
Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de desem-
bre de 2022, de la directora general d’Internacionalitza-
ció, per la qual s’acorda donar publicitat a les ajudes de 
suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana 
per a l’exercici 2022, convocades per la Resolució de 24 
de febrer de 2022, de la Conselleria d’Economia Sosteni-
ble, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2022/13082]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de 
diciembre de 2022, de la directora general de Interna-
cionalización, por la que se acuerda dar publicidad a las 
ayudas de apoyo a la promoción exterior de la Comuni-
tat Valenciana para el ejercicio 2022, convocadas por la 
Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo. [2022/13082]

Advertido error en el motivo de desestimación número 10 de la 
versión en castellano del anexo II de la Resolución de 15 de diciembre 
de 2022, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
núm. 9495, de fecha 22 de diciembre de 2022, por la cual se acuerda dar 
publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria 
establecida en la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la cual se convocan las ayudas de apoyo a la promoción exterior 
de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022, y de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
es procedente la corrección del error material detectado en dicha publi-
cación, en los siguientes términos:

Donde dice
10 No cumple con la condición establecida en el resuelvo 22.a de 

la convocatoria

Debe decir
10 No cumple la condición establecida en el resuelvo 20.2 de la 

convocatoria

Además, detectada la omisión de dicho anexo II en la versión en 
valenciano, procede su inclusión:

Numero Motius desestimació

1
No tindre personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la 
Comunitat Valenciana, condicions establides en el resolc 2.1 de la 
convocatòria.

2 No compleix els requisits per a ser considerada pime establits en el 
resolc 2.2 de la convocatòria.

3 No compleix les condicions establides en el resolc 2.5 de la 
convocatòria.

4 No compleix les condicions establides en el resolc 2.4 de la 
convocatòria.

5
Els conceptes sol·licitats no tenen la consideració d’accions 
susceptibles de suport i despeses subvencionables, d’acord amb el 
resolc 5 de la convocatòria.

6 La sol·licitud/documentació no s’ha presentat de forma telemàtica.

7 La sol·licitud s’ha presentat fora de termini.

8 La sol·licitud es té per desistida per no haver esmenat el 
requeriment en el termini establit.

9 No compleix l’objecte de la convocatòria establit en el resolc 1 de 
la convocatòria.

10 No compleix la condició establida en el resolc 20.2 de la 
convocatòria. 

11 Sol·licitud de desistiment.

València, 29 de diciembre de 2022.– La directora general de Inter-
nacionalización: M. Dolores Parra Robles.

Advertida una errada en el motiu de desestimació número 10 de 
la versió en castellà de l’annex II de la Resolució de 15 de desembre 
de 2022, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
núm. 9495, de data 22 de desembre de 2022, per la qual s’acorda donar 
publicitat a les subvencions concedides a l’empara de la convocatòria 
establida en la Resolució de 24 de febrer de 2022, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la 
qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la 
Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022, i d’acord amb el que dis-
posa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, és procedent la 
correcció de l’errada material detectada en aquesta publicació, en els 
termes següents:

On diu
10 No cumple con la condición establecida en el resuelvo 22.a de 

la convocatoria

Ha de dir
10 No cumple la condición establecida en el resuelvo 20.2 de la 

convocatoria

A més, detectada l’omissió d’aquest annex II en la versió en valen-
cià, cal incloure-l’hi:

Número Motius desestimació

1
No tindre personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la 
Comunitat Valenciana, condicions establides en l’apartat resolutiu 
2.1 de la convocatòria.

2 No compleix els requisits per a ser considerada pime establits en 
l’apartat resolutiu 2.2 de la convocatòria.

3 No compleix les condicions establides en l’apartat resolutiu 2.5 de 
la convocatòria.

4 No compleix les condicions establides en l’apartat resolutiu 2.4 de 
la convocatòria.

5
Els conceptes sol·licitats no tenen la consideració d’accions 
susceptibles de suport i despeses subvencionables d’acord amb 
l’apartat resolutiu 5 de la convocatòria.

6 La sol·licitud/documentació no s’ha presentat de forma telemàtica.

7 La sol·licitud s’ha presentat fora de termini.

8 La sol·licitud es té per desistida per no haver esmenat el 
requeriment en el termini establit.

9 No compleix l’objecte de la convocatòria establit en l’apartat 
resolutiu 1 de la convocatòria.

10 No compleix la condició establida en l’apartat resolutiu 22.a de la 
convocatòria. 

11 Sol·licitud de desistiment.

València, 29 de desembre de 2022.– La directora general d’Interna-
cionalització: M. Dolores Parra Robles.
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