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Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2022, de la Direcció 
General d’Indústria, Energia i Mines, de redistribució 
definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativa·
ment en la convocatòria d’ajudes per a l’exercici 2022, 
dins de la cinquena fase d’implantació del Pla estratègic 
de la indústria valenciana, d’ajudes per als plans inte·
grals que impulsen la competitivitat industrial sostenible, 
desenvolupats per associacions empresarials vinculades 
als següents sectors de la Comunitat Valenciana: agro·
alimentari, automoció, biotecnologia, ceràmica, vidre i 
materials de construcció no metàl·lics, cuir i calçat, ener·
gia, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, sector 
espacial i aeronàutic, joguet i productes infantils, fusta, 
moble i il·luminació, marbre, pedra natural i àrids, metal·
lomecànic, plàstic, producció audiovisual, de videojocs i 
animació, indústria química, tèxtil i valorització de mate·
rials. [2022/6926]

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2022, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, de redistribución 
definitiva por sectores de los créditos asignados estima·
tivamente en la convocatoria de ayudas para el ejercicio 
2022, dentro de la quinta fase de implantación del Plan 
estratégico de la industria valenciana, de ayudas para los 
planes integrales que impulsen la competitividad indus·
trial sostenible, desarrollados por asociaciones em·presa·
riales vinculadas a los siguientes sectores de la Comunitat 
Valenciana: agroalimentario, automoción, bio·tecnología, 
cerámica, vidrio y materiales de construcción no metáli·
cos, cuero y calzado, energía, envases y em·balajes, papel 
y artes gráficas, sector espacial y aeronáutico, jugue·
te y productos infantiles, madera, mueble e iluminación, 
mármol, piedra natural y áridos, metal·mecánico, plásti·
co, producción audiovisual, de videojuegos y animación, 
industria química, textil y valorización de materiales 
[2022/6926]

Antecedentes
Primero. Mediante Resolución de 27 de abril de 2022, del conseller 

de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2022, dentro de la 
quinta fase de implantación del Plan estratégico de la industria valen-
ciana, de ayudas para los planes integrales que impulsen la competitivi-
dad industrial sostenible, desarrollados por asociaciones empresariales 
vinculadas a los siguientes sectores de la Comunitat Valenciana: agro-
alimentario, automoción, biotecnología, cerámica, vidrio y materia-
les de construcción no metálicos, cuero y calzado, energía, envases y 
embalajes, papel y artes gráficas, sector espacial y aeronáutico, juguete 
y productos infantiles, madera, mueble e iluminación, mármol, piedra 
natural y áridos, metal-mecánico, plástico, producción audiovisual, de 
videojuegos y animación, industria química, textil y valorización de 
materiales.

Segundo. En el resuelvo segundo de dicha convocatoria se esta-
bleció que las ayudas convocadas se financiaban con cargo a la línea 
S0360 del programa presupuestario 11.02.03.722.20, capítulo VII, hasta 
un importe global máximo de 1.650.000 euros, estableciendo una dis-
tribución inicial por sectores del importe global máximo de esta convo-
catoria, sin perjuicio de que a la misma se le otorgaba expresamente un 
carácter estimativo.

Tercero. En el punto 6 del resuelvo segundo de la citada resolución 
de convocatoria se establece que en función del importe de ayuda solici-
tado en cada sector, y al objeto de poder atender el mayor número posi-
ble de solicitudes, la distribución estimativa del punto anterior podrá 
modificarse para redistribuir los sobrantes de unos sectores proporcio-
nalmente entre los sectores que resulten deficitarios, sin necesidad de 
nueva convocatoria. No obstante, dicha redistribución definitiva será 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana con carácter 
previo a la resolución de concesión, sin que tal publicidad implique la 
apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo 
cómputo de plazo para resolver, ni modificará el plazo de justificación.

Cuarto. Según el certificado del Servicio de Planificación y Promo-
ción Industrial que obra en el expediente, en la citada convocatoria se 
han presentado solicitudes de ayudas cuyos importes máximos a conce-
der por sector son los siguientes:

Sector Crédito 
estimado inicial

Importe máximo 
de ayuda

Agroalimentario 97.000 € 66.399,29 €

Automoción 97.000 € 148.363,94 €

Biotecnología 97.000 € 0 €

Cerámica, vidrio y materiales de 
construcción no metálicos 97.000 € 207.623,36 €

Cuero y calzado 97.000 € 136.123,76 €

Antecedents
Primer. Mitjançant Resolució de 27 d’abril de 2022, del conseller 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la 
qual s’efectua la convocatòria per a l’exercici 2022, dins de la cinquena 
fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana, d’aju-
des per als plans integrals que impulsen la competitivitat industrial 
sostenible, desenvolupats per associacions empresarials vinculades als 
següents sectors de la Comunitat Valenciana: agroalimentari, automo-
ció, biotecnologia, ceràmica, vidre i materials de construcció no metàl-
lics, cuir i calçat, energia, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, 
sector espacial i aeronàutic, joguet i productes infantils, fusta, moble 
i il·luminació, marbre, pedra natural i àrids, metal·lomecànic, plàstic, 
producció audiovisual, de videojocs i animació, indústria química, tèxtil 
i valorització de materials.

