
Servei Valencià d’Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2017, del director gene-
ral del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la 
qual es convoquen per a l’exercici 2017 les subvencions 
destinades a la contractació de persones desocupades per 
corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la 
realització d’accions previstes en plans o procediments 
d’emergències en l’àmbit forestal, en aplicació de l’Ordre 
8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sos-
tenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2017/9588]

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2017, del director 
general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subven-
ciones destinadas a la contratación de personas desem-
pleadas por corporaciones locales de la Comunitat Valen-
ciana, para la realización de acciones previstas en planes 
o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal, en 
aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. [2017/9588]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 11 de julio de 
2016, se publicó la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en el Programa de Iniciativa Social en colaboración con corpo-
raciones locales de la Comunitat Valenciana, modificada por la Orden 
10/2017, de 8 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana de 10 de mayo de 2017.

El artículo 10.3 de la Orden 8/2016 establece que cada convocatoria 
podrá delimitar los ámbitos sectoriales en que proceda desarrollar las 
obras o servicios de interés general o social (turismo, medio ambiente, 
servicios sociales, atención a personas desempleadas...) y el ámbito 
geográfico específico de actuación (si concurren circunstancias que lo 
justifiquen). En aplicación de esta previsión y de conformidad con el 
Informe-Propuesta de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta 
a las Emergencias, esta convocatoria tiene por objeto subvencionar a 
entidades locales municipales la contratación de personas desemplea-
das a fin de que realicen actuaciones cuyo objeto principal consista en 
mitigar o reducir un riesgo contemplado en un plan o procedimiento de 
emergencias de la Comunitat Valenciana en su conjunto o de ámbito 
local, y de manera especial la reducción de los riesgos poblacionales 
derivados de los incendios forestales, mediante acciones que favorezcan 
la intervención de los medios de extinción.

De conformidad con el Informe-Propuesta de la Agencia Valencia-
na de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el ámbito geográfico 
de la convocatoria se ha determinado mediante la combinación de los 
siguientes factores: el riesgo de despoblamiento y el riesgo de incendio 
forestal y prioridad operativa en la extinción de incendios.

Para la concreción de estos criterios, se ha considerado a los muni-
cipios situados en comarcas con áreas con riesgo alto o medio de despo-
blamiento (según información técnica de la Dirección General de Admi-
nistración Local: l’Alcalatén, l’Alcoià, l’Alt Maestrat, l’Alt Vinalopó, 
el Alto Mijares, el Alto Palancia, el Baix Maestrat, la Canal de Nava-
rrés, el Comtat, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana 
Baixa, la Plana de Utiel-Requena, els Ports, el Rincón de Ademuz, los 
Serranos, la Vall d’Albaida y el Valle de Ayora), cuya superficie clasi-
ficada como de alto riesgo de incendio forestal resulta, según el Anexo 
del Plan Especial Frentes al Riesgo de Incendios Forestales, igual o 
superior a 25 Ha (unidad mínima de gestión forestal, de acuerdo con el 
Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana); y que 
asimismo cumplen alguna de las siguientes condiciones:

a) municipios con menos de 1.000 habitantes, según datos de 2016.
b) municipios con menos de 5.000 habitantes a los que el Plan Espe-

cial Frente al Riesgo de Incendios Forestales les impone la obligación 
de redactar un Plan de actuación municipal frente al riesgo de incendios 
forestales.

Estas subvenciones son compatibles con el mercado común y no 
están sujetas a comunicación o notificación a la Comisión Europea al 
no resultar de aplicación lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea por estar destinadas a entida-
des públicas para la realización de obras o servicios de interés general 
y social y, por tanto, no pueden afectar a los intercambios comerciales 
pues no falsean ni amenazan falsear la competencia.

Para la convocatoria de estas subvenciones existe crédito disponible 
en la línea S2941000 del subprograma 322.51 Fomento de Empleo, 
del Presupuesto del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en 
adelante SERVEF) para 2017.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’11 de juliol de 
2016, es va publicar l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvenci-
ons en el Programa d’iniciativa social en col·laboració amb corporaci-
ons locals de la Comunitat Valenciana, modificada per l’Ordre 10/2017, 
de 8 de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de 10 de maig de 2017.

L’article10.3 de l’Ordre 8/2016 estableix que cada convocatòria 
podrà delimitar els àmbits sectorials en què corresponga desenvolupar 
les obres o serveis d’interés general o social (turisme, medi ambient, 
serveis socials, atenció a persones desocupades... i.) l’àmbit geogràfic 
específic d’actuació (si concorren circumstàncies que ho justifiquen). 
En aplicació d’aquesta previsió i de conformitat amb l’informe-proposta 
de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, 
aquesta convocatòria té com a objecte subvencionar a entitats locals 
municipals la contractació de persones desocupades a fi que realitzen 
actuacions l’objecte principal de la qual consistisca a mitigar o reduir 
un risc previst en un pla o procediment d’emergències de la Comunitat 
Valenciana en el seu conjunt o d’àmbit local, i de manera especial la 
reducció dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals, per 
mitjà d’accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

De conformitat amb l’informe-proposta de l’Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les Emergències, l’àmbit geogràfic de la convo-
catòria s’ha determinat per mitjà de la combinació dels factors següents: 
el risc de despoblament i el risc d’incendi forestal i prioritat operativa 
en l’extinció d’incendis.

Per a la concreció d’aquests criteris, s’ha considerat als munici-
pis situats en comarques amb àrees amb risc alt o mitjà de despobla-
ment (segons informació tècnica de la Direcció General d’Administra-
ció Local: l’Alcalatén, l’Alcoià, l’Alt Maestrat, l’Alt Vinalopó, l’Alt 
Millars, l’Alt Palància, el Baix Maestrat, la Canal de Navarrés, el Com-
tat, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana Baixa, la 
Plana d’Utiel-Requena, els Ports, el Racó d’Ademús, els Serrans, la Vall 
d’Albaida i la Vall de Cofrents-Aiora), la superfície de la qual classi-
ficada com d’alt risc d’incendi forestal resulta, segons l’annex del Pla 
especial davant del risc d’incendis forestals, igual o superior a 25 Ha 
(unitat mínima de gestió forestal, d’acord amb el Pla d’acció territorial 
forestal de la Comunitat Valenciana); i que així mateix compleixen algu-
na de les condicions següents:

a) municipis amb menys de 1.000 habitants, segons dades de 2016.
b) municipis amb menys de 5.000 habitants a qui el Pla especial 

davant el risc d’incendis forestals els imposa l’obligació de redactar un 
Pla d’actuació municipal davant el risc d’incendis forestals.

