con el mismo 
condicionante de que las actuaciones se lleven a cabo exclusivamente 
dentro del ámbito de la Entidad Local Menor independientemente de 
que el expediente sea pedido y tramitado por el ayuntamiento en que se 
incluya la entidad menor. Estas son: Jesús Pobre (Dénia) y La Barraca 
de Aigües Vives (Alzira).

Por otro lado, La Orden 22/2021, de 13 de julio, de la consellera de 
Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la elabora-
ción de nuevos planes de emergencia o a la revisión de los ya aprobados 
de los municipios de la Comunitat Valenciana y se convoca la concesión 
de ayudas para el ejercico 2021, incluye un nuevo criterio a los ya indi-
cados: cualquier municipio no incluido en los criterios a) y b) que tenga 
el Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales aprobado 
o en proceso de redacción a través de la Orden 22/2021, de 13 de julio.

Estas subvenciones son compatibles con el mercado común y no 
están sujetas a comunicación o notificación a la Comisión Europea al 
no resultar de aplicación lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea por estar destinadas a entida-
des públicas para la realización de obras o servicios de interés general 
y social y, por tanto, no pueden afectar a los intercambios comerciales 
pues no falsean ni amenazan falsear la competencia.

El artículo 167 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvencio-
nes, establece que «En la tramitación anticipada de otorgamiento de 
subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la 
presente ley, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente 
anterior al de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos 
los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en 
los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado 
y suficiente para ello».

En el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2022 figura en el capítulo IV del subprograma 322.51 «Fomento de 
Empleo» la línea de subvención S2941 con una dotación adecuada y 
suficiente para la financiación de estas ayudas.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 160.4.b 
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Públi-
ca, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, resuelvo:

Primero. Convocatoria
1. Convocar para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a la 

contratación de personas desempleadas por las corporaciones locales de 
la Comunitat Valenciana relacionadas en el anexo, para la realización 
de actuaciones cuyo objeto principal consista en mitigar o reducir un 
riesgo contemplado en un plan o procedimiento de emergencias de la 
Comunitat Valenciana en su conjunto o de ámbito local, y de mane-
ra especial la reducción de los riesgos poblacionales derivados de los 
incendios forestales, mediante acciones que favorezcan la intervención 
de los medios de extinción.

2. Estas subvenciones se financiarán con cargo al capítulo 4, código 
de línea S2941000, del subprograma 322.51 Fomento de Empleo, por 
un importe global máximo estimado de 15.000.000 de euros, fondos 
procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal. En todo caso, la 
concesión de estas subvenciones queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación para el ejercicio 2022.

3. La dotación de esta convocatoria podrá incrementarse si con-
curre alguno de los supuestos previstos en el artículo 11.2 del Decreto 
77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de 
gestión del presupuesto de la Generalitat. En todo caso, dicho incremen-
to queda condicionado a la declaración de disponibilidad del crédito, 
que deberá ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana. Esta publicidad no implicará la apertura de plazo para presentar 
nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Segundo. Objeto y ámbito
Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones 

destinadas a la contratación de personas desempleadas por las corpo-
raciones locales de la Comunitat Valenciana relacionadas en el anexo, 

de risc, es proposa incorporar dins de la llista de municipis beneficiaris 
aquells que, fins i tot no complint els requisits anteriors, tenen entitats 
locals menors amb menys de 1.000 habitants i un mínim de 25 ha fores-
tals, amb el mateix condicionant que les actuacions es duguen a terme 
exclusivament dins de l’àmbit de l’entitat local menor independentment 
que l’expedient siga demanat i tramitat per l’ajuntament en què s’in-
cloga l’entitat menor. Aquestes són: Jesús Pobre (Dénia) i la Barraca 
d’Aigües Vives (Alzira).

D’altra banda, l’Ordre 22/2021, de 13 de juliol, de la consellera 
de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió d’ajudes destinades a l’elaboració 
de nous plans d’emergència o a la revisió dels ja aprovats dels municipis 
de la Comunitat Valenciana i es convoca la concessió d’ajudes per a 
l’exercici 2021, inclou un nou criteri als ja indicats: qualsevol municipi 
no inclòs en els criteris a) i b) que tinga el Pla d’actuació municipal 
enfront d’incendis forestals aprovat o en procés de redacció a través de 
l’Ordre 22/2021, de 13 de juliol.

Aquestes subvencions són compatibles amb el mercat comú i no 
estan subjectes a la comunicació o notificació a la Comissió Europea, ja 
que no els és aplicable el que s’estableix en l’article 107.1 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea, per estar destinades a entitats públi-
ques per a la realització d’obres o serveis d’interés general i social i, per 
tant, no poden afectar els intercanvis comercials perquè no falsegen ni 
amenacen falsejar la competència.

L’article 167 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, 
estableix que «En la tramitació anticipada d’atorgament de subvenci-
ons, de conformitat amb el que es preveu en l’article 41 d’aquesta llei, 
podrà arribar-se al moment procedimental immediatament anterior al 
de la resolució de la concessió, i haurà de constar en tots els tràmits que 
aquest atorgament estarà condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a això en els pressupostos de l’exercici econòmic següent».

En el projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 
figura en el capítol IV del subprograma 322.51, «Foment d’ocupació», 
la línia de subvenció S2941 amb una dotació adequada i suficient per al 
finançament d’aquestes ajudes.

D’acord amb el que s’ha exposat i de conformitat amb l’article 
160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Convocatòria
1. Convocar per a l’exercici 2022 les subvencions destinades a la 

contractació de persones desocupades per les corporacions locals de la 
Comunitat Valenciana detallades en l’annex, per a la realització d’actu-
acions l’objecte principal de les quals consistisca a mitigar o reduir un 
risc contemplat en un pla o procediment d’emergències de la Comunitat 
Valenciana en el seu conjunt o d’àmbit local, i de manera especial la 
reducció dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals, mit-
jançant accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

2. Aquestes subvencions es finançaran amb càrrec al capítol 4, codi 
de línia S2941000, del subprograma 322.51, «Foment d’ocupació», per 
un import global màxim estimat de 15.000.000 euros, fons procedents 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal. En tot cas, la concessió d’aques-
tes subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el pressupost de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació per a l’exercici 2022.

3. La dotació d’aquesta convocatòria podrà incrementar-se si con-
corre algun dels supòsits previstos en l’article 11.2 del Decret 77/2019, 
de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del 
pressupost de la Generalitat. En tot cas, aquest increment queda condi-
cionat a la declaració de disponibilitat del crèdit, que haurà de ser publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicitat 
no implicarà l’obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni 
l’inici de nou còmput de termini per a resoldre.

Segon. Objecte i àmbit
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions 

destinades a la contractació de persones desocupades per les corpora-
cions locals de la Comunitat Valenciana detallades en l’annex, per a la 



para la realización de actuaciones cuyo objeto principal consista en 
mitigar o reducir un riesgo contemplado en un plan o procedimiento 
de emergencias de la Comunitat Valenciana en su conjunto o de ámbito 
local, y de manera especial la reducción de los riesgos poblacionales 
derivados de los incendios forestales, mediante acciones que favorezcan 
la intervención de los medios de extinción.

Tercero. Entidades beneficiarias
1. Podrán ser beneficiarias de este programa las entidades locales 

municipales de la Comunitat Valenciana relacionadas en el anexo.
2. No podrán ser beneficiarias las entidades que incurran en alguna 

de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Cuarto. Costes subvencionables
1. Las subvenciones se destinarán a la financiación de los costes 

salariales, incluida su cotización a la Seguridad Social, de las personas 
desempleadas que hubieran sido contratadas para la realización de las 
acciones objeto de esta resolución

2. Únicamente se entenderá como coste salarial las percepciones 
económicas por la prestación del servicio, con exclusión de dietas, 
indemnizaciones y suplidos como consecuencia de la actividad laboral, 
retribuciones de vacaciones no disfrutadas u otras percepciones que no 
tengan la condición de salario.

3. No resultarán subvencionables los días en que la persona tra-
bajadora se encuentre en situación de incapacidad por enfermedad o 
accidente, sean comunes o profesionales, ni los supuestos de permiso 
de maternidad o paternidad.

Quinto. Personas destinatarias finales
Las personas destinatarias finales de este programa son las personas 

desempleadas mayores de edad que figuren inscritas como demandantes 
de empleo en los Espais Labora de la Generalitat.

Sexto. Procedimiento de selección de las personas trabajadoras
1. Tras la publicación en el apartado de subvenciones de fomento 

de empleo de la web de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación de los importes asignados por el órgano colegiado, las enti-
dades beneficiarias deberán presentar oferta de empleo al Espai Labo-
ra, que efectuará una preselección entre personas desempleadas que 
preferentemente no resulten beneficiarias de prestaciones o subsidios 
por desempleo o de rentas vinculadas a procesos de inserción laboral.

2. Para la selección final de las personas candidatas se constituirá 
una Comisión de Baremación integrada por dos representantes de la 
entidad beneficiaria, que ostentarán la presidencia (con voto de cali-
dad) y la secretaría; y por sendos representantes de las organizaciones 
sindicales integrantes del Consejo de Dirección de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, que deberán ser convocados con 
una antelación mínima de cinco días hábiles.

3. La entidad beneficiaria contratará a quienes obtengan mayor pun-
tuación en la baremación de los criterios establecidos en el anexo de 
la Orden 8/2016, sin que pueda contratarse a más de un miembro de 
la misma unidad familiar. En caso de empate, se seleccionará a quien 
acredite menor renta per cápita de la unidad familiar.

4. Se levantará acta del proceso de selección, según modelo norma-
lizado. En caso de ausencia de la representación sindical, se adjuntará al 
acta la convocatoria remitida o la justificación de la ausencia.

