


d’HOSBEC, amb CIF núm. G-03270014 i amb domicili a Benidorm, Passeig Els
Tolls, núm. 2. Edif Invat.tur.

La legitimació i representació per a aquest acte deriva de la condició de president
de  l'associació  esmentada,  en  virtut  del  nomenament  efectuat  en  l’Assemblea
General  Extraordinària i  Electoral  de 27 d’abril  de 2016, i  està autoritzat  per  a
aquest acte en virtut del que estableix l’article 26 d) dels Estatuts de l'associació
mencionada.  I  es  troba  expressament  autoritzat  per  a  la  subscripció  d’aquest
conveni per acord de la Junta Directiva d’HOSBEC de 13 de maig de 2020.

Les parts, segons intervenen,

EXPOSEN

1r.  Turisme  Comunitat  Valenciana  té,  a  càrrec  seu,  l’impuls  i  l’execució  de  la
política turística de la Generalitat  en relació amb la promoció de la qualitat i  la
innovació,  el  desenvolupament,  la  millora,  la  informació  i  la  difusió  del  sector
turístic  valencià,  i  potencia  l'oferta  esmentada  per  mitjà  del  suport  a  la
comercialització, la informació i la difusió del producte turístic de la Comunitat
Valenciana i,  en  general,  a  la  realització  de  les  activitats  necessàries  per  a  una
millor promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.

2n. El Pla Estratègic Global 2010-2020 del turisme de la Comunitat Valenciana
preveu,  entre  els  seus  programes,  la  necessitat  de  fomentar  la  col·laboració
publicoprivada  mitjançant  la  subscripció  dels  corresponents  instruments  de
coordinació, ja siga a través del programa Crea Producte o del programa Coopera.
Per  tot  això,  es  considera  que  desenvolupar  actuacions  en  cooperació  amb  les
entitats més rellevants de l’àmbit turístic de la Comunitat Valenciana contribueix a
un millor  aprofitament  dels  recursos  públics,  a  maximitzar  els  beneficis  de  les
activitats exercides i a assolir uns resultats òptims per a  aconseguir una millora
constant de la competitivitat del nostre sector turístic.

El  Pla  estratègic  de  subvencions  de  la  Presidència  de  la  Generalitat  i  els  seus
organismes públics, per al període 2018-2020, aprovat per Resolució de 6 de juny
de 2018, de la Presidència de la Generalitat (DOGV núm. 8319, de 18 de juny de
2018) i modificat per les resolucions de 25 de juliol de 2019 (DOGV núm. 8607, de
6 d’agost de 2019) i de 9 de març de 2020 (DOGV núm. 8761, de 13 de març de
2020),  ambdues  de  la  Presidència  de  la  Generalitat,  cerca  assegurar  la
competitivitat  de  les  empreses  turístiques,  incrementant  el  seu  valor  afegit
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pandèmia  internacional  del  coronavirus,  comporta  la  necessitat  d'escometre
actuacions especials de màrqueting per a fer front a la crisi generada per la COVID-
19, amb l'objectiu de mantindre el posicionament i competitivitat de la Comunitat
Valenciana i la seua oferta turística, i preservar el teixit empresarial i la diversitat de
serveis turístics que conforma la cartera de productes de la nostra destinació.

La crisi de la COVID-19 ha situat al turisme en la pitjor situació coneguda des del
seu naixement, i  l'ha fet  a més en tot just  quinze dies. Cada dia sorgeixen més
dubtes sobre si l'activitat turística pot tindre una convivència compatible amb el
virus i cada dia es consolida més la idea que la recuperació del turisme pot ser
llarga.

Empreses i  persones treballadores d'aquest  sector  tan estratègic han de comptar
amb un sistema especial de protecció que ens permeta creuar aquest desert i arribar
vius al final d'aquest túnel.

Que les empreses turístiques espanyoles siguen això, espanyoles, i les valencianes
especialment, no és un element fútil. És un tret de sostenibilitat i d'implicació real
amb el territori,  amb la població i  de compromís amb tot  un sistema econòmic
interrelacionat. Si perdem aquesta qualitat, serà un error del qual no ens recuperem
mai.