Aquestes subvencions són compatibles amb el mercat comú i no 
estan subjectes a comunicació o notificació a la Comissió Europea al 
no resultar d’aplicació el que estableix l’article 107.1 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea per estar destinades a entitats públi-
ques per a la realització d’obres o serveis d’interés general i social i, per 
tant, no poden afectar els intercanvis comercials perquè no falsegen ni 
amenacen falsejar la competència.

Per a la convocatòria d’aquestes subvencions hi ha crèdit disponible 
en la línia S2941000 del subprograma 322.51 Foment d’Ocupació, del 
pressupost del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (d’ara en avant 
SERVEF) per a 2017.



En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 160.4.b 
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Públi-
ca, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, resuelvo:

Primero. Convocatoria
1. Convocar para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la 

contratación de personas desempleadas por las corporaciones locales de 
la Comunitat Valenciana relacionadas en el anexo, para la realización 
de actuaciones cuyo objeto principal consista en mitigar o reducir un 
riesgo contemplado en un plan o procedimiento de emergencias de la 
Comunitat Valenciana en su conjunto o de ámbito local, y de mane-
ra especial la reducción de los riesgos poblacionales derivados de los 
incendios forestales, mediante acciones que favorezcan la intervención 
de los medios de extinción.

2. Estas subvenciones se financiarán con cargo al capítulo 4, código 
de línea S2941000 del subprograma 322.51 Fomento de Empleo, por 
un importe global máximo de 12.300.000 euros, fondos procedentes del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

3. El incremento del importe global máximo no precisará de nueva 
convocatoria y será objeto de publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana con carácter previo a la resolución de conce-
sión, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar 
nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Segundo. Objeto y ámbito
Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones 

destinadas a la contratación de personas desempleadas por las corpo-
raciones locales de la Comunitat Valenciana relacionadas en el anexo, 
para la realización de actuaciones cuyo objeto principal consista en 
mitigar o reducir un riesgo contemplado en un plan o procedimiento 
de emergencias de la Comunitat Valenciana en su conjunto o de ámbito 
local, y de manera especial la reducción de los riesgos poblacionales 
derivados de los incendios forestales, mediante acciones que favorezcan 
la intervención de los medios de extinción.

Tercero. Beneficiarios y condiciones
1. Podrán ser beneficiarios de este programa las entidades locales 

municipales relacionadas en el anexo.
2. No podrán ser beneficiarias las entidades que incurran en alguna 

de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Cuarto. Costes subvencionables
1. Las subvenciones se destinarán a la financiación de los costes 

salariales, incluida su cotización a la Seguridad Social, de las personas 
desempleadas que hubieran sido contratadas para la realización de las 
acciones objeto de esta resolución

2. Únicamente se entenderá como coste salarial las percepciones 
económicas por la prestación del servicio, con exclusión de dietas, 
indemnizaciones y suplidos como consecuencia de la actividad laboral, 
retribuciones de vacaciones no disfrutadas u otras percepciones que no 
tengan la condición de salario.

3. No resultarán subvencionables los días en que la persona tra-
bajadora se encuentre en situación de incapacidad por enfermedad o 
accidente, sean comunes o profesionales, ni los supuestos de permiso 
de maternidad o paternidad.

Quinto. Destinatarios finales
Los destinatarios finales de este programa son las personas des-

empleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo en los 
centros SERVEF de Empleo de la Generalitat.

Sexto. Procedimiento de selección de las personas trabajadoras
1. Tras la publicación en el apartado de subvenciones de fomento 

de empleo de la web del SERVEF de los importes asignados por el 
órgano colegiado, las entidades beneficiarias deberán presentar oferta de 
empleo al centro SERVEF de Empleo, que efectuará una preselección 
entre personas desempleadas que preferentemente no resulten beneficia-
rias de prestaciones o subsidios por desempleo o de rentas vinculadas a 
procesos de inserción laboral.

En virtut del que exposa i de conformitat amb l’article 160.4.b de 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc:

Primer. Convocatòria
1. Convocar per a l’exercici 2017 les subvencions destinades a la 

contractació de persones desocupades per les corporacions locals de la 
Comunitat Valenciana relacionades en l’annex, per a la realització d’ac-
tuacions l’objecte principal de les quals consistisca a mitigar o reduir 
un risc previst en un pla o procediment d’emergències de la Comunitat 
Valenciana en el seu conjunt o d’àmbit local, i de manera especial la 
reducció dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals, per 
mitjà d’accions que afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

2. Aquestes subvencions es finançaran amb càrrec al capítol 4, codi 
de línia S2941000 del subprograma 322.51 Foment d’Ocupació, per un 
import global màxim de 12.300.000 euros, fons procedents del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.

3. L’increment de l’import global màxim no necessitarà de nova 
convocatòria i serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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.

Segon. Objecte i àmbit
Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions 

destinades a la contractació de persones desocupades per les corpora-
cions locals de la Comunitat Valenciana relacionades en l’annex, per a 
la realització d’actuacions l’objecte principal de les quals consistisca 
a mitigar o reduir un risc previst en un pla o procediment d’emergèn-
cies de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt o d’àmbit local, i 
de manera especial la reducció dels riscos poblacionals derivats dels 
incendis forestals, per mitjà d’accions que afavorisquen la intervenció 
dels mitjans d’extinció.

Tercer. Beneficiaris i condicions
1. Podran ser beneficiaris d’aquest programa les entitats locals 

municipals relacionades en l’annex.
2. No podran ser beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna 

de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quart. Costos subvencionables
1. Les subvencions es destinaran al finançament dels costos sala-

rials, inclosa la seua cotització a la Seguretat Social, de les persones 
desocupades que hagueren sigut contractades per a la realització de les 
accions objecte d’aquesta resolució

2. Únicament s’entendrà com a cost salarial les percepcions econò-
miques per la prestació del servei, i se n’exclouran dietes, indemnitzaci-
ons i bestretes com a conseqüència de l’activitat laboral, retribucions de 
vacacions no gaudides o altres percepcions que no tinguen la condició 
de salari.