5. Las personas candidatas deberán figurar inscritas como desem-
pleadas en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación en 
el momento de su contratación, que en todo caso deberá tener lugar 
después de la resolución de concesión de la subvención. No se entende-
rá cumplido este requisito si la inscripción se produce el día en que se 
inicia la relación laboral.

6. Las personas trabajadoras podrán ser sustituidas en caso de reso-
lución del contrato de trabajo antes de que finalice el proyecto por las 
causas recogidas en el artículo 5.6 de la Orden 8/2016, en su redacción 
dada por la Orden 10/2017, o de su suspensión debido a situaciones de 
incapacidad temporal, maternidad, paternidad u otras situaciones con 
obligación legal de reserva del puesto. Las sustituciones se realizarán 
según su orden de puntuación por otras personas candidatas que figuren 
inscritas como desempleadas demandantes de empleo. Si ninguna de 

realització d’actuacions l’objecte principal de les quals consistisca a 
mitigar o reduir un risc contemplat en un pla o procediment d’emer-
gències de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt o d’àmbit local, 
i de manera especial la reducció dels riscos poblacionals derivats dels 
incendis forestals, mitjançant accions que afavorisquen la intervenció 
dels mitjans d’extinció.

Tercer. Entitats beneficiàries
1. Podran ser beneficiàries d’aquest programa les entitats locals 

municipals de la Comunitat Valenciana detallades en l’annex.
2. No podran ser beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna 

de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quart. Costos subvencionables
1. Les subvencions es destinaran al finançament dels costos salari-

als, incloent-hi la seua cotització a la Seguretat Social, de les persones 
desocupades que hagen sigut contractades per a la realització de les 
accions objecte d’aquesta resolució.

2. Únicament s’entendrà com a cost salarial les percepcions econò-
miques per la prestació del servei, a exclusió de dietes, indemnitzacions 
i bestretes a conseqüència de l’activitat laboral, retribucions de vacances 
no gaudides o altres percepcions que no tinguen la condició de salari.

3. No resultaran subvencionables els dies que la persona treballa-
dora es trobe en situació d’incapacitat per malaltia o accident, siguen 
comuns o professionals, ni els supòsits de permís de maternitat o pater-
nitat.

Cinqué. Persones destinatàries finals
Les persones destinatàries finals d’aquest programa són les perso-

nes desocupades majors d’edat que figuren inscrites com a demandants 
d’ocupació en els espais Labora de la Generalitat.

Sisé. Procediment de selecció de les persones treballadores
1. Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment 

d’ús de la web de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
dels imports assignats per l’òrgan col·legiat, les entitats beneficiàries 
hauran de presentar oferta d’ocupació a l’espai Labora, que efectuarà 
una preselecció entre persones desocupades que preferentment no resul-
ten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes 
vinculades a processos d’inserció laboral.

2. Per a la selecció final de les persones candidates es constituirà 
una comissió de baremació integrada per dos representants de l’enti-
tat beneficiària, que exerciran la presidència (amb vot de qualitat) i la 
secretaria; i per sengles representants de les organitzacions sindicals 
integrants del Consell de Direcció de LABORA Servei Valencià d’Ocu-
pació i Formació, que hauran de ser convocats amb una antelació míni-
ma de cinc dies hàbils.

3. L’entitat beneficiària contractarà els qui obtinguen major puntua-
ció en la baremació dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016, 
sense que puga contractar-se més d’una persona membre de la mateixa 
unitat familiar. En cas d’empat, se seleccionarà qui acredite menor renda 
per càpita de la unitat familiar.

4. S’estendrà acta del procés de selecció, segons model normalitzat. 
En cas d’absència de la representació sindical, s’adjuntarà a l’acta la 
convocatòria remesa o la justificació de l’absència.

5. Les persones candidates hauran de figurar inscrites com a deso-
cupades en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació en el 
moment de la seua contractació, que en tot cas haurà de tindre lloc 
després de la resolució de concessió de la subvenció. No s’entendrà 
complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia en què s’inicia 
la relació laboral.

6. Les persones treballadores podran ser substituïdes en cas de 
resolució del contracte de treball abans que finalitze el projecte per 
les causes recollides en l’article 5.6 de l’Ordre 8/2016, en la redacció 
que en fa l’Ordre 10/2017, o de la seua suspensió a causa de situacions 
d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat o altres situacions amb 
obligació legal de reserva del lloc. Les substitucions es realitzaran 
segons l’ordre de puntuació per altres persones candidates que figuren 
inscrites com a desocupades demandants d’ocupació. Si cap de les 



las personas candidatas en situación de reserva reuniera los requisitos 
para ser contratada, se iniciará un nuevo proceso de selección según lo 
previsto en este resuelvo.

Séptimo. Condiciones de las contrataciones
1. Con la subvención concedida, las entidades beneficiarias efec-

tuarán contrataciones que deberán respetar las siguientes condiciones:
a) Los contratos que se formalicen deberán tener una duración de al 

menos seis meses a jornada completa.
b) Las contrataciones no podrán servir para cubrir vacantes de los 

puestos de trabajo de la entidad.
2. Las entidades beneficiarias podrán ampliar con sus propios recur-

sos la duración de los contratos subvencionados.
3. Los proyectos subvencionables deberán ejecutarse dentro del 

periodo comprendido entre la fecha de la resolución de concesión y el 
30 de abril de 2023. Los contratos deberán iniciarse en 2022, salvo en 
los supuestos de sustitución a que hace referencia el artículo 5.6 de la 
Orden 8/2016, de 7 de julio.

Octavo. Forma y plazo de presentación de solicitudes
1. La solicitud (comprensiva asimismo de la documentación exigida 

en el resuelvo séptimo) se presentará de forma telemática en la Sede 
electrónica de la Generalitat Valenciana, a través del procedimiento 
GUC habilitado al efecto y denominado «EMERGE 2022. Programa 
de subvenciones Iniciativa Social, destinadas a la contratación de 
personas desempleadas por corporaciones locales de la Comunitat 
Valenciana, para la realización de acciones previstas en planes o 
procedimientos de emergencias en el ámbito forestal». En la página 
web de LABORA, (http://www.labora.gva.es/corporacions-locals-
mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) estará disponible la 
información sobre la presente convocatoria y se habilitará un acceso a la 
sede electrónica para formular la solicitud. Para ello, se deberá disponer 
de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de 
entidad o certificado de representante de entidad. Serán inadmitidas 
aquellas solicitudes no presentadas utilizando el procedimiento GUC 
aquí descrito.

2. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Solo podrá presentarse una solicitud por municipio. En caso de 
que se presentaran varias solicitudes, solo se admitirá la formulada por 
el ayuntamiento.

Noveno. Documentación que debe acompañar a la solicitud
Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documenta-

ción, según modelos normalizados:
a) Formulario anexo a la solicitud en el que se indicará el importe 

global de subvención solicitada. Si no se indicara importe alguno se 
entenderá que la entidad solicita el importe de 66.000 euros consig-
nado en el resuelvo undécimo. Solo será admisible variar el importe 
solicitado inicialmente, mediante la aportación de un nuevo formulario 
anexo que anulará el anterior, durante el periodo de presentación de 
solicitudes.

b) Datos de domiciliación bancaria cuando se trate de una nueva 
cuenta. En el caso de que no hubiera variado respecto de la última soli-
citud presentada ante LABORA Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación por la entidad solicitante, se deberá identificar el número de 
cuenta correspondiente.

c) Declaración responsable del representante legal de la entidad 
beneficiaria de que esta no incurre en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones.

Décimo. Instrucción y procedimiento de concesión
1. La concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de 

concurrencia competitiva.
2. La instrucción corresponderá a las Direcciones Territoriales de 

LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
3. El órgano instructor podrá recabar de las entidades solicitantes la 

aportación adicional de cuantos documentos y datos aclaratorios estime 
necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.

persones candidates en situació de reserva reuneix els requisits per a 
ser contractada, s’iniciarà un nou procés de selecció segons el que es 
preveu en aquest resolc.

Seté. Condicions de les contractacions
1. Amb la subvenció concedida, les entitats beneficiàries efectuaran 

contractacions que hauran de respectar les condicions següents:
a) Els contractes que es formalitzen hauran de tindre una duració 

d’almenys sis mesos a jornada completa.
b) Les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels 

llocs de treball de l’entitat.
2. Les entitats beneficiàries podran ampliar amb els seus propis 

recursos la duració dels contractes subvencionats.
3. Els projectes subvencionables hauran d’executar-se dins del perí-

ode comprés entre la data de la resolució de concessió i el 30 d’abril de 
2023. Els contractes hauran d’iniciar-se en 2022, excepte en els supòsits 
de substitució a què fa referència l’article 5.6 de l’Ordre 8/2016, de 7 
de juliol.

Huité. Forma i termini de presentació de sol·licituds
1. La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació 

exigida en el resolc seté) es presentarà de manera telemàtica en la Seu 
electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC 
habilitat a aquest efecte i denominat «EMERGE 2022. Programa de 
subvencions iniciativa social destinades a la contractació de persones 
desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a 
la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències 
en l’àmbit forestal». En la pàgina web de LABORA http://www.labora.
gva.es/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-
ocupacio estarà disponible la informació sobre aquesta convocatòria i 
s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per 
a això, s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb 
el certificat reconegut d’entitat o el certificat de representant d’entitat. 
No s’admetran les sol·licituds no presentades utilitzant el procediment 
GUC ací descrit.

2. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de quinze 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte 
d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Només podrà presentar-se una sol·licitud per municipi. En cas 
que es presenten diverses sol·licituds, només s’admetrà la formulada 
per l’ajuntament.

