
RESMPAGO  

 
 

 

EL DRAC S.COOP.V 
C/ MENDEZ NUÑEZ, 23 (EL VEDAT) 

46901 - TORRENT 
VALENCIA 

CIF: F46137360 

VIST el certificat de comprovació i aprovació de justificants corresponent a l'expedient ESEMOB/2022/6/46 
relatiu a la subvenció concedida a EL DRAC S.COOP.V. 

 
TENINT EN COMPTE: 

 
1. Que per Resolució de 20 de junio de 2022 de DIRECTORA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO Y 

COOPERATIVISMO, que actua per delegació de (Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, publicada en el DOGV nº 8.692 de 5 de 
desembre) es va concedir a EL DRAC S.COOP.V una subvenció de 12.754,46 euros, destinada 
a Subvenciones de inversión en obras e instalaciones técnicas, de conformitat amb la proposta 
corresponent de la comissió de valoració de 16 de juny de 2022 i queda condicionat el pagament 
a la justificació prèvia d'haver realitzat l'actuació que fonamenta la concessió de l'ajuda. 

 
2. Que la documentació justificativa ha tingut entrada dins del termini establit per a això. 

 
3. Que de la documentació aportada i de conformitat amb el que s'estableix en l'Ordre Orden 02/ESEAST/AT, 

de 30 de diciembre de 2021, així com en la resolució de concessió de la subvenció, s'ha comprovat que: 

 
 

4. Que, sobre la base de la circumstància esmentada, només correspon transferir la quantitat de 10.080,38 
euros. 

 
VISTOS els antecedents exposats, i d'acord amb el que estableix la base 7.1b) de l'ordre esmentada, per la 
qual es delega la competència per a resoldre els expedients d'ajudes a la inversió establides en l'article 16 en la 
persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social, i d'acord amb el que 
estableix el Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de 
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 
 

RESOLC 
 

PRIMER. Acceptar la documentació presentada dins del termini. 
 

SEGON. Reconéixer l'obligació i proposar el pagament de 10.080,38 euros, import definitiu de la subvenció 
final, a càrrec del programa 322.55, línia de subvenció S2242000. 

 
La beneficiària queda obligada a marcar els originals de les factures i documents utilitzats per a la justificació 
amb una estampilla, indicant-hi la subvenció per a la justificació de la qual s'han presentat i l'import o 
percentatge del valor del document estampillat que s'imputa a aquesta. Si les factures s'han emés en format 
electrònic, l'estampilla podrà substituir-se per qualsevol altre procediment que garantisca que es fa constar en 
la factura electrònica una marca o senyal d'haver sigut utilitzada per a justificar la subvenció rebuda, amb la 
indicació de l'expedient administratiu i de la quantia o percentatge objecte de subvenció. Els originals i factures 
marcades estaran disponibles per a possibles comprovacions si són requerides per l'òrgan gestor de les ajudes 
TERCER. Minorar la subvenció concedida a EL DRAC S.COOP.V, en la quantitat de 2.674,08 euros, por el/los 
motivo/s citado/s anteriormente. 

 
QUART. Desafectar el crèdit en 2.674,08 euros, per mitjà del document comptable corresponent. 
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La present resolució posa fi a la via administrativa i en contra d'aquesta podrà interposar-se un recurs 
contenciós administratiu, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb 
el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense 
perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la 
notificació, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es considere procedent. 

 
 

VALENCIA, 

EL CONSELLER DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, 
COMERCIO Y TRABAJO 

 
Por Delegación (Resolución de 21 de marzo de 2018, DOGV. nº 8262) 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO Y COOPERATIVISMO 
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