3. No resultaran subvencionables els dies en què la persona treba-
lladora es trobe en situació d’incapacitat per malaltia o accident, siguen 
comuns o professionals, ni els supòsits de permís de maternitat o pater-
nitat.

Cinqué. Destinataris finals
Els destinataris finals d’aquest programa són les persones desocu-

pades que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els centres 
Servef d’Ocupació de la Generalitat.

Sisé. Procediment de selecció de les persones treballadores
1. Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment 

d’ocupació de la web del SERVEF dels imports assignats per l’òrgan 
col·legiat, les entitats beneficiàries hauran de presentar oferta d’ocupa-
ció al centre SERVEF d’Ocupació, que efectuarà una preselecció entre 
persones desocupades que preferentment no resulten beneficiàries de 
prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a proces-
sos d’inserció laboral.



2. Para la selección final de las personas candidatas se constituirá 
una Comisión de Baremación integrada por dos representantes de la 
entidad beneficiaria, que ostentarán la presidencia (con voto de calidad) 
y la secretaría; y por sendos representantes de las organizaciones sindi-
cales integrantes del Consejo de Dirección del SERVEF, que deberán 
ser convocados con una antelación mínima de cinco días hábiles.

3. La entidad beneficiaria contratará a quienes obtengan mayor pun-
tuación en la baremación de los criterios establecidos en el Anexo de 
la Orden 8/2016, sin que pueda contratarse a más de un miembro de 
la misma unidad familiar. En caso de empate, se seleccionará a quien 
acredite menor renta per cápita de la unidad familiar.

4. Se levantará acta del proceso de selección, según modelo norma-
lizado. En caso de ausencia de la representación sindical, se adjuntará al 
acta la convocatoria remitida o la justificación de la ausencia.

5. Las personas candidatas deberán figurar inscritas como desem-
pleadas en el SERVEF en el momento de su contratación, que en todo 
caso deberá tener lugar después de la resolución de concesión de la 
subvención.

6. Las personas trabajadoras podrán ser sustituidas en caso de reso-
lución del contrato de trabajo antes de que finalice el proyecto por cau-
sas justificadas o de su suspensión debido a situaciones de incapacidad 
temporal, maternidad, paternidad u otras situaciones con obligación 
legal de reserva del puesto. Las sustituciones se realizarán según su 
orden de puntuación por otras personas candidatas que figuren inscritas 
como desempleadas demandantes de empleo. Si ninguna de las perso-
nas candidatas en situación de reserva reuniera los requisitos para ser 
contratada, se iniciará un nuevo proceso de selección según lo previsto 
en este resuelvo.

Séptimo. Condiciones de las contrataciones
1. Con la subvención concedida, las entidades beneficiarias efec-

tuarán contrataciones que deberán respetar las siguientes condiciones:
a) Los contratos que se formalicen deberán tener una duración de al 

menos seis meses a jornada completa.
b) Las contrataciones no podrán servir para cubrir vacantes de los 

puestos de trabajo de la entidad.
2. Las entidades beneficiarias podrán ampliar con sus propios recur-

sos la duración de los contratos subvencionados.
3. Los proyectos subvencionables deberán ejecutarse dentro del 

periodo comprendido entre la fecha de la resolución de concesión y el 
10 de julio de 2018. Los contratos deberán iniciarse en 2017, salvo en 
los supuestos de sustitución a que hace referencia el artículo 5.6 de la 
Orden 8/2016, de 7 de julio.

Octavo. Forma y plazo de presentación de solicitudes
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma telemá-

tica a través de la web del SERVEF (www.servef.gva.es), en el enlace 
«Solicitud Telemática» que hay asociado a cada ayuda publicada; para 
ello, el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien 
con el certificado reconocido de entidad (personas jurídicas), o bien 
con el certificado reconocido para ciudadanos (persona física), ambos 
admitidos por la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.
es). Asimismo podrán formalizarse en impresos normalizados que se 
presentarán en la correspondiente Dirección Territorial del SERVEF, 
sin perjuicio de su presentación según lo dispuesto en la normativa de 
procedimiento administrativo común.

2. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 7 días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Sólo podrá presentarse una solicitud por municipio. En caso de 
que se presentaran varias solicitudes, solo se admitirá la formulada por 
el ayuntamiento.

Noveno. Documentación que debe acompañar a la solicitud
1. Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documenta-

ción, según modelos normalizados:
a) Formulario anexo a la solicitud
b) Dos ejemplares de los datos de domiciliación bancaria cuando 

se trate de una nueva cuenta. En el caso de que no hubiera variado res-
pecto de la última solicitud presentada ante el SERVEF por la entidad 
solicitante, se deberá identificar el número de cuenta correspondiente.

2. Per a la selecció final de les persones candidates es constituirà 
una comissió de baremació integrada per dos representants de l’enti-
tat beneficiària, que exerciran la presidència (amb vot de qualitat) i la 
secretaria; i per ambdós representants de les organitzacions sindicals 
integrants del Consell de Direcció del SERVEF, que hauran de ser con-
vocats amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.

3. L’entitat beneficiària contractarà als que obtinguen major puntu-
ació en la baremació dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016, 
sense que puga contractar-se a més d’un membre de la mateixa unitat 
familiar. En cas d’empat, se seleccionarà a qui acredite menor renda per 
capita de la unitat familiar.

4. S’alçarà acta del procés de selecció, segons model normalitzat. 
En cas d’absència de la representació sindical, s’adjuntarà a l’acta la 
convocatòria remesa o la justificació de l’absència.

5. Les persones candidates hauran de figurar inscrites com a deso-
cupades en el SERVEF en el moment de la seua contractació, que en 
tot cas haurà de tindre lloc després de la resolució de concessió de la 
subvenció.

