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Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 d’octubre 
de 2022, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes 
convocades per la Resolució de 16 de juny de 2022, de 
la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per 
la qual s’efectua la convocatòria per a l’exercici 2022 de 
les ajudes en matèria de comerç i artesania, a l’empara 
de l’Ordre 22/2018, de 22 d’agost, de conformitat amb la 
modificació realitzada per l’Ordre 5/2022, d’1 de juny, de 
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores per a la concessió de subvencions en matèria de 
comerç, consum i artesania. Títol II, capítol III, article 
22.10, expedient CMPROM. [2022/9791]

CORRECCIÓN d’error de la RESOLUCIÓ de 19 d’octu-
bre de 2022, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes 
convocades per la Resolució de 16 de juny de 2022, de 
la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per 
la qual s’efectua la convocatòria per a l’exercici 2022 de 
les ajudes en matèria de comerç i artesania, a l’empara 
de l’Ordre 22/2018, de 22 d’agost, de conformitat amb la 
modificació realitzada per l’Ordre 5/2022, d’1 de juny, de 
la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores per a la concessió de subvencions en matèria de 
comerç, consum i artesania. Títol II, capítol III, article 
22.10, expedient CMPROM. [2022/9791]

Advertido un error en la publicación de la citada resolución, publi-
cada en el DOGV 9455, de 24 de octubre de 2022, consistente en la 
omisión de la publicación del Anexo II, se procede a su subsanación 
mediante la publicación del Anexo II:

Advertida una errada en la publicació de l’esmentada resolució, 
publicada en el DOGV 9455, de 24 d’octubre de 2022, per l’omissió de 
la publicació de l’Annex II, es procedeix a la seua esmena mitjançant la 
publicació de l’Annex II:

ANNEX II

EXPEDIENT TITULAR NIF MOTIU DENEGACIÓ

CMPROM/2022/65/46 Ajuntament de Benigànim P4606200F

No ser susceptible de suport l’actuació plantejada, al no estar directament 
vinculada a l’activitat susceptible de suport, segons estableix l’article 4.1.f de 
l’Ordre 22/2018, de 22 de novembre, modificada per l’Ordre 5/2022, d’1 de 
juny, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

*  *  *  *  *

ANEXO II

EXPEDIENTE TITULAR NIF MOTIVO DENEGACIÓN

CMPROM/2022/65/46 Ajuntament de Benigànim P4606200F

No ser apoyable la actuación planteada, al no estar directamente vinculada a la 
actividad apoyable, según establece el artículo 4.1.f) de la Orden 22/2018, de 22 
de noviembre, modificada por la Orden 5/2022, de 1 de junio, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
comercio, consumo y artesanía.
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