Nové. Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent docu-

mentació, segons models normalitzats:
a) Formulari annex a la sol·licitud en el qual s’indicarà l’import glo-

bal de subvenció sol·licitada. Si no s’indica cap import s’entendrà que 
l’entitat sol·licita l’import de 66.000 euros consignat en el resolc onzé. 
Només serà admissible variar l’import sol·licitat inicialment, mitjançant 
l’aportació d’un nou formulari annex que anul·larà l’anterior, durant el 
període de presentació de sol·licituds.

b) Dades de domiciliació bancària quan es tracte d’un nou compte. 
En el cas que no haja variat respecte de l’última sol·licitud presentada 
davant de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per l’enti-
tat sol·licitant, s’haurà d’identificar el número de compte corresponent.

c) Declaració responsable del representant legal de l’entitat benefi-
ciària que aquesta no incorre en les prohibicions per a obtindre la con-
dició de beneficiària recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la 
Llei general de subvencions.

Desé. Instrucció i procediment de concessió
1. La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de 

concurrència competitiva.
2. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABO-

RA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
3. L’òrgan instructor podrà demanar a les entitats sol·licitants 

l’aportació addicional de tots els documents i dades aclaridores que 
considere necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.



4. Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá informe 
donde hará constar que las entidades beneficiarias cumplen todos los 
requisitos necesarios para la concesión de las ayudas.

5. En la Subdirección General de Empleo se constituirá un órga-
no colegiado integrado por la persona titular de dicha Subdirección o 
persona que designe para su sustitución, que lo presidirá; dos vocales; 
y una persona que ostentará la secretaría, con voz, pero sin voto. La 
designación de las personas que ocupen las vocalías y la secretaría se 
efectuará por la persona titular de la Dirección General de Empleo. El 
órgano colegiado emitirá informe donde se concrete el resultado de la 
evaluación efectuada.

6. A la vista del informe del órgano colegiado, el órgano instructor 
formulará las propuestas de concesión al órgano concedente.

Undécimo. Distribución de la dotación
1. El órgano colegiado propondrá la distribución de la dotación pre-

supuestaria de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se propondrá, para todas las entidades que cumplen todos los 

requisitos necesarios para la concesión de las ayudas, un importe míni-
mo de 66.000 euros o importe inferior que la entidad local hubiera soli-
citado.

b) En el caso de que la dotación no se hubiera agotado tras proceder 
según lo dispuesto en el párrafo anterior, el sobrante se distribuirá hasta 
agotar el crédito disponible en proporción al paro registrado.

c) Si la dotación resultara insuficiente para proceder según lo esta-
blecido en el apartado a, se priorizarán los municipios según el mayor 
paro registrado.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrán 
en cuenta las estadísticas de paro registrado correspondientes al mes 
anterior al de la fecha de la resolución de convocatoria.

3. La resolución de posibles empates se efectuará en función de 
la peor evolución del paro registrado en cada municipio. A tal efecto, 
la comparativa se remontará a los meses precedentes al indicado en el 
apartado anterior que resulte necesario hasta deshacer el empate.

Duodécimo. Resolución y recursos
1. La competencia para resolver sobre las solicitudes presentadas 

corresponde por delegación a la persona titular de la Dirección General 
de Empleo y Formación.

2. La resolución de concesión determinará la cuantía concedida e 
incorporará las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias 
a que deba sujetarse la entidad beneficiaria.

3. El plazo para resolver y notificar las resoluciones procedentes 
será de seis meses contados a partir del día siguiente al de la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin 
que se haya dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
desestimada por silencio administrativo.

4. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas; o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Comunitat Valenciana, de conformidad con los artículos 
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Decimotercero. Medio de notificación
La notificación de las resoluciones y actos de trámite se practicará a 

través de la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Para 
ello, se deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certi-
ficado reconocido de entidad o certificado de representante de entidad. A 
tal fin se remitirá un aviso a la dirección de correo electrónico que figure 
en el expediente, donde se informará de la puesta a disposición de una 
notificación en la citada sede electrónica. La falta de práctica del aviso no 
impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Decimocuarto. Pago anticipado
Previa justificación del inicio del proyecto podrá anticiparse el pago 

de hasta el 30 por ciento de la subvención concedida u otro porcentaje 

4. Una vegada examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà 
un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen 
tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

5. En la Subdirecció General d’Ocupació es constituirà un òrgan 
col·legiat integrat per la persona titular d’aquesta subdirecció o la per-
sona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dues vocals; 
i una persona que exercirà la secretaria, amb veu però sense vot. La 
designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria l’efec-
tuarà la persona titular de la Direcció General d’Ocupació. L’òrgan col-
legiat emetrà informe on es concrete el resultat de l’avaluació efectuada.

6. En vista de l’informe de l’òrgan col·legiat, l’òrgan instructor for-
mularà les propostes de concessió a l’òrgan concedent.

Onzé. Distribució de la dotació
1. L’òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressu-

postària d’acord amb els criteris següents:
a) Es proposarà, per a totes les entitats que compleixen tots els 

requisits necessaris per a la concessió de les ajudes, un import mínim 
de 66.000 euros o import inferior que l’entitat local haja sol·licitat.

b) En el cas que la dotació no s’haja esgotat després de procedir 
segons el que es disposa en el paràgraf anterior, el sobrant es distri-
buirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació 
registrada.

c) Si la dotació resulta insuficient per a procedir segons el que s’es-
tableix en l’apartat a, es prioritzaran els municipis segons la major deso-
cupació registrada.

2. A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior, es tindran en 
compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes 
anterior al de la data de la resolució de convocatòria.

3. La resolució de possibles empats s’efectuarà en funció de la pitjor 
evolució de la desocupació registrada en cada municipi. A aquest efecte, 
la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l’indicat en l’apartat 
anterior que resulte necessari fins a desfer l’empat.

Dotzé. Resolució i recursos
1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presenta-

des correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General 
d’Ocupació i Formació.

2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i 
incorporarà les condicions, obligacions i determinacions accessòries a 
les quals haja de subjectar-se l’entitat beneficiària.

3. El termini per a resoldre i notificar les resolucions procedents 
serà de sis mesos comptats a partir de l’endemà de la finalització del 
termini de presentació de sol·licituds. Després d’haver transcorregut 
aquest termini sense que s’haja dictat una resolució expressa, la sol·li-
citud podrà entendre’s desestimada per silenci administratiu.

4. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta 
podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix 
òrgan en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació, 
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 
o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant 
del jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana corres-
ponent, de conformitat amb l’article 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tretzé. Mitjà de notificació
La notificació de les resolucions i actes de tràmit s’efectuarà a tra-

vés de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Per a 
això, s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el 
certificat reconegut d’entitat o el certificat de representant d’entitat. A 
aquest efecte es remetrà un avís a l’adreça de correu electrònic que figu-
re en l’expedient, on s’informarà que hi ha disponible una notificació en 
l’esmentada seu electrònica. La falta de pràctica de l’avís no impedirà 
que la notificació siga considerada plenament vàlida.

Catorzé. Pagament anticipat
Prèvia justificació de l’inici del projecte podrà anticipar-se el paga-

ment de fins al 30 per cent de la subvenció concedida o un altre percen-



superior que pueda establecer la Ley de presupuestos de la Generalitat 
para 2022.

Decimoquinto. Requisitos para los pagos
1. El pago de la subvención, tanto el anticipado como el derivado de 

la comprobación de la cuenta justificativa, requerirá que el beneficiario 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social y no sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro.

b) Se encuentre al corriente en el cumplimiento de la obligación de 
rendición de sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la entidad 
beneficiaria deberá aportar una declaración responsable relativa al artí-
culo 34.5 de la Ley General de Subvenciones; y el órgano gestor obten-
drá de la Sindicatura de Comptes el certificado sobre el cumplimiento 
de la obligación de rendición de cuentas anuales.

Decimosexto. Justificación de inicio del proyecto
1. La documentación de inicio del proyecto se justificará en el plazo 

de un mes a partir de la fecha de contratación de las personas trabaja-
doras. En todo caso los contratos deberán iniciarse en 2022, salvo en 
los supuestos de sustitución a que hace referencia el artículo 5.6 de la 
Orden 8/2016, de 7 de julio.

2. El inicio se justificará ante la Dirección Territorial de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

a) Certificado de inicio en modelo normalizado, suscrito por el 
secretario de la corporación local u órgano correspondiente de las enti-
dades dependientes o vinculadas a esta, con la memoria explicativa del 
proyecto y la identificación del código contable correspondiente a la 
subvención concedida.

b) Certificación del secretario o interventor de la corporación local 
u órgano correspondiente de las entidades dependientes o vinculadas a 
esta donde conste que la entidad dispone de recursos suficientes para 
hacerse cargo de los costes no subvencionados por LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación.

c) Acta de selección de las personas contratadas, con el listado de 
personas desempleadas remitido por el Espai Labora.

d) Contratos de trabajo y su comunicación a LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación a través de la aplicación Contrat@.

e) Altas en la Seguridad Social e Informe de datos para la cotización 
Idc.

f) Información a las personas trabajadoras contratadas sobre la pro-
cedencia de la financiación del programa.

g) Justificante de la cumplimentación del formulario inicial de indi-
cadores por la persona contratada.

h) La documentación requerida para el pago, a la que hace referen-
cia el resuelvo anterior.