6. Les persones treballadores podran ser substituïdes en cas de reso-
lució del contracte de treball abans que finalitze el projecte per causes 
justificades o de la seua suspensió a causa de situacions d’incapacitat 
temporal, maternitat, paternitat o altres situacions amb obligació legal 
de reserva del lloc. Les substitucions es realitzaran segons la seua ordre 
de puntuació per altres persones candidates que figuren inscrites com a 
deseocupats demandants d’ocupació. Si cap de les persones candidates 
en situació de reserva reunira els requisits per a ser contractada, s’inici-
arà un nou procés de selecció segons el que preveu aquest resolc.

Seté. Condicions de les contractacions
1. Amb la subvenció concedida, les entitats beneficiàries efectuaran 

contractacions que hauran de respectar les condicions següents:
a) Els contractes que es formalitzen hauran de tindre una duració de 

com a mínim sis mesos a jornada completa.
b) Les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels 

llocs de treball de l’entitat.
2. Les entitats beneficiàries podran ampliar amb els seus recursos la 

duració dels contractes subvencionats.
3. Els projectes subvencionables hauran d’executar-se dins del 

període comprés entre la data de la resolució de concessió i el 10 de 
juliol de 2018. Els contractes hauran d’iniciar-se en 2017, excepte en 
els supòsits de substitució a què fa referència l’article 5.6 de l’Ordre 
8/2016, de 7 de juliol.

Huite. Forma i termini de presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds es presentaran preferentment de forma telemà-

tica a través de la web del SERVEF (www.servef.gva.es), en l’enllaç 
«Sol·licitud Telemàtica» que hi ha associat a cada ajuda publicada; per 
a això, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, 
bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques), o bé amb 
el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós admesos 
per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Així mateix 
podran formalitzar-se en impresos normalitzats que es presentaran en la 
corresponent Direcció Territorial del SERVEF, sense perjuí de la seua 
presentació segons el que disposa la normativa de procediment admi-
nistratiu comú.

2. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 7 dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aques-
ta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Només podrà presentar-se una sol·licitud per municipi. En el cas 
que es presentaren diverses sol·licituds, només s’admetrà la formulada 
per l’ajuntament.

Nové. Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud
1. Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se de la següent documen-

tació, segons models normalitzats:
a) Formulari annex a la sol·licitud
b) Dos exemplars de les dades de domiciliació bancària quan es 

tracte d’un nou compte. En el cas que no haguera variat respecte de l’úl-
tima sol·licitud presentada davant del SERVEF per l’entitat sol·licitant, 
s’haurà d’identificar el número de compte corresponent.



c) Declaración responsable del representante legal de la entidad 
beneficiaria de que esta no incurre en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley General de Subvenciones.

d) Datos de notificación electrónica.
2. Los modelos normalizados pueden localizarse en la dirección de 

internet www.servef.gva.es/fomentoocupacion

Décimo. Instrucción y procedimiento de concesión
1. La concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de 

concurrencia competitiva.
2. La instrucción corresponderá a las Direcciones Territoriales del 

SERVEF.
3. El órgano instructor podrá recabar de los interesados la aporta-

ción adicional de cuantos documentos y datos aclaratorios estime nece-
sarios para resolver sobre la solicitud presentada.

4. Examinadas las solicitudes, el órgano instructor emitirá informe 
donde hará constar que los beneficiarios cumplen todos los requisitos 
necesarios para la concesión de las ayudas.

5. En la Subdirección General de Empleo se constituirá un órga-
no colegiado integrado por la persona titular de dicha Subdirección o 
persona que designe para su sustitución, que lo presidirá; dos vocales; 
y una persona que ostentará la secretaría, con voz pero sin voto. La 
designación de las personas que ocupen las vocalías y la secretaría se 
efectuará por la persona titular de la Dirección General de Empleo El 
órgano colegiado emitirá informe donde se concrete el resultado de la 
evaluación efectuada.

6. La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por 
el órgano colegiado a través del órgano instructor.

Undécimo. Distribución de la dotación
1. El órgano colegiado propondrá la distribución de la dotación pre-

supuestaria de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Se propondrá para todos los solicitantes un importe mínimo de 

66.000 euros.
b) En el caso de que la dotación no se hubiera agotado tras proceder 

según lo dispuesto en el párrafo anterior, el sobrante se distribuirá hasta 
agotar el crédito disponible en proporción al paro registrado.

c) Si la dotación resultara insuficiente para proceder según lo esta-
blecido en el apartado a, se priorizarán los municipios según el mayor 
paro registrado.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrán 
en cuenta las estadísticas de paro registrado correspondientes al mes 
anterior al de la fecha de la resolución de convocatoria.

3. La resolución de posibles empates se efectuará en función de 
la peor evolución del paro registrado en cada municipio. A tal efecto, 
la comparativa se remontará a los meses precedentes al indicado en el 
apartado anterior que resulte necesario hasta deshacer el empate.

Duodécimo. Resolución y recursos
1. La competencia para resolver sobre las solicitudes presentadas 

corresponde por delegación a la persona titular de la Dirección General 
de Empleo y Formación.

2. La resolución de concesión determinará la cuantía concedida e 
incorporará las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias 
a que deba sujetarse el beneficiario.

3. El plazo para resolver y notificar las resoluciones procedentes 
será de seis meses contados a partir del día siguiente al de la entrada 
de la solicitud en cualquiera de los registros del SERVEF. Transcurri-
do dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, la solicitud 
podrá entenderse desestimada por silencio administrativo.

4. La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas; o recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo de la Comunitat Valenciana, de conformidad con los artículos 
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

c) Declaració responsable del representant legal de l’entitat benefi-
ciària que aquesta no incorre en les prohibicions per a obtindre la con-
dició de beneficiari recollits en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 
General de Subvencions.

d) Dades de notificació electrònica.
2. Els models normalitzats poden localitzar-se en l’adreça d’internet 

www.servef.gva.es/fomentoocupacion

Desé. Instrucció i procediment de concessió
1. La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de 

concurrència competitiva.
2. La instrucció correspondrà a les direccions territorials del SER-

VEF.
3. L’òrgan instructor podrà demanar de les persones interessades 

l’aportació addicional de tots aquells documents i dades aclaridores 
que considere convenient per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

4. Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà un informe 
on farà constar que els beneficiaris compleixen tots els requisits neces-
saris per a la concessió de les ajudes.