Segon. En el resolc segon d’aquesta convocatòria es va establir que 
les ajudes convocades es finançaven amb càrrec a la línia S0360 del 
programa pressupostari 11.02.03.722.20, capítol VII, fins a un import 
global màxim d’1.650.000 euros, establint una distribució inicial per 
sectors de l’import global màxim d’aquesta convocatòria, sense perju-
dici que a la mateixa se li atorgava expressament un caràcter estimatiu.

Tercer. En el punt 6 del resolc segon de la citada resolució de con-
vocatòria s’estableix que en funció de l’import d’ajuda sol·licitat en 
cada sector, i a fi de poder atendre el major nombre possible de sol·lici-
tuds, la distribució estimativa del punt anterior podrà modificar-se per 
a redistribuir els sobrants d’uns sectors proporcionalment entre els sec-
tors que resulten deficitaris, sense necessitat de nova convocatòria. No 
obstant això, aquesta redistribució definitiva serà publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana amb caràcter previ a la resolució 
de concessió, sense que tal publicitat implique l’obertura de termini per 
a presentar noves sol·licituds ni l’inici de nou còmput de termini per a 
resoldre, ni modificarà el termini de justificació.

Quart. Segons el certificat del Servei de Planificació i Promoció 
Industrial que obra en l’expedient, en la citada convocatòria s’han pre-
sentat sol·licituds d’ajudes els imports màxims de les quals a concedir 
per sector són els següents:

Sector Crèdit estimat 
inicial

Import  màxim 
d’ajuda

Agroalimentari 97.000 € 66.399,29 €

Automoció 97.000 € 148.363,94 €

Biotecnologia 97.000 € 0 €

Ceràmica, vidre i materials de construcció 
no metàl·lics 97.000 € 207.623,36 €

Cuir i calçat 97.000 € 136.123,76 €



Energía 97.000 € 46.731,62 €

Envases y embalajes, Papel y artes gráficas 97.000 € 78.466,67 €

Espacial y de la aeronáutica 97.000 € 104.882,81 €

Juguete y productos infantiles 97.000 € 94.397,47 €

Madera, muebles y aparatos de 
iluminación 97.000 € 216.764,85 €

Mármol, piedra natural y áridos 97.000 € 72.332,08 €

Metal-mecánico 97.000 € 123.002,32 €

Plástico 97.000 € 83.459,58 €

Producción Audiovisual, de videojuegos y 
animación 97.000 € 0 €

Químico 97.000 € 125.993,71 €

Textil 98.000 € 121.394,95 €

Valorización de materiales 97.000 € 0 €

Totales 1.650.000 € 1.625.936,41 €

Quinto. Dado que el importe total a conceder entre los sectores con-
vocados (1.625.936,41 €) es inferior al crédito total máximo previsto 
para la convocatoria (1.650.000 €), es posible redistribuir los crédi-
tos inicialmente previstos con carácter estimativo, para atender todas 
las solicitudes de todos los sectores que han aprobado la evaluación, 
trasladando los créditos sobrantes en los sectores con excedente, a los 
sectores con déficit de crédito inicial. 

Sexto. El apartado 5 del artículo 11 del Decreto 77/2019, de 7 de 
junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presu-
puesto de la Generalitat establece que, en aquellas convocatorias en las 
que se haya atribuido carácter estimativo a la distribución de la cuantía 
máxima entre distintos créditos presupuestarios, el órgano conceden-
te deberá publicar la distribución definitiva, con carácter previo a la 
resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin 
que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas 
solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver. 