Decimoséptimo. Justificación de la subvención
1. En el plazo de dos meses desde la finalización del periodo sub-

vencionado de los contratos, la entidad beneficiaria deberá justificar la 
subvención concedida ante la Dirección Territorial de LABORA Servi-
cio Valenciano de Empleo y Formación. Para ello presentará una cuenta 
justificativa que contendrá la siguiente documentación:

1.1. Informe final de la obra o servicio realizado, en modelo nor-
malizado.

1.2. Certificado de gasto final en el que el secretario o interven-
tor de la corporación local, u órgano correspondiente de las entidades 
dependientes o vinculadas a esta, certificará expresamente que se ha 
producido el pago efectivo de todos los gastos justificados. Si, en el 
momento de presentación de la cuenta justificativa, existieran cotizacio-
nes y pagos a cuenta de IRPF pendientes de pago por no haber vencido 
el plazo para ello, se indicará tal circunstancia en el certficado, adjun-
tándose un certificado acreditativo del pago de los mismos en el plazo 
de un mes a contar desde la fecha de su presentación ante la Adminis-
tración competente.

1.3. En su caso, justificante del reintegro de los fondos no utiliza-
dos. Al efectuar el ingreso deberá identificarse la entidad beneficiaria y 
el número de expediente afectado.

tatge superior que puga establir la Llei de pressupostos de la Generalitat 
per a 2022.

Quinzé. Requisits per als pagaments
1. El pagament de la subvenció, tant l’anticipat com el derivat de la 

comprovació del compte justificatiu, requerirà que el beneficiari com-
plisca els requisits següents:

a) Es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions 
tributàries i davant de la Seguretat Social i no siga deutor per resolució 
de procedència de reintegrament.

b) Es trobe al corrent en el compliment de l’obligació de rendició 
dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.

2. A l’efecte del que es disposa en l’apartat anterior, l’entitat bene-
ficiària haurà d’aportar una declaració responsable relativa a l’article 
34.5 de la Llei general de subvencions; i l’òrgan gestor obtindrà de la 
Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l’obligació 
de rendició de comptes anuals.

Setzé. Justificació d’inici del projecte
1. La documentació d’inici del projecte es justificarà en el termini 

d’un mes a partir de la data de contractació de les persones treballado-
res. En tot cas els contractes hauran d’iniciar-se en 2022, excepte en 
els supòsits de substitució a què fa referència l’article 5.6 de l’Ordre 
8/2016, de 7 de juliol.

2. L’inici es justificarà davant de la Direcció Territorial de LABO-
RA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, mitjançant la presentació 
de la documentació següent:

a) Certificat d’inici en model normalitzat, subscrit pel secretari o 
la secretària de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats 
dependents o vinculades a aquesta, amb la memòria explicativa del pro-
jecte i la identificació del codi comptable corresponent a la subvenció 
concedida.

b) Certificat del secretari o secretària o de l’interventor o interven-
tora de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats depen-
dents o vinculades a aquesta on conste que l’entitat disposa de recursos 
suficients per a fer-se càrrec dels costos no subvencionats per LABORA 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

c) Acta de selecció de les persones contractades, amb la llista de 
persones desocupades remés per l’espai Labora.

d) Contractes de treball i la comunicació d’aquests a LABORA Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació a través de l’aplicació Contrat@.

e) Altes en la Seguretat Social i informe de dades per a la cotització 
(IDC).

f) Informació a les persones treballadores contractades sobre la pro-
cedència del finançament del programa.

g) Justificant de l’emplenament del formulari inicial d’indicadors 
per la persona contractada.

h) La documentació requerida per al pagament, a la qual fa referèn-
cia el resolc anterior.

Desseté. Justificació de la subvenció
1. En el termini de dos mesos des de la finalització del període 

subvencionat dels contractes, l’entitat beneficiària haurà de justificar la 
subvenció concedida davant de la Direcció Territorial de LABORA Ser-
vei Valencià d’Ocupació i Formació. Per a això presentarà un compte 
justificatiu que contindrà la documentació següent:

1.1. Informe final de l’obra o servei realitzat, en model normalitzat.

1.2. Certificat de despesa final en el qual el secretari secretària o 
l’interventor o interventora de la corporació local, o òrgan corresponent 
de les entitats dependents o vinculades a aquesta, certificarà expressa-
ment que s’ha produït el pagament efectiu de totes les despeses justi-
ficades. Si, en el moment de presentació del compte justificatiu, hi ha 
cotitzacions i pagaments a compte d’IRPF pendents de pagament per 
no haver vençut el termini per a això, s’indicarà aquesta circumstància 
en el certificat, i s’hi adjuntarà un certificat acreditatiu del pagament 
d’aquests en el termini d’un mes a comptar de la data en què s’ha pre-
sentat davant de l’administració competent.

1.3. Si és el cas, justificant del reintegrament dels fons no utilitzats. 
Quan s’efectue l’ingrés haurà d’identificar-se l’entitat beneficiària i el 
número d’expedient afectat.



1.4. Certificación del secretario o interventor de la corporación local 
u órgano correspondiente de las entidades dependientes o vinculadas a 
esta relativo a otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada, con indicación del concepto, importe y pro-
cedencia.

1.5. Relación de personas contratadas, con el detalle de los costes 
salariales y de Seguridad Social, para lo que se aportará la documenta-
ción que se relaciona a continuación:

a) Nóminas de las personas trabajadoras.
b) Relación Nominal de Trabajadores (RNT).
1.6. Al menos dos fotografías de la actuación realizada.
1.7. Justificación de la publicidad de la financiación de la subven-

ción (carteles, folletos, prensa, publicación, etc.).
1.8. La documentación requerida para el pago, a la que hace refe-

rencia el resuelvo decimoquinto.
2. La entidad beneficiaria deberá conservar esta documentación y 

mantener junto a la misma el resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta sobre rendimientos del trabajo, correspondiente al ejercicio 
(modelo 190), que podrá ser requerido a efectos de control posterior.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, se considerará gasto realizado el 
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
plazo de justificación, salvo el pago de las cotizaciones a la Seguridad 
Social e IRPF que deba presentar una vez vencido dicho plazo, que 
se acreditará, en consonancia con lo establecido en el punto 1.2 del 
presente resuelvo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su 
presentación ante la Administración competente.

Decimoctavo. Resolución de pago e incidencias
La competencia para efectuar el reconocimiento de las obligacio-

nes y la propuesta de pago de la subvención concedida, así como para 
resolver las incidencias de cualquier naturaleza que se produzcan tras la 
concesión de las ayudas corresponde por delegación a la persona titular 
de la Dirección Territorial de LABORA Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación.

Decimonoveno. Instrucciones para la ejecución de la actuación sub-
vencionada.

De conformidad con el artículo 20 de la Orden 8/2016, se dictan 
las siguientes instrucciones para la ejecución de la actuación subven-
cionada:

a) Con las contrataciones subvencionadas se formarán brigadas de 
al menos 4 personas trabajadoras. Si la entidad beneficiaria dispusiera 
de brigadas propias para la realización de las actuaciones objeto de esta 
resolución, las personas contratadas podrán integrarse en alguna de ellas 
siempre que lo hagan de manera conjunta.

b) En las brigadas integradas por las personas contratadas deberá 
figurar una persona que ejercerá las funciones de capataz, que podrá 
ser una de las contratadas al amparo de esta convocatoria o personal de 
plantilla de la entidad beneficiaria.

c) Con carácter general los trabajos que se realicen deberán tener 
como objeto principal el de mitigar o reducir un riesgo contemplado en 
un plan o procedimiento de emergencias de la Comunitat Valenciana en 
su conjunto o de ámbito local, y de manera especial la reducción de los 
riesgos poblacionales derivados de los incendios forestales, mediante 
acciones que favorezcan la intervención de los medios de extinción.

d) Las actuaciones que se ejecuten en terreno forestal, conforme la 
definición que establece la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valen-
ciana, deberán estar incluidas en el Plan local de prevención de incen-
dios forestales del municipio. Los municipios que no tengan aprobado 
dicho Plan deberán contar con autorización previa de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
sin perjuicio de cualquier otra autorización o permiso requerido en el 
ámbito ambiental.

e) La limpieza y acondicionamiento de cauces, riberas, barrancos y 
ríos requerirá la autorización de la Confederación Hidrográfica corres-
pondiente.

f) En los supuestos en que proceda, las entidades beneficiarias debe-
rán obtener la autorización de los titulares, públicos o privados, de los 
predios afectados por las actuaciones.

g) En su condición de órgano competente en Emergencias y extin-
ción de incendios forestales, la Agencia Valenciana de Seguridad y Res-
puesta a las Emergencias coordinará los trabajos realizados al amparo 

1.4. Certificat del secretari o secretària o l’interventor o interventora 
de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o 
vinculades a aquesta relatiu a altres ingressos o subvencions que hagen 
finançat l’activitat subvencionada, amb indicació del concepte, import 
i procedència.

1.5. Relació de persones contractades, amb el detall dels costos sala-
rials i de Seguretat Social, per a la qual cosa s’aportarà la documentació 
que es detalla a continuació:

a) Nòmines de les persones treballadores.
b) Relació nominal de treballadors (RNT).
1.6. Almenys dues fotografies de l’actuació realitzada.
1.7. Justificació de la publicitat del finançament de la subvenció 

(cartells, fullets, premsa, publicació, etc.).
1.8. La documentació requerida per al pagament, a la qual fa refe-

rència el resolc anterior.
2. L’entitat beneficiària haurà de conservar aquesta documentació i 

mantindre juntament amb aquesta el resum anual de retencions i ingres-
sos a compte sobre rendiments del treball, corresponent a l’exercici 
(model 190), que podrà ser requerit a l’efecte de control posterior.

3. D’acord amb el que s’estableix en l’article 31.2 de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es considerarà despesa realitzada 
la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització 
del termini de justificació, excepte el pagament de les cotitzacions a la 
Seguretat Social i IRPF que haja de presentar una vegada vençut aquest 
termini, que s’acreditarà, d’acord amb el que s’estableix en el punt 1.2 
del present resolc, en el termini d’un mes a comptar de la data de la seua 
presentació davant de l’administració competent.