5. En la Subdirecció General d’Ocupació es constituirà un òrgan 
col·legiat integrat per la persona titular d’aquesta subdirecció o persona 
que designe per a la seua substitució, que ho presidirà; dos vocals; i una 
persona que exercirà la secretaria, amb veu però sense vot. La designa-
ció de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria s’efectuarà per 
la persona titular de la Direcció General d’Ocupació. L’òrgan col·legiat 
emetrà un informe on es concrete el resultat de l’avaluació efectuada.

6. La proposta de concessió es formularà a l’òrgan concedent per 
l’òrgan col·legiat a través de l’òrgan instructor.

Onze. Distribució de la dotació
1. L’òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressu-

postària d’acord amb els criteris següents:
a) Es proposarà per a tots els sol·licitants un import mínim de 

66.000 euros.
b) En el cas que la dotació no s’haguera esgotat després de procedir 

segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins 
a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrada.

c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que 
estableix l’apartat a, es prioritzaran els municipis segons la major deso-
cupació registrada.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior es tindran en compte 
les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes ante-
rior al de la data de la resolució de convocatòria.

3. La resolució de possibles empats s’efectuarà en funció de la pitjor 
evolució de la desocupació registrada en cada municipi. A aquest efecte, 
la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l’indicat en l’apartat 
anterior que siga necessari fins a desfer l’empat.

Dotze. Resolució i recursos
1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presenta-

des correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General 
d’Ocupació i Formació.

2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i 
incorporarà les condicions, obligacions i determinacions accessòries a 
què haja de subjectar-se el beneficiari.

3. El termini per a resoldre i notificar les resolucions procedents 
serà de sis mesos comptats a partir de l’endemà de l’entrada de la sol-
licitud en qualsevol dels registres del SERVEF. Transcorregut aquest 
termini sense que s’haja dictat una resolució expressa, la sol·licitud 
podrà entendre’s desestimada per silenci administratiu.

4. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta 
podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix 
òrgan en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la seua notificació, 
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 
o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del 
corresponent Jutjat Contenciós Administratiu de la Comunitat Valenci-
ana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



Decimotercero. Medio de notificación
1. La notificación de las resoluciones y actos de trámite se practica-

rá a través de la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es), 
para lo que el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada, 
bien con el certificado reconocido de entidad (personas jurídicas) o bien 
con el certificado reconocido para ciudadanos (persona física). A tal 
fin se remitirá un aviso a la dirección de correo electrónico que figure 
en el expediente, donde se informará de la puesta a disposición de una 
notificación en la citada sede electrónica. La falta de práctica del aviso 
no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

2. Si por razones técnicas o de cualquier otra índole la notificación 
electrónica no fuera posible, se practicará por cualquier otro medio que 
acredite la constancia de su recepción.

Decimocuarto. Pago anticipado
Una vez concedida, podrá anticiparse el pago de hasta el 30 por 

ciento de la subvención u otro porcentaje superior que pueda establecer-
se por acuerdo del Consell, previa justificación del inicio del proyecto.

Decimoquinto. Requisitos para los pagos
1. El pago de la subvención, tanto el anticipado como el derivado de 

la comprobación de la cuenta justificativa, requerirá que el beneficiario 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social y no sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro.

b) Se encuentre al corriente en el cumplimiento de la obligación de 
rendición de sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el benefi-
ciario deberá aportar una declaración responsable relativa al artículo 
34.5 de la Ley General de Subvenciones; y el órgano gestor obtendrá 
de la Sindicatura de Comptes el certificado sobre el cumplimiento de la 
obligación de rendición de cuentas anuales.

Decimosexto. Justificación de inicio del proyecto
1. La documentación de inicio del proyecto se justificará en el plazo 

de un mes a partir de la fecha de contratación de las personas trabaja-
doras. En todo caso los contratos deberán iniciarse en 2017, salvo en 
los supuestos de sustitución a que hace referencia el artículo 5.6 de la 
Orden 8/2016, de 7 de julio.

2. El inicio se justificará ante la Dirección Territorial del SERVEF, 
mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado de inicio en modelo normalizado, suscrito por el 
secretario de la corporación local u órgano correspondiente de las enti-
dades dependientes o vinculadas a esta, con la memoria explicativa del 
proyecto y la identificación del código contable correspondiente a la 
subvención concedida.

b) Certificación del secretario o interventor de la corporación local 
u órgano correspondiente de las entidades dependientes o vinculadas a 
esta donde conste que la entidad dispone de asignación presupuestaria 
suficiente para hacerse cargo de las partidas presupuestarias no subven-
cionadas por el SERVEF.

c) Acta de selección de las personas contratadas, con el listado de 
personas desempleadas remitido por el centro SERVEF.

d) Contratos de trabajo y su comunicación al centro SERVEF de 
Empleo.

e) Altas en la Seguridad Social e Informe de datos para la cotización 
Idc.

f) Información a las personas trabajadoras contratadas sobre la pro-
cedencia de la financiación del programa.

g) La documentación requerida para el pago, a la que hace referen-
cia el resuelvo anterior.

Decimoséptimo. Justificación de la subvención
1. En el plazo de dos meses desde la finalización del proyecto, la 

entidad beneficiaria deberá justificar la subvención concedida ante la 
Dirección Territorial del SERVEF. Para ello presentará una cuenta jus-
tificativa que contendrá la siguiente documentación:

1. Informe final de la obra o servicio realizado, en modelo norma-
lizado.

Tretze. Mitjà de notificació
1. La notificació de les resolucions i actes de tràmit es practicarà a 

través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per 
al qual el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, 
bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb 
el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). Amb aquesta 
finalitat es remetrà un avís a l’adreça de correu electrònic que figure en 
l’expedient, on s’informarà de la posada a disposició d’una notificació 
en l’esmentada seu electrònica. La falta de pràctica de l’avís no impedi-
rà que la notificació siga considerada plenament vàlida.

2. Si per raons tècniques o de qualsevol altra índole la notificació 
electrònica no fóra possible, es practicarà per qualsevol altre mitjà que 
acredite la constància de la seua recepció.