La promoció i la publicitat han de canviar d'enfocament: han de girar a mitjans
online fonamentalment, mitjans audiovisuals i amb un contingut cuidat i missatges
clars,  unívocs  i  inequívocs.  També  pot  ser  un  magnífic  moment  per  a  fer
comunicació de canals:  les  agències de viatges i  els  turoperadors formaran part
indispensable en la recuperació del mercat, per la qual cosa cal col·laborar amb les
empreses i les autoritats per a fer la major promoció possible.

Ens trobem davant d'un supòsit de subvenció en règim de concessió directa previst
en  l'article  bàsic  22.2.a)  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, i en el correlatiu article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de
la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions,
en  tant  es  tracta  d’una  subvenció  prevista  nominativament  en  la  Llei  de
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020.
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• Creativitats específiques per a aquesta campanya adaptades
als escenaris en línia,  visuals i  comunicatius que aconsellen les
circumstàncies.
• Publicitat  directa  tant  en  escenaris  nacionals  com
internacionals.
• Col·laboracions en esdeveniments d'interés turístic.
• Altres  activitats  d'interés  comunicatiu,  promocional  o
publicitari  que  puguen  adaptar-se  a  les  circumstàncies
sobrevingudes a conseqüència de la COVID-19
COMPETITIVITAT  EMPRESARIAL EN  ESCENARIS  DE
CRISI
• Smart Data. Plataformes i quadres de comandament. Fonts
de Dades. Vigilància turística en escenaris de crisis. Elaboració de
dades d'ocupació i de tancament i obertura d'establiments turístics.
• BIonTREND  -  Eina  col·laborativa  per  a  la  millora  del
posicionament  comercial  de  l'oferta  hotelera  i  turística  de  la
Comunitat Valenciana.

131.000 €

AUDITORIA,  DIRECCIÓ,  COORDINACIÓ,  I  EXECUCIÓ
DEL CONVENI

89.000 €

TOTAL 600.000 €

Aquests imports màxims previstos per cada línia vinculen a l’entitat subvencionada
i per tant constitueixen el límit màxim subvencionable per cadascuna d’elles.

No obstant això,  les actuacions previstes podran adaptar-se per a contemplar les
circumstàncies excepcionals sorgides per la pandèmia internacional del coronavirus
(COVID-19), sempre que no afecte la finalitat de la línia nominativa de subvenció
ni el seu import total, i amb la sol·licitud prèvia de l'entitat beneficiària, per a la
seua autorització per la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana.

ACCIONS DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DINS DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓ  PER  AL  SECTOR  TURÍSTIC  DE  LA  COMUNITAT
VALENCIANA ENFRONT DE LA COVID-19

Campanyes col·laboratives de comunicació amb operadors turístics internacionals.
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L'evolució del control sanitari i de l'activitat turística pot aconsellar adoptar alguna
estratègia especial que no pot ser prevista en aquest moment.

COMPETITIVITAT EMPRESARIAL EN ESCENARIS DE CRISIS

Smart Data. Plataformes i quadres de comandament. Fonts de Dades. Vigilància
turística en escenaris  de  crisi.  Elaboració de dades d'ocupació i  de  tancament  i
obertura d'establiments turístics.

A través de les plataformes i treballs de Smart data i de vigilància turística podem
monitorar  l'impacte  de  la  COVID-19,  de  la  recuperació,  i  de  la  reputació  dels
nostres  destins  en  aquesta  situació  inèdita.  Indubtablement  són  eines  que  ens
serveixen per al disseny de campanyes (ens permeten conéixer amb antelació, per
exemple, la programació aèria o l'activitat dels nostres competidors) i per un altre
ens  serveixen  per  a  monitorar  els  impactes  de  les  mateixes  campanyes  en  la
recuperació d'activitat.

BIonTREND - Eina col·laborativa per a la millora del posicionament comercial de
l'oferta hotelera i turística de la Comunitat Valenciana.