Séptimo. De acuerdo con todo lo anterior, y conforme al resuel-
vo decimoquinto primero de la convocatoria, donde se delega en esta 
Dirección General la resolución de las incidencias que se produzcan con 
anterioridad o posterioridad a la concesión como órgano concedente, 
resuelvo:

Primero 
Redistribuir con carácter definitivo, de la siguiente manera, los cré-

ditos totales disponibles: 

Sector Redistribución 
definitiva

Agroalimentario 66.399,29 €

Automoción 148.363,94 €

Biotecnología 0 €

Cerámica, vidrio y materiales de construcción no metálicos 207.623,36 €

Cuero y calzado 136.123,76 €

Energía 46.731,62 €

Envases y embalajes, Papel y artes gráficas 78.466,67 €

Espacial y de la aeronáutica 104.882,81 €

Juguete y productos infantiles 94.397,47 €

Madera, muebles y aparatos de iluminación 216.764,85 €

Mármol, piedra natural y áridos 72.332,08 €

Metal-mecánico 123.002,32 €

Plástico 83.459,58 €

Producción Audiovisual, de videojuegos y animación 0 €

Energia 97.000 € 46.731,62 €

Envasos i embalatges, Paper i arts 
gràfiques 97.000 € 78.466,67 €

Espacial i de l’aeronàutica 97.000 € 104.882,81 €

Joguet i productes infantils 97.000 € 94.397,47 €

Fusta, mobles i aparells d’il·luminació 97.000 € 216.764,85 €

Marbre, pedra natural i àrids 97.000 € 72.332,08 €

Metal·lomecànic 97.000 € 123.002,32 €

Plàstic 97.000 € 83.459,58 €

Producció Audiovisual, de videojocs i 
animació 97.000 € 0 €

Químic 97.000 € 125.993,71 €

Tèxtil 98.000 € 121.394,95 €

Valorització de materials 97.000 € 0 €

Totals 1.650.000 € 1.625.936,41 €

Cinqué. Atés que l’import total a concedir entre els sectors convo-
cats (1.625.936,41 €) és inferior al crèdit total màxim previst per a la 
convocatòria (1.650.000 €), és possible redistribuir els crèdits inicial-
ment previstos amb caràcter estimatiu, per a atendre totes les sol·licituds 
de tots els sectors que han aprovat l’avaluació, traslladant els crèdits 
sobrants en els sectors amb excedent, als sectors amb dèficit de crèdit 
inicial.

Sisé. L’apartat 5 de l’article 11 del Decret 77/2019, de 7 de juny, 
del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la 
Generalitat estableix que, en aquelles convocatòries en les quals s’haja 
atribuït caràcter estimatiu a la distribució de la quantia màxima entre 
diferents crèdits pressupostaris, l’òrgan concedent haurà de publicar la 
distribució definitiva, amb caràcter previ a la resolució de concessió en 
els mateixos mitjans que la convocatòria, sense que tal publicitat impli-
que l’obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l’inici de 
nou còmput de termini per a resoldre.

Seté. D’acord amb tot l’anterior, i conforme amb el resolc quinzé 
primer de la convocatòria, on es delega en aquesta direcció general la 
resolució de les incidències que es produïsquen amb anterioritat o poste-
rioritat a la concessió com a òrgan concedent, resolc:

Primer
Redistribuir amb caràcter definitiu, de la següent manera, els crèdits 

totals disponibles:

Sector Redistribució 
definitiva

Agroalimentari 66.399,29 €

Automoció 148.363,94 €

Biotecnologia 0 €

Ceràmica, vidre i materials de construcció no metàl·lics 207.623,36 €

Cuir i calçat 136.123,76 €

Energia 46.731,62 €

Envasos i embalatges, Paper i arts gràfiques 78.466,67 €

Espacial i de l’aeronàutica 104.882,81 €

Joguet i productes infantils 94.397,47 €

Fusta, mobles i aparells d’il·luminació 216.764,85 €

Marbre, pedra natural i àrids 72.332,08 €

Metal·lomecànic 123.002,32 €

Plàstic 83.459,58 €

Producció Audiovisual, de videojocs i animació 0 €



Químico 125.993,71 €

Textil 121.394,95 €

Valorización de materiales 0 €

Subtotal 1.625.936,41 €

Sobrante no asignable 24.063,59 €

Total 1.650.000 €

Segundo
Esta resolución de distribución definitiva de los créditos entre sec-

tores no implica la apertura de un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

València, 18 de julio de 2022.– La directora general de Industria, 
Energía y Minas: Silvia Cerdà Alfonso.

Químic 125.993,71 €

Tèxtil 121.394,95 €

Valorització de materials 0 €

Subtotal 1.625.936,41 €

Sobrant no assignable 24.063,59 €

Total 1.650.000 €

Segon
Aquesta resolució de distribució definitiva dels crèdits entre sectors 

no implica l’obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds ni 
l’inici de nou còmput de termini per a resoldre.

València, 18 de juliol de 2022.– La directora general d’Indústria, 
Energia i Mines: Silvia Cerdà Alfonso.
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