Catorze. Pagament anticipat
Una vegada concedida, podrà anticipar-se el pagament de fins al 

30 per cent de la subvenció o un altre percentatge superior que puga 
establir-se per acord del Consell, amb la justificació prèvia de l’inici 
del projecte.

Quinze. Requisits per als pagaments
1. El pagament de la subvenció, tant l’anticipat com el derivat de la 

comprovació del compte justificatiu, requerirà que el beneficiari com-
plisca els requisits següents:

a) Es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions 
tributàries i davant de la Seguretat Social i no siga deutor per resolució 
de procedència de reintegrament.

b) Es trobe al corrent en el compliment de l’obligació de rendició 
dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, el beneficiari haurà 
d’aportar una declaració responsable relativa a l’article 34.5 de la Llei 
General de Subvencions; i l’òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de 
Comptes el certificat sobre el compliment de l’obligació de rendició de 
comptes anuals.

Setze. Justificació d’inici del projecte
1. La documentació d’inici del projecte es justificarà en el termini 

d’un mes a partir de la data de contractació de les persones treballado-
res. En tot cas els contractes hauran d’iniciar-se en 2017, excepte en 
els supòsits de substitució a què fa referència l’article 5.6 de l’Ordre 
8/2016, de 7 de juliol.

2. L’inici es justificarà davant de la Direcció Territorial del SER-
VEF, per mitjà de la presentació de la documentació següent:

a) Certificat d’inici en model normalitzat, subscrit pel secretari de 
la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o 
vinculades a aquesta, amb la memòria explicativa del projecte i la iden-
tificació del codi comptable corresponent a la subvenció concedida.

b) Certificació del secretari o interventor de la corporació local o 
òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta 
on conste que l’entitat disposa d’assignació pressupostària suficient 
per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades 
pel SERVEF.

c) Acta de selecció de les persones contractades, amb el llistat de 
persones desocupades remés pel centre SERVEF.

d) Contractes de treball i la seua comunicació al centre SERVEF 
d’Ocupació.

e) Altes en la Seguretat Social i informe de dades per a la cotització 
Idc.

f) Informació a les persones treballadores contractades sobre la pro-
cedència del finançament del programa.

g) La documentació requerida per al pagament, a què fa referència 
el resolc anterior.

Dèsset. Justificació de la subvenció
1. En el termini de dos mesos des de la finalització del projecte, 

l’entitat beneficiària haurà de justificar la subvenció concedida davant 
de la Direcció Territorial del SERVEF. Per a això presentarà un compte 
justificatiu que contindrà la documentació següent:

1. Informe final de l’obra o servei realitzat, en model normalitzat.



2. Certificado de gasto final.
3. En su caso, justificante del reintegro de los fondos no utilizados. 

Al efectuar el ingreso deberá identificarse la entidad beneficiaria y el 
número de expediente afectado.

4. Certificación del secretario o interventor de la corporación local 
u órgano correspondiente de las entidades dependientes o vinculadas a 
esta relativo a otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada, con indicación del concepto, importe y pro-
cedencia.

5. Relación de trabajadores contratados, con el detalle de los cos-
tes salariales y de Seguridad Social, para cuya acreditación se aportará 
asimismo:

a) Nóminas de las personas trabajadoras y justificantes del cargo 
en cuenta o de la transferencia bancaria, donde deberán constar el des-
tinatario, el importe y la fecha. La orden de pago resultará insuficiente 
sin un justificante o certificado de la entidad financiera donde conste 
igualmente dicha información.

b) TC2 y recibo de liquidación de cotizaciones y los justificantes 
acreditativos de su pago.

c) Declaración de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 
111) correspondiente a los meses en que figuren trabajadores subven-
cionados por el SERVEF, y los justificantes acreditativos de su pago.

d) Certificado del secretario o interventor de la entidad sobre el 
ingreso a cuenta correspondiente del IRPF, de las personas contratadas 
para la realización del proyecto, con la relación de las mismas.

e) Un mínimo de dos fotografías previas del lugar de intervención y 
de dos posteriores a la actuación realizada.

f) Justificación de la publicidad de la financiación de la subvención 
(carteles, folletos, prensa, publicación, etc...).

g) La documentación requerida para el pago, a la que hace referen-
cia el resuelvo decimoquinto.

2. El beneficiario deberá conservar esta documentación y mantener 
junto a la misma el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
sobre rendimientos del trabajo, correspondiente al ejercicio (modelo 
190), que podrá ser requerido a efectos de control posterior.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efec-
tivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justifi-
cación. No obstante, los TC y los modelos 111 que el beneficiario deba 
presentar una vez vencido dicho plazo se justificarán ante el órgano 
gestor de las ayudas en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su 
presentación ante la Administración competente.

Decimoctavo. Resolución de pago e incidencias
La competencia para efectuar el reconocimiento de las obligacio-

nes y la propuesta de pago de la subvención concedida, así como para 
resolver las incidencias de cualquier naturaleza que se produzcan tras la 
concesión de las ayudas corresponde por delegación a la persona titular 
de la Dirección Territorial del SERVEF.

Decimonoveno. Instrucciones para la ejecución de la actuación sub-
vencionada

De conformidad con el artículo 20 de la Orden 8/2016, se dictan 
las siguientes instrucciones para la ejecución de la actuación subven-
cionada:

a) Con las contrataciones subvencionadas se formarán brigadas de 
al menos 4 personas trabajadoras. Si la entidad beneficiaria dispusiera 
de brigadas propias para la realización de las actuaciones objeto de esta 
resolución, las personas contratadas podrán integrarse en alguna de ellas 
siempre que lo hagan de manera conjunta.

b) En las brigadas integradas por las personas contratadas deberá 
figurar una persona que ejercerá las funciones de capataz, que podrá 
ser una de las contratadas al amparo de esta convocatoria o personal de 
plantilla de la entidad beneficiaria.

c) Con carácter general los trabajos que se realicen deberán tener 
como objeto principal el de mitigar o reducir un riesgo contemplado en 
un plan o procedimiento de emergencias de la Comunitat Valenciana en 
su conjunto o de ámbito local, y de manera especial la reducción de los 
riesgos poblacionales derivados de los incendios forestales, mediante 
acciones que favorezcan la intervención de los medios de extinción.

d) Las actuaciones que se ejecuten en terreno forestal, conforme la 
definición que establece la Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valen-

2. Certificat de despesa final.
3. Si és el cas, justificant del reintegrament dels fons no utilitzats. A 

l’efectuar l’ingrés haurà d’identificar-se l’entitat beneficiària i el núme-
ro d’expedient afectat.