Per a construir aquesta reactivació és fonamental comptar amb les dades: només
coneixent  amb detall  com s'està  reactivant  el  mercat  (el  volum de reserves,  les
ocupacions, els mercats d'origen, els tipus de reserves, les cancel·lacions…) podem
articular  campanyes  de  promoció  eficients  i  perfectament  dirigides.  Això  ho
aconseguim amb la plataforma BIonTrend que connecta els PMS de les empreses
turístiques i ens proporciona dades en temps real i actualitzades al minut. Aquest
projecte és el més innovador de tot el turisme espanyol i encaixa perfectament en
un dels eixos estratègics de Turisme Comunitat Valenciana. En aquests moments
HOSBEC té 100 empreses interessades a connectar les seues PMS per a l'aportació
de dades, la qual cosa representa una gran oportunitat en la situació i seria la gran
oportunitat  perduda no poder dur-ho a terme per no entendre l'objecte específic
d'aquesta actuació.

B)  Incorporar,  en  tots  els  suports  que  es  realitzen,  els  elements  comuns  de  la
campanya de promoció turística de la Comunitat Valenciana, facilitats per Turisme
Comunitat Valenciana. Per part de Turisme Comunitat Valenciana s’ha facilitat la
marca l’Exquisit Mediterrani, en combinació amb la marca Comunitat Valenciana
per a la seua incorporació per part d’HOSBEC en tots els suports de comunicació
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compliment  del  que  disposa  l'article  9.1  e)  de  la  llei  2/2015,  de  2  abril,  de
transparència, bon govern i participació ciutadana.

En  aquest  sentit,  tot  el  material  gràfic  i  audiovisual  publicitari  que  es  realitze
(cartells,  fullets,  pancartes,  dvd,  cd,  etc.)  i  les  inclusions  o  mencions  que  es
realitzen  en  les  pàgines  web  oficials  per  a  donar  repercussió  a  les  activitats,
inclouran,  de  forma  adequada,  el  logotip  que  Turisme  Comunitat  Valenciana
facilite.

En  tots  els  casos,  totes  les  parts  es  facilitaran  i  s'autoritzaran  mútuament  les
marques i/o logos amb què decidisquen que se’ls reconega gràficament.

Les  actuacions  en  matèria  de  publicitat  institucional  hauran  d'ajustar-se  a  les
prescripcions que sobre la  matèria conté la Llei  12/2018, de 24 de maig,  de la
Generalitat,  de  publicitat  institucional  per  a  l'interés  ciutadà  i  la  concepció
col·lectiva de les infraestructures públiques.

En aquest sentit, les campanyes institucionals de comunicació i publicitat tindran
caràcter inclusiu i no discriminatori, i respectaran el dret de totes les persones a ser-
ne destinatàries. Amb aquesta finalitat, hauran de garantir mesures d’accessibilitat
audiovisual a la informació subministrada. Amb caràcter general, la contractació no
podrà realitzar-se de manera directa amb el mitjà.

I)  Amb  caràcter  previ  a  la  firma  del  conveni,  l'associació  ha  presentat  una
declaració  responsable  sobre  el  compliment  de  les  condicions  i  obligacions
establides  en  l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions,  i  s’ha comprovat  per  l’administració que es troba al  corrent  en  el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

J) L’associació haurà de justificar la subvenció per via telemàtica a través de les
vies  d’accés  facilitades  per  Turisme  Comunitat  Valenciana,  mitjançant  la
presentació dels dos comptes justificatius següents per al pagament de la subvenció:

I. Un compte justificatiu haurà de presentar-se per part d’actuacions previstes en
COMPETITIVITAT EMPRESARIAL EN ESCENARIS DE CRISI i D’ACCIONS
DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DINS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓ
PER Al SECTOR TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA ENFRONT
DE la COVID-19, per un import de 200.000,00 €, amb data màxima de justificació
de 30 de setembre de 2020.
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objecte del conveni. En el cas que l’import subcontractar supere el 20% del total de
la subvenció i siga superior a 60.000 euros, s’haurà de subscriure el corresponent
contracte per escrit i  sol·licitar, prèviament, l’autorització de Turisme Comunitat
Valenciana per a la contractació corresponent, de conformitat amb el que estableix
l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Però, en cap cas podrà concertar l’entitat beneficiària l’execució total o parcial de
les  activitats  subvencionades  amb  persones  o  entitats  vinculades  amb  l’entitat
beneficiària, llevat que concórreguen les circumstàncies següents:

e.1) Que s’obtinga l’autorització prèvia de Turisme Comunitat Valenciana.
e.2) Que l'import subvencionable no excedisca del cost incorregut per l'entitat
vinculada.  L'acreditació  del  cost  es  realitzarà  en  la  justificació  en  els  
mateixos  termes  establits  per  a  l'acreditació  de  les  despeses  de  l’entitat  
beneficiària.