Dihuité. Resolució de pagament i incidències
La competència per a efectuar el reconeixement de les obligacions 

i la proposta de pagament de la subvenció concedida, així com per a 
resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen des-
prés de la concessió de les ajudes, correspon per delegació a la persona 
titular de la Direcció Territorial de LABORA Servei Valencià d’Ocupa-
ció i Formació.

Denové. Instruccions per a l’execució de l’actuació subvencionada

De conformitat amb l’article 20 de l’Ordre 8/2016, es dicten les 
següents instruccions per a l’execució de l’actuació subvencionada:

a) Amb les contractacions subvencionades es formaran brigades 
d’almenys 4 persones treballadores. Si l’entitat beneficiària disposa de 
brigades pròpies per a la realització de les actuacions objecte d’aques-
ta resolució, les persones contractades podran integrar-se en alguna 
d’aquestes, sempre que ho facen de manera conjunta.

b) En les brigades integrades per les persones contractades haurà de 
figurar una persona que exercirà les funcions de capatàs, que podrà ser 
una de les contractades a l’empara d’aquesta convocatòria o personal de 
plantilla de l’entitat beneficiària.

c) Amb caràcter general, els treballs que es realitzen hauran de tin-
dre com a objecte principal el de mitigar o reduir un risc contemplat en 
un pla o procediment d’emergències de la Comunitat Valenciana en el 
seu conjunt o d’àmbit local, i de manera especial, la reducció dels riscos 
poblacionals derivats dels incendis forestals, mitjançant accions que 
afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

d) Les actuacions que s’executen en terreny forestal, conforme la 
definició que estableix la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valen-
ciana, hauran d’estar incloses en el Pla local de prevenció d’incendis 
forestals del municipi. Els municipis que no tinguen aprovat aquest pla 
hauran de comptar amb autorització prèvia de la Conselleria d’Agricul-
tura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sense 
perjudici de qualsevol altra autorització o permís requerit en l’àmbit 
ambiental.

e) La neteja i condicionament de llits, riberes, barrancs i rius 
requerirà l’autorització de la confederació hidrogràfica corresponent.

f) En els supòsits en què siga procedent, les entitats beneficiàries 
hauran d’obtindre l’autorització dels titulars, públics o privats, dels pre-
dis afectats per les actuacions.

g) En la seua condició d’òrgan competent en emergències i extinció 
d’incendis forestals, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a 
les Emergències coordinarà els treballs realitzats a l’empara d’aquesta 



de esta convocatoria y asimismo establecerá e impartirá los módulos 
mínimos de formación de las personas contratadas.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el correspon-
diente Juzgado de lo Contencioso Aministrativo competente, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o potes-
tativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo 
de un mes, computado en los mismos términos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan presentar 
cualquier otro recurso que estimen pertinente.

València, 27 de diciembre de 2021.– El director general de Labora 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación: Enric Nomdedéu i Biosca.

ANEXO I
Relación de municipios que pueden solicitar subvención

PROVINCIA COMARCA MUNICIPI

Alacant Alacantí, I’ AIGÜES

Alacant Alacantí, I’ ALACANT

Alacant Alacantí, I’ BUSOT

Alacant Alacantí, I’ MUTXAMEL

Alacant Alacantí, I’ TORRE DE LES MAÇANES, LA

Alacant Alacantí, I’ BANYERES DE MARIOLA

Alacant Alcoià, I’ BENIFALLIM

Alacant Alcoià, I’ IBI

Alacant Alcoià, I’ ONIL

Alacant Alcoià, I’ PENÀGUILA

Alacant Alcoià, I’ TIBI

Alacant Alt Vinalopó, I’ BENEIXAMA

Alacant Alt Vinalopó, I’ BIAR

Alacant Alt Vinalopó, I’ CAMP DE MIRRA, EL

Alacant Alt Vinalopó, I’ CAÑADA

Alacant Alt Vinalopó, I’ SALINAS

Alacant Baix Vinalopó, I’ ELX

Alacant Comtat, el AGRES

Alacant Comtat, el ALCOCER DE PLANES

Alacant Comtat, el ALCOLEJA

Alacant Comtat, el ALFAFARA

Alacant Comtat, el ALMUDAINA

Alacant Comtat, el BALONES

Alacant Comtat, el BENASAU

Alacant Comtat, el BENIARRÉS

Alacant Comtat, el BENILLOBA

Alacant Comtat, el BENILLUP

Alacant Comtat, el BENIMARFULL

Alacant Comtat, el BENIMASSOT

Alacant Comtat, el FACHECA

Alacant Comtat, el FAMORCA

Alacant Comtat, el GAIANES

Alacant Comtat, el GORGA

Alacant Comtat, el MILLENA

Alacant Comtat, el MURO DE ALCOY

convocatòria i, així mateix, establirà i impartirà els mòduls mínims de 
formació de les persones contractades.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà 
interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà d’haver sigut publicada, davant del 
corresponent jutjat contenciós administratiu competent, d’acord amb el 
que s’estableix en els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativa-
ment un recurs de reposició davant d’aquest mateix òrgan en el termini 
d’un mes computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen presentar 
qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

València, 27 de desembre de 2021.– El director general de Labora 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació: Enric Nomdedéu i Biosca.

ANNEX I
Relació de municipis que poden sol·licitar subvenció

PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI

Alacant Alacantí, I’ AIGÜES

Alacant Alacantí, I’ ALACANT

Alacant Alacantí, I’ BUSOT

Alacant Alacantí, I’ MUTXAMEL

Alacant Alacantí, I’ TORRE DE LES MAÇANES, LA

Alacant Alacantí, I’ BANYERES DE MARIOLA

Alacant Alcoià, I’ BENIFALLIM

Alacant Alcoià, I’ IBI

Alacant Alcoià, I’ ONIL

Alacant Alcoià, I’ PENÀGUILA

Alacant Alcoià, I’ TIBI

Alacant Alt Vinalopó, I’ BENEIXAMA

Alacant Alt Vinalopó, I’ BIAR:

Alacant Alt Vinalopó, I’ CAMP DE MIRRA, EL

Alacant Alt Vinalopó, I’ CAÑADA

Alacant Alt Vinalopó, I’ SALINAS

Alacant Baix Vinalopó, el ELX

Alacant Comtat, el AGRES

Alacant Comtat, el ALCOCER DE PLANES

Alacant Comtat, el ALCOLEJA

Alacant Comtat, el ALFAFARA

Alacant Comtat, el ALMUDAINA

Alacant Comtat, el BALONES

Alacant Comtat, el BENASAU

Alacant Comtat, el BENIARRÉS

Alacant Comtat, el BENILLOBA

Alacant Comtat, el BENILLUP

Alacant Comtat, el BENIMARFULL

Alacant Comtat, el BENIMASSOT

Alacant Comtat, el FAGECA

Alacant Comtat, el FAMORCA

Alacant Comtat, el GAIANES

Alacant Comtat, el GORGA

Alacant Comtat, el MILLENA

Alacant Comtat, el MURO DE ALCOY



PROVINCIA COMARCA MUNICIPI

Alacant Comtat, el ORXA, L’

Alacant Comtat, el PLANES

Alacant Comtat, el QUATRETONDETA

Alacant Comtat, el TOLLOS

Alacant Marina Alta, la ALCALALÍ

Alacant Marina Alta, la ATZÚBIA, L’

Alacant Marina Alta, la BENIARBEIG

Alacant Marina Alta, la BENIDOLEIG

Alacant Marina Alta, la BENIGEMBLA

Alacant Marina Alta, la BENIMELI

Alacant Marina Alta, la BENISSA

Alacant Marina Alta, la CASTELL DE CASTELLS

Alacant Marina Alta, la GATA DE GORGOS

Alacant Marina Alta, la JESÚS POBRE

Alacant Marina Alta, la LLÍBER

Alacant Marina Alta, la MURLA

Alacant Marina Alta, la ORBA

Alacant Marina Alta, la PARCENT

Alacant Marina Alta, la PEDREGUER

Alacant Marina Alta, la PEGO

Alacant Marina Alta, la POBLE NOU DE BENITATXELL, 
EL

Alacant Marina Alta, la RÀFOL D’ALMÚNIA, EL

Alacant Marina Alta, la SAGRA

Alacant Marina Alta, la SANET Y NEGRALS

Alacant Marina Alta, la SENIJA

Alacant Marina Alta, la TORMOS

Alacant Marina Alta, la VALL D’ALCALÀ, LA

Alacant Marina Alta, la VALL DE GALLINERA

Alacant Marina Alta, la VALL DE LAGUAR, LA

Alacant Marina Alta, la VALL D’EBO, LA

Alacant Marina Alta, la VERGER, EL

Alacant Marina Alta, la XALÓ

Alacant Marina Baixa, la BENIARDÀ

Alacant Marina Baixa, la BENIFATO

Alacant Marina Baixa, la BENIMANTELL

Alacant Marina Baixa, la BOLULLA

Alacant Marina Baixa, la CASTELL DE GUADALEST, EL

Alacant Marina Baixa, la CONFRIDES

Alacant Marina Baixa, la NUCIA, LA

Alacant Marina Baixa, la ORXETA

Alacant Marina Baixa, la POLOP

Alacant Marina Baixa, la RELLEU

Alacant Marina Baixa, la SELLA

Alacant Marina Baixa, la TÀRBENA

Alacant Marina Baixa, la VILA JOIOSA, LA

Alacant Vega Baja, La ALBATERA

Alacant Vega Baja, La ALGORFA

Alacant Vega Baja, La ORIHUELA

Alacant Vega Baja, La SAN MIGUEL DE SALINAS

Alacant Vinalopó Mitjà, el ELDA

Alacant Vinalopó Mitjà, el NOVELDA

PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI

Alacant Comtat, el ORXA, L’