4. Certificació del secretari o interventor de la corporació local o 
òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a aquesta 
relatiu a altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat 
subvencionada, amb indicació del concepte, import i procedència.

5. Relació de treballadors contractats, amb el detall dels costos sala-
rials i de Seguretat Social, per a l’acreditació del qual s’aportarà així 
mateix:

a) Nòmines de les persones treballadores i justificants del càrrec en 
compte o de la transferència bancària, on hauran de constar el destinata-
ri, l’import i la data. L’ordre de pagament resultarà insuficient sense un 
justificant o certificat de l’entitat financera on conste igualment aquesta 
informació.

b) TC2 i rebut de liquidació de cotitzacions i els justificants acredi-
tatius del seu pagament.

c) Declaració de retencions i ingressos a compte de l’IRPF (model 
111) corresponent als mesos en què figuren treballadors subvencionats 
pel SERVEF, i els justificants acreditatius del seu pagament.

d) Certificat del secretari o interventor de l’entitat sobre l’ingrés a 
compte corresponent de l’IRPF, de les persones contractades per a la 
realització del projecte, amb la relació d’aquestes.

e) Un mínim de dos fotografies prèvies del lloc d’intervenció i de 
dos posteriors a l’actuació realitzada.

f) Justificació de la publicitat del finançament de la subvenció (car-
tells, fullets, premsa, publicació, etc...).

g) La documentació requerida per al pagament, a la qual fa referèn-
cia el resolc quinze.

2. El beneficiari haurà de conservar aquesta documentació i mantin-
dre juntament amb aquesta el resumen anual de retencions i ingressos 
a compte sobre rendiments del treball, corresponent a l’exercici (model 
190), que podrà ser requerit als efectes de control posterior.

3. D’acord amb el que estableix l’article 31.2 de la Llei General de 
Subvencions, es considerarà despesa realitzat el que ha sigut efectiva-
ment pagat amb anterioritat a la finalització del termini de justificació. 
No obstant això, els TC i els models 111 que el beneficiari haja de 
presentar una vegada vençut aquest termini es justificaran davant de 
l’òrgan gestor de les ajudes en el termini d’un mes a comptar de la data 
de la seua presentació davant de l’Administració competent.

Díhuit. Resolució pagament i incidències
La competència per a efectuar el reconeixement de les obligacions 

i la proposta de pagament de la subvenció concedida, així com per a 
resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen des-
prés de la concessió de les ajudes correspon per delegació a la persona 
titular de la Direcció Territorial del SERVEF.

Dènou. Instruccions per a l’execució de l’actuació subvencionada

De conformitat amb l’article 20 de l’Ordre 8/2016, es dicten les 
següents instruccions per a l’execució de l’actuació subvencionada:

a) Amb les contractacions subvencionades es formaran brigades de 
com a mínim 4 persones treballadores. Si l’entitat beneficiària dispo-
sara de brigades pròpies per a la realització de les actuacions objecte 
d’aquesta resolució, les persones contractades podran integrar-se en 
alguna d’aquestes sempre que ho facen de manera conjunta.

b) En les brigades integrades per les persones contractades haurà de 
figurar una persona que exercirà les funcions de capatàs, que podrà ser 
una de les contractades a l’empara d’aquesta convocatòria o personal de 
plantilla de l’entitat beneficiària.

c) Amb caràcter general els treballs que es realitzen hauran de tin-
dre com a objecte principal el de mitigar o reduir un risc previst en un 
pla o procediment d’emergències de la Comunitat Valenciana en el seu 
conjunt o d’àmbit local, i de manera especial la reducció dels riscos 
poblacionals derivats dels incendis forestals, per mitjà d’accions que 
afavorisquen la intervenció dels mitjans d’extinció.

d) Les actuacions que s’executen en terreny forestal, conforme la 
definició que establix la Llei 3/1993 Forestal de la Comunitat Valencia-



ciana, deberán estar incluidas en el Plan local de prevención de incen-
dios forestales del municipio; los municipios que no tengan aprobado 
dicho plan, deberán contar con autorización previa de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
sin perjuicio de cualquier otra autorización o permiso requerido en el 
ámbito ambiental.

e) La limpieza y acondicionamiento de cauces, riberas, barrancos y 
ríos requerirá la autorización de la Confederación Hidrográfica corres-
pondiente.

f) En los supuestos en que proceda, las entidades beneficiarias debe-
rán obtener la autorización de los titulares, públicos o privados, de los 
predios afectados por las actuaciones.

g) En su condición de órgano competente en Emergencias y extin-
ción de incendios forestales, la Agencia Valenciana de Seguridad y Res-
puesta a las Emergencias coordinará los trabajos realizados al amparo 
de esta convocatoria y asimismo establecerá e impartirá los módulos 
mínimos de formación de las personas contratadas.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el correspondien-
te Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o potes-
tativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo 
de un mes, computado en los mismos términos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan presentar 
cualquier otro recurso que estimen pertinente.

València, 26 de octubre de 2017.– El director general del SERVEF: 
Enric Nomdedéu i Biosca.