TERCERA. OBLIGACIONS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA

Correspon  a  Turisme  Comunitat  Valenciana  el  compliment  de  les  següents
obligacions:

A) Turisme Comunitat Valenciana contribuirà econòmicament en les actuacions de
publicitat, promoció i comàrqueting que s’efectuen per HOSBEC, fins a la quantitat
màxima  de  SIS-CENTS  MIL EUROS  (600.000,00  €),  despeses  i  impostos  de
qualsevol classe inclosos, que es realitzarà a càrrec de la partida pressupostària de
Turisme Comunitat Valenciana, capítol IV, programa 24, Màrqueting colaboratiu,
subprograma 2424, Associació Empresarial Hostalera de Benidorm, Costa Blanca i
Comunitat Valenciana (HOSBEC), de l’Àrea de Màrqueting i Producte Turístic, en
aplicació de la previsió nominativa continguda en la línia de subvenció amb codi
pressupostari S0766000 de l’entitat Turisme Comunitat Valenciana.

L’import establit es destina, al finançament de les despeses generades amb ocasió
de la realització de les actuacions adés mencionades.

B) Així mateix, supervisarà amb caràcter previ, la correcta aplicació de la marca
turística “Comunitat Valenciana” en els suports descrits i la correcta execució de les
activitats objecte del conveni, i prestarà el suport tècnic que l'associació requerisca.
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Les despeses que seran ateses a càrrec del present conveni, sempre que responguen
de  manera  indubtable  a  la  naturalesa  de  l’activitat  subvencionada,  seran  les
següents:

a)  Auditoria,  despeses  d'execució,  coordinació,  direcció,  que  inclouen  aquestes
últimes  les  de  personal  de  l'entitat  beneficiària,  que  consistiran  en  retribucions
salarials  i  cost  de  Seguretat  Social  del  personal  propi  o  contractat  vinculat
directament  a  la  realització  de  les  activitats  objecte  d'aquest  conveni.  L'import
corresponent a aquesta partida de despeses no podrà superar l'import de 89.000,00
€, i es podran incloure en ella els conceptes d’auditoria, locomoció i quilometratge,
manutenció i desplaçament en taxi del personal associat a les actuacions descrites, a
través  d'una  liquidació  de  despeses  amb les  quantitats  màximes  orientatives  en
l'àmbit de la Generalitat que estan contingudes en el Decret 64/2011, de 27 de maig,
del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer (DOCV 30/5/11)
i per a l'estranger se segueix la normativa de l'Estat que va ser aprovada pel Reial
Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE
30/5/2002).  En cas  que els  imports  siguen superiors  als  indicats,  es  necessitarà
autorització prèvia de Turisme Comunitat Valenciana per a poder ser satisfets. A
aquests  efectes  es  computaran les  despeses  de  Seguretat  Social  reportades  i  no
ingressades corresponents al mes de novembre i desembre de 2020 i l’IRPF reportat
i no abonat del 4t trimestre de l’any (fins al 31 de desembre).

Així  mateix,  i  com  a  justificació  de  les  despeses  de  personal,  junt  amb  els
corresponents  fulls  de  salaris  s’hauran  d’adjuntar  els  preceptius  documents  de
cotització  a  la  Seguretat  Social,  així  com  el  registre  de  les  cotitzacions  en  la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TC1 i TC2), i les retencions a compte de
l’IRPF (model 111 de retencions corresponents al 1r, 2n o 3r trimestre, segellat per
l'entitat  financera,  o  bé resguard de  presentació telemàtica).  En relació amb les
retencions corresponents al 4t trimestre, s'aportarà una declaració responsable de
l'òrgan competent de l'entitat beneficiària, de la relació de persones treballadores i
els imports corresponents a cadascuna d'elles que seran ingressats en la declaració
del 4t Trimestre del model 111.