Alacant Comtat, el PLANES

Alacant Comtat, el QUATRETONDETA

Alacant Comtat, el TOLLOS

Alacant Marina Alta, la ALCALALÍ

Alacant Marina Alta, la ATZÚBIA, L’

Alacant Marina Alta, la BENIARBEIG

Alacant Marina Alta, la BENIDOLEIG

Alacant Marina Alta, la BENIGEMBLA

Alacant Marina Alta, la BENIMELI

Alacant Marina Alta, la BENISSA

Alacant Marina Alta, la CASTELL DE CASTELLS

Alacant Marina Alta, la GATA DE GORGOS

Alacant Marina Alta, la JESÚS POBRE

Alacant Marina Alta, la LLÍBER

Alacant Marina Alta, la MURLA

Alacant Marina Alta, la ORBA

Alacant Marina Alta, la PARCENT

Alacant Marina Alta, la PEDREGUER

Alacant Marina Alta, la PEGO

Alacant Marina Alta, la POBLE NOU DE BENITATXELL, 
EL

Alacant Marina Alta, la RÀFOL D’ALMÚNIA, EL

Alacant Marina Alta, la SAGRA

Alacant Marina Alta, la SANET Y NEGRALS

Alacant Marina Alta, la SENIJA

Alacant Marina Alta, la TORMOS

Alacant Marina Alta, la VALL D’ALCALÀ, LA

Alacant Marina Alta, la VALL DE GALLINERA

Alacant Marina Alta, la VALL DE LAGUAR, LA

Alacant Marina Alta, la VALL D’EBO, LA

Alacant Marina Alta, la VERGER, EL

Alacant Marina Alta, la XALÓ

Alacant Marina Baixa, la BENIARDÀ

Alacant Marina Baixa, la BENIFATO

Alacant Marina Baixa, la BENIMANTELL

Alacant Marina Baixa, la BOLULLA

Alacant Marina Baixa, la CASTELL DE GUADALEST, EL

Alacant Marina Baixa, la CONFRIDES

Alacant Marina Baixa, la NUCIA, LA

Alacant Marina Baixa, la ORXETA

Alacant Marina Baixa, la POLOP

Alacant Marina Baixa, la RELLEU

Alacant Marina Baixa, la SELLA

Alacant Marina Baixa, la TÀRBENA

Alacant Marina Baixa, la VILA JOIOSA, LA

Alacant Baix Segura, el ALBATERA

Alacant Baix Segura, el ALGORFA

Alacant Baix Segura, el ORIHUELA

Alacant Baix Segura, el SAN MIGUEL DE SALINAS

Alacant Vinalopó Mitjà, el ELDA

Alacant Vinalopó Mitjà, el NOVELDA



PROVINCIA COMARCA MUNICIPI

Alacant Vinalopó Mitjà, el PETRER

Castelló Alcalatén, I’ ATZENETA DEL MAESTRAT

Castelló Alcalatén, I’ BENAFIGOS

Castelló Alcalatén, I’ COSTUR

Castelló Alcalatén, I’ FIGUEROLES

Castelló Alcalatén, I’ LLUCENA

Castelló Alcalatén, I’ USERES, LES

Castelló Alcalatén, I’ VISTABELLA DEL MAESTRAT

Castelló Alcalatén, I’ XODOS

Castelló Alt Maestrat, l’ ALBOCÀSSER

Castelló Alt Maestrat, I’ ARES DEL MAESTRAT

Castelló Alt Maestrat, l’ BENASSAL

Castelló Alt Maestrat, I’ CATÍ

Castelló Alt Maestrat, I’ CULLA

Castelló Alt Maestrat, I’ TÍRIG

Castelló Alt Maestrat, I’ TORRE D’EN BESORA, LA

Castelló Alt Maestrat, I’ VILAFRANCA

Castelló Alt Maestrat, I’ VILAR DE CANES

Castelló Alto Mijares, El ARAÑUEL

Castelló Alto Mijares, El ARGELITA

Castelló Alto Mijares, El AYÓDAR

Castelló Alto Mijares, El CASTILLO DE VILLAMALEFA

Castelló Alto Mijares, El CIRAT

Castelló Alto Mijares, El CORTES DE ARENOSO

Castelló Alto Mijares, El ESPADILLA

Castelló Alto Mijares, El FANZARA

Castelló Alto Mijares, El FUENTE LA REINA

Castelló Alto Mijares, El FUENTES DE AYÓDAR

Castelló Alto Mijares, El LUDIENTE

Castelló Alto Mijares, El MONTÁN

Castelló Alto Mijares, El MONTANEJOS

Castelló Alto Mijares, El PUEBLA DE ARENOSO

Castelló Alto Mijares, El TOGA

Castelló Alto Mijares, El TORRALBA DEL PINAR

Castelló Alto Mijares, El TORRECHIVA

Castelló Alto Mijares, El VALLAT

Castelló Alto Mijares, El VILLAHERMOSA DEL RÍO

Castelló Alto Mijares, El VILLAMALUR

Castelló Alto Mijares, El VILLANUEVA DE VIVER

Castelló Alto Mijares, El ZUCAINA

Castelló Alto Palancia, El ALGIMIA DE ALMONACID

Castelló Alto Palancia, El ALMEDÍJAR

Castelló Alto Palancia, El ALTURA

Castelló Alto Palancia, El AZUÉBAR

Castelló Alto Palancia, El BARRACAS

Castelló Alto Palancia, El BEJÍS

Castelló Alto Palancia, El BENAFER

Castelló Alto Palancia, El CASTELLNOVO

Castelló Alto Palancia, El CAUDIEL

Castelló Alto Palancia, El CHÓVAR

Castelló Alto Palancia, El GAIBIEL

PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI

Alacant Vinalopó Mitjà, el PETRER

Castelló Alcalatén, I’ ATZENETA DEL MAESTRAT

Castelló Alcalatén, I’ BENAFIGOS

Castelló Alcalatén, I’ COSTUR

Castelló Alcalatén, I’ FIGUEROLES

Castelló Alcalatén, I’ LLUCENA

Castelló Alcalatén, I’ USERES, LES

Castelló Alcalatén, I’ VISTABELLA DEL MAESTRAT

Castelló Alcalatén, I’ XODOS

Castelló Alt Maestrat, l’ ALBOCÀSSER

Castelló Alt Maestrat, I’ ARES DEL MAESTRAT

Castelló Alt Maestrat, l’ BENASSAL

Castelló Alt Maestrat, I’ CATÍ

Castelló Alt Maestrat, I’ CULLA

Castelló Alt Maestrat, I’ TÍRIG

Castelló Alt Maestrat, I’ TORRE D’EN BESORA, LA

Castelló Alt Maestrat, I’ VILAFRANCA

Castelló Alt Maestrat, I’ VILAR DE CANES

Castelló Alt Millars, l’ ARAÑUEL

Castelló Alt Millars, l’ ARGELITA

Castelló Alt Millars, l’ AYÓDAR

Castelló Alt Millars, l’ CASTILLO DE VILLAMALEFA

Castelló Alt Millars, l’ CIRAT

Castelló Alt Millars, l’ CORTES DE ARENOSO

Castelló Alt Millars, l’ ESPADILLA

Castelló Alt Millars, l’ FANZARA

Castelló Alt Millars, l’ FUENTE LA REINA

Castelló Alt Millars, l’ FUENTES DE AYÓDAR

Castelló Alt Millars, l’ LUDIENTE

Castelló Alt Millars, l’ MONTÁN

Castelló Alt Millars, l’ MONTANEJOS

Castelló Alt Millars, l’ PUEBLA DE ARENOSO

Castelló Alt Millars, l’ TOGA

Castelló Alt Millars, l’ TORRALBA DEL PINAR

Castelló Alt Millars, l’ TORRECHIVA

Castelló Alt Millars, l’ VALLAT

Castelló Alt Millars, l’ VILLAHERMOSA DEL RÍO

Castelló Alt Millars, l’ VILLAMALUR

Castelló Alt Millars, l’ VILLANUEVA DE VIVER

Castelló Alt Millars, l’ ZUCAINA

Castelló Alt Palància, l’ ALGIMIA DE ALMONACID

Castelló Alt Palància, l’ ALMEDÍJAR

Castelló Alt Palància, l’ ALTURA

Castelló Alt Palància, l’ AZUÉBAR

Castelló Alt Palància, l’ BARRACAS

Castelló Alt Palància, l’ BEJÍS

Castelló Alt Palància, l’ BENAFER

Castelló Alt Palància, l’ CASTELLNOVO

Castelló Alt Palància, l’ CAUDIEL

Castelló Alt Palància, l’ CHÓVAR

Castelló Alt Palància, l’ GAIBIEL



PROVINCIA COMARCA MUNICIPI

Castelló Alto Palancia, El HIGUERAS

Castelló Alto Palancia, El JÉRICA

Castelló Alto Palancia, El MATET

Castelló Alto Palancia, El NAVAJAS

Castelló Alto Palancia, El PAVÍAS

Castelló Alto Palancia, El PINA DE MONTALGRAO

Castelló Alto Palancia, El SACAÑET

Castelló Alto Palancia, El SONEJA

Castelló Alto Palancia, El SOT DE FERRER

Castelló Alto Palancia, El TERESA

Castelló Alto Palancia, El TORÁS

Castelló Alto Palancia, El TORO, EL

Castelló Alto Palancia, El VALL DE ALMONACID

Castelló Alto Palancia, El VIVER

Castelló Baix Maestrat, el CÁLIG

Castelló Baix Maestrat, el CANET LO ROIG

Castelló Baix Maestrat, el CASTELL DE CABRES

Castelló Baix Maestrat, el CERVERA DEL MAESTRE

Castelló Baix Maestrat, el JANA, LA

Castelló Baix Maestrat, el POBLA DE BENIFASSÀ, LA

Castelló Baix Maestrat, el ROSSELL

Castelló Baix Maestrat, el SALZADELLA, LA

Castelló Baix Maestrat, el SAN RAFAEL DEL RÍO

Castelló Baix Maestrat, el SANT JORDI

Castelló Baix Maestrat, el SANT MATEU

Castelló Baix Maestrat, el SANTA MAGDALENA DE 
PULPIS

Castelló Baix Maestrat, el TRAIGUERA

Castelló Baix Maestrat, el XERT

Castelló Plana Alta, la BENLLOC

Castelló Plana Alta, la BORRIOL

Castelló Plana Alta, la CABANES

Castelló Plana Alta, la COVES DE VINROMÀ, LES

Castelló Plana Alta, la POBLA TORNESA, LA

Castelló Plana Alta, la SANT JOAN DE MORÓ

Castelló Plana Alta, la SERRATELLA, LA

Castelló Plana Alta, la SIERRA ENGARCERÀN

Castelló Plana Alta, la TORRE D«EN DOMÉNEC, LA

Castelló Plana Alta, la VALL D’ALBA

Castelló Plana Alta, la VILAFAMÉS

Castelló Plana Alta, la VILANOVA D’ALCOLEA

Castelló Plana Baixa, la AÍN

Castelló Plana Baixa, la ALCUDIA DE VEO

Castelló Plana Baixa, la ALFONDEGUILLA

Castelló Plana Baixa, la ALMENARA

Castelló Plana Baixa, la ARTANA

Castelló Plana Baixa, la BETXÍ

Castelló Plana Baixa, la ESLIDA

Castelló Plana Baixa, la LLOSA, LA

Castelló Plana Baixa, la RIBESALBES

Castelló Plana Baixa, la SUERA

Castelló Plana Baixa, la TALES

PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI

Castelló Alt Palància, l’ HIGUERAS

Castelló Alt Palància, l’ JÉRICA

Castelló Alt Palància, l’ MATET

Castelló Alt Palància, l’ NAVAJAS

Castelló Alt Palància, l’ PAVÍAS

Castelló Alt Palància, l’ PINA DE MONTALGRAO

Castelló Alt Palància, l’ SACAÑET

Castelló Alt Palància, l’ SONEJA

Castelló Alt Palància, l’ SOT DE FERRER

Castelló Alt Palància, l’ TERESA

Castelló Alt Palància, l’ TORÁS

Castelló Alt Palància, l’ TORO, EL

Castelló Alt Palància, l’ VALL DE ALMONACID

Castelló Alt Palància, l’ VIVER

Castelló Baix Maestrat, el CÀLIG

Castelló Baix Maestrat, el CANET LO ROIG

Castelló Baix Maestrat, el CASTELL DE CABRES

Castelló Baix Maestrat, el CERVERA DEL MAESTRE

Castelló Baix Maestrat, el JANA, LA

Castelló Baix Maestrat, el POBLA DE BENIFASSÀ, LA

Castelló Baix Maestrat, el ROSSELL

Castelló Baix Maestrat, el SALZADELLA, LA

Castelló Baix Maestrat, el SAN RAFAEL DEL RÍO

Castelló Baix Maestrat, el SANT JORDI

Castelló Baix Maestrat, el SANT MATEU

Castelló Baix Maestrat, el SANTA MAGDALENA DE 
PULPIS

Castelló Baix Maestrat, el TRAIGUERA

Castelló Baix Maestrat, el XERT

Castelló Plana Alta, la BENLLOC

Castelló Plana Alta, la BORRIOL

Castelló Plana Alta, la CABANES

Castelló Plana Alta, la COVES DE VINROMÀ, LES

Castelló Plana Alta, la POBLA TORNESA, LA

Castelló Plana Alta, la SANT JOAN DE MORÓ

Castelló Plana Alta, la SERRATELLA, LA

Castelló Plana Alta, la SIERRA ENGARCERÀN

Castelló Plana Alta, la TORRE D’EN DOMÉNEC, LA

Castelló Plana Alta, la VALL D’ALBA

Castelló Plana Alta, la VILAFAMÉS

Castelló Plana Alta, la VILANOVA D’ALCOLEA

Castelló Plana Baixa, la AÍN

Castelló Plana Baixa, la ALCUDIA DE VEO

Castelló Plana Baixa, la ALFONDEGUILLA

Castelló Plana Baixa, la ALMENARA

Castelló Plana Baixa, la ARTANA

Castelló Plana Baixa, la BETXÍ

Castelló Plana Baixa, la ESLIDA

Castelló Plana Baixa, la LLOSA, LA

Castelló Plana Baixa, la RIBESALBES

Castelló Plana Baixa, la SUERA

Castelló Plana Baixa, la TALES



PROVINCIA COMARCA MUNICIPI

Castelló Plana Baixa, la VILAVELLA, LA

Castelló Plana Baixa, la XILXES

Castelló Ports, els CASTELLFORT

Castelló Ports, els CINCTORRES

Castelló Ports, els FORCALL

Castelló Ports, els HERBÉS

Castelló Ports, els MATA, LA

Castelló Ports, els MORELLA

Castelló Ports, els OLOCAU DEL REY

Castelló Ports, els PALANQUES

Castelló Ports, els PORTELL DE MORELLA

Castelló Ports, els TODOLELLA

Castelló Ports, els VALLIBONA

Castelló Ports, els VILLORES

Castelló Ports, els ZORITA DEL MAESTRAZGO

València Camp de Morvedre, el ALFARA DE LA BARONIA

València Camp de Morvedre, el ALGAR DE PALANCIA

València Camp de Morvedre, el ALGÍMIA D’ALFARA

València Camp de Morvedre, el BENIFAIRÓ DE LES VALLS

València Camp de Morvedre, el PETRÉS

València Camp de Morvedre, el QUART DE LES VALLS

València Camp de Morvedre, el SEGART

València Camp de Morvedre, el TORRES TORRES

València Camp de Túria, el GÀTOVA

València Camp de Túria, el LLÍRIA

València Camp de Túria, el MARINES

València Camp de Túria, el OLOCAU

València Camp de Túria, el SERRA

València Camp de Túria, el VILAMARXANT

València Canal de Navarrés, La ANNA

València Canal de Navarrés, La BICORP

València Canal de Navarrés, La BOLBAITE

València Canal de Navarrés, La CHELLA

València Canal de Navarrés, La ENGUERA

València Canal de Navarrés, La MILLARES

València Canal de Navarrés, La NAVARRÉS

València Canal de Navarrés, La QUESA

València Costera, la ALCÚDIA DE CRESPINS, L’

València Costera, la BARXETA

València Costera, la CERDÀ

València Costera, la ESTUBENY

València Costera, la FONT DE LA FIGUERA, LA

València Costera, la GENOVÉS, EL

València Costera, la LLANERA DE RANES

València Costera, la LLOCNOU D’EN FENOLLET

València Costera, la LLOSA DE RANES, LA

València Costera, la MOIXENT

València Costera, la MONTESA

València Costera, la ROTGLÀ I CORBERÀ

València Costera, la VALLADA

València Horta Oest, L’ PATERNA

PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI

Castelló Plana Baixa, la VILAVELLA, LA

Castelló Plana Baixa, la XILXES

Castelló Ports, els CASTELLFORT

Castelló Ports, els CINCTORRES

Castelló Ports, els FORCALL

Castelló Ports, els HERBERS

Castelló Ports, els MATA, LA

Castelló Ports, els MORELLA

Castelló Ports, els OLOCAU DEL REY

Castelló Ports, els PALANQUES

Castelló Ports, els PORTELL DE MORELLA

Castelló Ports, els TODOLELLA

Castelló Ports, els VALLIBONA

Castelló Ports, els VILLORES

Castelló Ports, els ZORITA DEL MAESTRAZGO

València Camp de Morvedre, el ALFARA DE LA BARONIA

València Camp de Morvedre, el ALGAR DE PALANCIA

València Camp de Morvedre, el ALGÍMIA D’ALFARA

València Camp de Morvedre, el BENIFAIRÓ DE LES VALLS

València Camp de Morvedre, el PETRÉS

València Camp de Morvedre, el QUART DE LES VALLS

València Camp de Morvedre, el SEGART

València Camp de Morvedre, el TORRES TORRES

València Camp de Túria, el GÁTOVA

València Camp de Túria, el LLÍRIA

València Camp de Túria, el MARINES

València Camp de Túria, el OLOCAU

València Camp de Túria, el SERRA

València Camp de Túria, el VILAMARXANT

València Canal de Navarrés, la ANNA

València Canal de Navarrés, la BICORP

València Canal de Navarrés, La BOLBAITE

València Canal de Navarrés, la CHELLA

València Canal de Navarrés, la ENGUERA

València Canal de Navarrés, la MILLARES

València Canal de Navarrés, la NAVARRÉS

València Canal de Navarrés, la QUESA

València Costera, la ALCÚDIA DE CRESPINS, L’