L’import  corresponent  a  les  despeses  d’auditoria  no podrà  superar  el  2% de la
partida corresponent a despeses d'execució, coordinació, direcció i auditoria.

b)  Despeses  específiques  de  naturalesa  corrent,  necessàries  per  a  la  posada  en
marxa i l’execució de les actuacions arreplegades en aquest conveni.
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1. L’adequació dels comptes justificatius de la subvenció presentats per l’entitat
beneficiària i que aquests els haja subscrit una persona amb poders suficients per a
fer-ho.

2. El contingut de la memòria d’actuació, i estar alerta davant la possible falta de
concordança entre la informació continguda en la memòria i  els documents que
hagen servit de base per a dur a terme la revisió de la justificació econòmica.

3. Que la informació econòmica continguda en la memòria estiga suportada per una
relació  classificada  de  les  despeses  de  l’activitat  subvencionada  en  què
s’especifique l’entitat beneficiària que les ha dutes a terme, amb la identificació de
la  persona  o  entitat  creditora  i  del  document  (factures,  nòmines  i  butlletins  de
cotització a la Seguretat Social), l’import total de l’activitat i l’import imputat a la
subvenció, la data d’emissió i la data de pagament.

4.  Que  l’entitat  beneficiària  disposa  de  documents  originals  acreditatius  de  les
despeses que es justifiquen, d’acord amb el  que preveu l’article 30.3 de la Llei
general  de subvencions,  i  que aquests  documents  s’han reflectit  en els  registres
comptables.
Aquests  documents  justificatius  consistiran  en  resguards  de  transferències
bancàries, xecs, pagarés, factures electròniques (queda exclosa la compensació de
deutes), així com copia dels extractes de moviments bancaris dels càrrecs en el
compte corresponent de l’operació que es justifica.

5. Que l’entitat beneficiària disposa d’ofertes d’empreses o persones proveïdores
diferents, en els supòsits prevists en l’article 31, apartat 3, de la Llei General de
subvencions, i d’una memòria que justifique d’una manera raonada l’elecció de la
persona o entitat proveïdora, en els casos en què no haja recaigut en la proposta
econòmica més avantatjosa.

6. Que no s’han dut a terme subcontractacions de l’activitat que se subvenciona,
excepte en els casos permesos en l’article 29 de la Llei General de subvencions, i
en l’article 68 del seu Reglament, segons els termes que s’estableixen en aquest
conveni.

7. Que no s’han concedit altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa  finalitat,  que  procedisquen  de  qualsevol  administració  o  ens  públic  o
privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, que superen
els costos de l’activitat subvencionada.
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L'entitat beneficiària estarà obligada a posar a la disposició de la persona o entitat
auditora tots  els llibres,  els  registres  i  els  documents  que se li  sol·liciten per a
efectuar la revisió, així com a conservar-los per a les actuacions de comprovació i
control que preveu la legislació vigent. Si escau, hauran d’elaborar i facilitar-li, a
més  dels  documents  ja  mencionats  en  la  clàusula  segona d’aquest  conveni,  els
següents:

a) Declaració de les activitats subcontractades, en què s’indiquen les persones o
entitats   subcontractistes  i  els  imports  que  s’han  facturat.  Aquesta  declaració
inclourà una manifestació de l’entitat  beneficiària respecte de les situacions que
preveuen els apartats 4 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

b)  Declaració  que  continga  una  relació  detallada  d’altres  subvencions,  ajudes,
ingressos o recursos que, si escau, hagen finançat l’activitat subvencionada, amb
indicació de l’import, la procedència i l’aplicació d’aquesta.

En  qualsevol  cas  la  persona o  entitat  auditora  haurà  de  mantindre  un  arxiu  de
documentació que acredite el treball de revisió que ha dut a terme i que suporte
l’informe que ha emés, i hi haurà de conservar aquesta documentació durant un
període mínim de huit anys que s’iniciarà amb la data d’emissió de l’informe.