València Costera, la BARXETA

València Costera, la CERDÀ

València Costera, la ESTUBENY

València Costera, la FONT DE LA FIGUERA, LA

València Costera, la GENOVÉS, EL

València Costera, la LLANERA DE RANES

València Costera, la LLOCNOU D’EN FENOLLET

València Costera, la LLOSA DE RANES, LA

València Costera, la MOIXENT

València Costera, la MONTESA

València Costera, la ROTGLÀ I CORBERÀ

València Costera, la VALLADA

València Horta Oest, l’ PATERNA



PROVINCIA COMARCA MUNICIPI

València Hoya de Buñol, La DOS AGUAS

València Hoya de Buñol, La YÁTOVA

València Plana de Utiel-Requena, La CAMPORROBLES

València Plana de Utiel-Requena, La CAUDETE DE LAS FUENTES

València Plana de Utiel-Requena, La CHERA

València Plana de Utiel-Requena, La FUENTERROBLES

València Plana de Utiel-Requena, La SINARCAS

València Plana de Utiel-Requena, La VENTA DEL MORO

València Plana de Utiel-Requena, La UTIEL

València Plana de Utiel-Requena, La VILLARGORDO DEL CABRIEL

València Ribera Alta, la BARRACA D’AIGÜES VIVES, 
LA

València Ribera Alta, la CARCAIXENT

València Ribera Alta, la CARLET

València Ribera Alta, la COTES

València Ribera Alta, la ÈNOVA, L’

València Ribera Alta, la GAVARDA

València Ribera Alta, la LLOMBAI

València Ribera Alta, la MONTROI

València Ribera Alta, la REAL

València Ribera Alta, la SELLENT

València Ribera Alta, la TURÍS

València Ribera Baixa, la CORBERA

València Rincón de Ademuz, El ADEMUZ

València Rincón de Ademuz, El CASAS ALTAS

València Rincón de Ademuz, El CASAS BAJAS

València Rincón de Ademuz, El CASTIELFABIB

València Rincón de Ademuz, El PUEBLA DE SAN MIGUEL

València Rincón de Ademuz, El TORREBAJA

València Rincón de Ademuz, El VALLANCA

València Safor, la ALFAUIR

València Safor, la ALMISERÀ

València Safor, la CASTELLONET DE LA 
CONQUESTA

València Safor, la GANDIA

València Safor, la PALMA DE GANDÍA

València Safor, la SIMAT DE LA VALLDIGNA

València Safor, la TAVERNES DE LA VALLDIGNA

València Serranos, Los ALCUBLAS

València Serranos, Los ALPUENTE

València Serranos, Los ANDILLA

València Serranos, Los ARAS DE LOS OLMOS

València Serranos, Los BENAGÉBER

València Serranos, Los BUGARRA

València Serranos, Los CALLES

València Serranos, Los CHELVA

València Serranos, Los CHULILLA

València Serranos, Los DOMEÑO

València Serranos, Los GESTALGAR

València Serranos, Los HIGUERUELAS

València Serranos, Los LORIGUILLA

València Serranos, Los LOSA DEL OBISPO

PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI

València Foia de Buñol, la DOS AGUAS

València Foia de Buñol, la YÁTOVA

València Plana d’Utiel-Requena, la CAMPORROBLES

València Plana d’Utiel-Requena, la CAUDETE DE LAS FUENTES

València Plana d’Utiel-Requena, la CHERA

València Plana d’Utiel-Requena, la FUENTERROBLES

València Plana d’Utiel-Requena, la SINARCAS

València Plana d’Utiel-Requena, la VENTA DEL MORO

València Plana d’Utiel-Requena, la UTIEL

València Plana d’Utiel-Requena, la VILLARGORDO DEL CABRIEL

València Ribera Alta, la BARRACA D’AIGÜES VIVES, 
LA

València Ribera Alta, la CARCAIXENT

València Ribera Alta, la CARLET

València Ribera Alta, la COTES

València Ribera Alta, la ÉNOVA, L’

València Ribera Alta, la GAVARDA

València Ribera Alta, la LLOMBAI

València Ribera Alta, la MONTROI

València Ribera Alta, la REAL

València Ribera Alta, la SELLENT

València Ribera Alta, la TURÍS

València Ribera Baixa, la CORBERA

València Racó d’Ademús, el ADEMUZ

València Racó d’Ademús, el CASAS ALTAS

València Racó d’Ademús, el CASAS BAJAS

València Racó d’Ademús, el CASTIELFABIB

València Racó d’Ademús, el PUEBLA DE SAN MIGUEL

València Racó d’Ademús, el TORREBAJA

València Racó d’Ademús, el VALLANCA

València Safor, la ALFAUIR

València Safor, la ALMISERÀ

València Safor, la CASTELLONET DE LA 
CONQUESTA

València Safor, la GANDIA

València Safor, la PALMA DE GANDÍA

València Safor, la SIMAT DE LA VALLDIGNA

València Safor, la TAVERNES DE LA VALLDIGNA

València Serrans, els ALCUBLAS

València Serrans, els ALPUENTE

València Serrans, els ANDILLA

València Serrans, els ARAS DE LOS OLMOS

València Serrans, els BENAGÉBER

València Serrans, els BUGARRA

València Serrans, els CALLES

València Serrans, els CHELVA

València Serrans, els CHULILLA

València Serrans, els DOMEÑO

València Serrans, els GESTALGAR

València Serrans, els HIGUERUELAS

València Serrans, els LORIGUILLA

València Serrans, els LOSA DEL OBISPO



PROVINCIA COMARCA MUNICIPI

València Serranos, Los PEDRALBA

València Serranos, Los SOT DE CHERA

València Serranos, Los TITAGUAS

València Serranos, Los TUÉJAR

València Serranos, Los VILLAR DEL ARZOBISPO

València Serranos, Los YESA, LA

València València VALÈNCIA

València VaII d’Albaida, la AGULLENT

València VaII d’Albaida, la AIELO DE MALFERIT

València VaII d’Albaida, la AIELO DE RUGAT

València VaII d’Albaida, la ALBAIDA

València Vall d’Albaida, la ATZENETA D’ALBAIDA

València VaII d’Albaida, la BÈLGIDA

València VaII d’Albaida, la BELLÚS

València VaII d’Albaida, la BENIATJAR

València Vall d’Albaida, la BENICOLET

València VaII d’Albaida, la BENIGÀNIM

València Vall d’Albaida, la BENISSODA

València VaII d’Albaida, la BOCAIRENT

València Vall d’AIbaida, la BUFALI

València Vall d’AIbaida, la CARRÍCOLA

València Vall d’AIbaida, la CASTELLÓ DE RUGAT

València Vall d’AIbaida, la FONTANARS DELS ALFORINS

València Vall d’AIbaida, la LLUTXENT

València Vall d’AIbaida, la MONTAVERNER

València Vall d’AIbaida, la MONTITXELVO

València Vall d’AIbaida, la ONTINYENT

València Vall d’AIbaida, la OTOS

València Vall d’AIbaida, la PALOMAR, EL

València Vall d’AIbaida, la PINET

València Vall d’AIbaida, la POBLA DEL DUC, LA

València Vall d’AIbaida, la QUATRETONDA

València Vall d’AIbaida, la RÀFOL DE SALEM

València Vall d’AIbaida, la RUGAT

València Vall d’AIbaida, la SALEM

València Vall d’AIbaida, la SEMPERE

València Vall d’AIbaida, la TERRATEIG

València Valle de Ayora, El COFRENTES

València Valle de Ayora, El CORTES DE PALLÀS

València Valle de Ayora, El JALANCE

València Valle de Ayora, El JARAFUEL

València Valle de Ayora, El TERESA DE COFRENTES

València Valle de Ayora, El ZARRA

PROVÍNCIA COMARCA MUNICIPI

València Serrans, els PEDRALBA

València Serrans, els SOT DE CHERA

València Serrans, els TITAGUAS

València Serrans, els TUÉJAR

València Serrans, els VILLAR DEL ARZOBISPO

València Serrans, els YESA, LA

València València VALÈNCIA

València Vall d’Albaida, la AGULLENT

València Vall d’Albaida, la AIELO DE MALFERIT

València Vall d’Albaida, la AIELO DE RUGAT

València Vall d’Albaida, la ALBAIDA

València Vall d’Albaida, la ATZENETA D’ALBAIDA

València Vall d’Albaida, la BÈLGIDA

València Vall d’Albaida, la BELLÚS

València Vall d’Albaida, la BENIATJAR

València Vall d’Albaida, la BENICOLET

València Vall d’Albaida, la BENIGÀNIM

València Vall d’Albaida, la BENISSODA

València Vall d’Albaida, la BOCAIRENT

València Vall d’Albaida, la BUFALI

València Vall d’Albaida, la CARRÍCOLA

València Vall d’Albaida, la CASTELLÓ DE RUGAT

València Vall d’Albaida, la FONTANARS DELS ALFORINS

València Vall d’Albaida, la LLUTXENT

València Vall d’Albaida, la MONTAVERNER

València Vall d’Albaida, la MONTITXELVO

València Vall d’Albaida, la ONTINYENT

València Vall d’Albaida, la OTOS

València Vall d’Albaida, la PALOMAR, EL

València Vall d’Albaida, la PINET

València Vall d’Albaida, la POBLA DEL DUC, LA

València Vall d’Albaida, la QUATRETONDA

València Vall d’Albaida, la RÁFOL DE SALEM

València Vall d’Albaida, la RUGAT

València Vall d’Albaida, la SALEM

València Vall d’Albaida, la SEMPERE

València Vall d’Albaida, la TERRATEIG

València Vall de Cofrents-Aiora, la COFRENTES

València Vall de Cofrents-Aiora, la CORTES DE PALLÁS

València Vall de Cofrents-Aiora, la JALANCE

València Vall de Cofrents-Aiora, la JARAFUEL

València Vall de Cofrents-Aiora, la TERESA DE COFRENTES

València Vall de Cofrents-Aiora, la ZARRA


		2022-03-03T13:13:01+0100
	SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