SISENA. ADEQUACIÓ DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES AL VALOR
DE MERCAT I COMPROVACIÓ DE SUBVENCIONS

D’acord amb el que disposa l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el cost d’adquisició de les despeses subvencionables haurà
de ser d’acord amb el valor de mercat. Si és el cas, Turisme Comunitat Valenciana
podrà realitzar la comprovació d'aquest valor de mercat, d’acord amb els mitjans
assenyalats en l’article 33 de la Llei general de subvencions.

De  la  mateixa  manera  Turisme  Comunitat  Valenciana  comprovarà  l’adequada
justificació de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment de
la finalitat que determine la concessió o gaudi de la subvenció.

SETENA. DURACIÓ

Aquest  conveni  produirà  efectes  des  del  moment  de  la  seua  firma,  fins  a  la
finalització  de  les  actuacions  previstes  en  aquest,  i,  en  tot  cas,  fins  al  31  de
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el  seu cas,  en l'informe o valoració final  emés per la  Comissió de seguiment  i
control.

La comissió es reunirà sempre que ho sol·licite qualsevol de les parts i,  com a
mínim, en una ocasió durant el període de vigència del conveni.

NOVENA. RESOLUCIÓ I REINTEGRAMENT

El  conveni  de  col·laboració  entre  Turisme  Comunitat  Valenciana  i  l'HOSBEC
quedarà resolt, en el cas que no tingueren lloc les actuacions previstes en aquest.

Així  mateix,  aquest  conveni  quedarà  resolt  per  mutu  acord  de  les  parts  i  per
l’incompliment, per qualsevol d’aquestes, de les estipulacions que s'hi preveuen. En
tot cas, les parts es comprometen a executar aquelles activitats que es troben en
curs,  les  quals  finalitzaran  en  la  forma  prevista  en  la  Llei  38/2003,  de  17  de
novembre, general de subvencions.

La circumstància de no estar al corrent en el compliment de les seues obligacions
tributàries o amb la Seguretat Social, o l’incompliment del termini de presentació
de la documentació justificativa, o l’omissió de la documentació a què es refereix la
clàusula segona anterior, podrà així mateix produir la resolució d'aquest conveni en
el cas que, requerida l’esmentada documentació per Turisme Comunitat Valenciana,
no es produïra la seua presentació dins del termini de deu dies hàbils a comptar de
l’endemà  del  dia  en  què  fóra  notificat  el  requeriment  efectuat  per  Turisme
Comunitat Valenciana.

Si, per causes imputables a l’associació, no es duguera a terme l’actuació objecte
del present conveni, aquest quedarà automàticament rescindit, sense perjudici del
compliment del que disposen l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general  de subvencions,  i  l’article 172 de la  Llei  1/2015, de 6 de febrer,  de la
Generalitat,  d’hisenda  pública,  del  sector  públic  instrumental  i  de  subvencions,
quant  a  les  causes  d’incompliment  de  l’objecte  del  conveni.  Si  l’adequat
compliment de l’objecte del conveni no aconsegueix com a mínim un 30% de la
seua  execució,  Turisme  Comunitat  Valenciana  revocarà  el  conveni  i  l’entitat
beneficiària no tindrà dret a rebre l’import del percentatge realitzat per tractar-se
d’un  mínim  indispensable  per  percebre  parcialment  i  proporcionalment  la
subvenció.
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2.  En  tractar-se  d'un  conveni  no  subjecte  a  l'article  107.1  del  Tractat  de
Funcionament de la Unió Europea, i d'acord amb el que estableix l’article 3.4 del
Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, regulador del procediment de
notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat
dirigits a  establir,  concedir  o modificar  ajudes públiques, la subvenció establida
mitjançant el present conveni no requereix notificació o comunicació a la Comissió
Europea.

Les parts, llegit el present document, i com a prova de conformitat amb el contingut
íntegre, el subscriuen i el firmen per duplicat exemplar al lloc i en la data al principi
indicats.

EL PRESIDENT DE TURISME
COMUNITAT VALENCIANA

 

EL PRESIDENT D’HOSBEC
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