ANEXO I
Relación de municipios que pueden solicitar subvención

Provincia Comarca Municipio

ALICANTE Comtat, el Agres

ALICANTE Comtat, el Alcocer de Planes

ALICANTE Comtat, el Alcoleja

ALICANTE Comtat, el Alfafara

ALICANTE Comtat, el Almudaina

ALICANTE Marina Alta, la Atzúbia, l’

ALICANTE Comtat, el Balones

ALICANTE Comtat, el Benasau

ALICANTE Marina Baixa, la Beniardá

ALICANTE Alcoià, l’ Benifallim

ALICANTE Marina Baixa, la Benifato

ALICANTE Marina Alta, la Benigembla

ALICANTE Comtat, el Benilloba

ALICANTE Comtat, el Benillup

ALICANTE Marina Baixa, la Benimantell

ALICANTE Comtat, el Benimarfull

ALICANTE Comtat, el Benimassot

ALICANTE Marina Alta, la Benimeli

ALICANTE Alt Vinalopó, l’ Biar

ALICANTE Marina Baixa, la Bolulla

ALICANTE Alt Vinalopó, l’ Camp de Mirra, el

ALICANTE Marina Alta, la Castell de Castells

na, hauran d’estar incloses en el Pla local de prevenció d’incendis fores-
tals del municipi; els municipis que no tinguen aprovat dita Pla, hauran 
de comptar amb autorització prèvia de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, sense perjuí 
de qualsevol altra autorització o permís requerit en l’àmbit ambiental.

e) La neteja i condicionament de llits, riberes, barrancs i rius 
requerirà l’autorització de la Confederació Hidrogràfica corresponent.

f) En els supòsits en què corresponga, les entitats beneficiàries hau-
ran d’obtindre l’autorització dels titulars, públics o privats, dels predis 
afectats per les actuacions.

g) En la seua condició d’òrgan competent en emergències i extinció 
d’incendis forestals, l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a 
les Emergències coordinarà els treballs realitzats a l’empara d’aquesta 
convocatòria i així mateix establirà i impartirà els mòduls mínims de 
formació de les persones contractades.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà 
interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos, a comptar des de l’endemà de la seua publicació, davant del 
corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu competent, d’acord 
amb el que establix els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potesta-
tivament recurs de reposició davant d’aquest mateix òrgan en el termini 
d’un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot 
això sense perjuí que els interessats puguen presentar qualsevol altre 
recurs que consideren convenient.

València, 26 d’octubre de 2017.– El director general del SERVEF: 
Enric Nomdedéu i Biosca.

ANNEX I
Relació de municipis que poden sol·licitar subvenció

Província Comarca Municipi

ALACANT Comtat, el Agres

ALACANT Comtat, el Alcocer de Planes

ALACANT Comtat, el Alcoleja

ALACANT Comtat, el Alfafara

ALACANT Comtat, el Almudaina

ALACANT Marina Alta, la Atzúbia, l’

ALACANT Comtat, el Balons

ALACANT Comtat, el Benasau

ALACANT Marina Baixa, la Beniardá

ALACANT Alcoià, l’ Benifallim

ALACANT Marina Baixa, la Benifato

ALACANT Marina Alta, la Benigembla

ALACANT Comtat, el Benilloba

ALACANT Comtat, el Benillup

ALACANT Marina Baixa, la Benimantell

ALACANT Comtat, el Benimarfull

ALACANT Comtat, el Benimassot

ALACANT Marina Alta, la Benimeli

ALACANT Alt Vinalopó, l’ Biar

ALACANT Marina Baixa, la Bolulla

ALACANT Alt Vinalopó, l’ Camp de Mirra, el

ALACANT Marina Alta, la Castell de Castells



ALICANTE Marina Baixa, la Castell de Guadalest, el

ALICANTE Marina Baixa, la Confrides

ALICANTE Comtat, el Facheca

ALICANTE Comtat, el Famorca

ALICANTE Comtat, el Gaianes

ALICANTE Comtat, el Gorga

ALICANTE Comtat, el Millena

ALICANTE Marina Alta, la Murla

ALICANTE Comtat, el Orxa, l’

ALICANTE Marina Baixa, la Orxeta

ALICANTE Marina Alta, la Parcent

ALICANTE Alcoià, l’ Penàguila

ALICANTE Comtat, el Planes

ALICANTE Marina Baixa, la Polop

ALICANTE Comtat, el Quatretondeta

ALICANTE Marina Alta, la Ràfol d’Almúnia, el

ALICANTE Marina Baixa, la Relleu

ALICANTE Marina Alta, la Sagra

ALICANTE Marina Alta, la Sanet y Negrals

ALICANTE Marina Baixa, la Sella

ALICANTE Marina Alta, la Senija

ALICANTE Marina Baixa, la Tàrbena

ALICANTE Alcoià, l’ Tibi

ALICANTE Comtat, el Tollos

ALICANTE Marina Alta, la Tormos

ALICANTE Marina Alta, la Vall d’Alcalà, la

ALICANTE Marina Alta, la Vall de Gallinera

ALICANTE Marina Alta, la Vall de Laguar, la

ALICANTE Marina Alta, la Vall d’Ebo, la

ALICANTE Marina Alta, la Xaló

CASTELLÓN Plana Baixa, la Aín

CASTELLÓN Plana Baixa, la Alcudia de Veo

CASTELLÓN Plana Baixa, la Alfondeguilla

CASTELLÓN Alto Palancia, el Algimia de Almonacid

CASTELLÓN Alto Palancia, el Almedíjar

CASTELLÓN Alto Palancia, el Altura

CASTELLÓN Alto Mijares, el Arañuel

CASTELLÓN Alt Maestrat, l’ Ares del Maestrat

CASTELLÓN Alto Mijares, el Argelita

CASTELLÓN Plana Baixa, la Artana

CASTELLÓN Alcalatén, l’ Atzeneta del Maestrat

CASTELLÓN Alto Mijares, el Ayódar

CASTELLÓN Alto Palancia, el Azuébar

CASTELLÓN Alto Palancia, el Barracas

CASTELLÓN Alto Palancia, el Bejís

CASTELLÓN Alto Palancia, el Benafer

CASTELLÓN Alcalatén, l’ Benafigos

CASTELLÓN Alt Maestrat, l’ Benassal

CASTELLÓN Plana Alta, la Cabanes

CASTELLÓN Baix Maestrat, el Canet lo Roig

ALACANT Marina Baixa, la Castell de Guadalest, el

ALACANT Marina Baixa, la Confrides

ALACANT Comtat, el Facheca

ALACANT Comtat, el Famorca

ALACANT Comtat, el Gaianes

ALACANT Comtat, el Gorga

ALACANT Comtat, el Millena

ALACANT Marina Alta, la Murla

ALACANT Comtat, el Orxa, l’

ALACANT Marina Baixa, la Orxeta

ALACANT Marina Alta, la Parcent

ALACANT Alcoià, l’ Penàguila

ALACANT Comtat, el Plans

ALACANT Marina Baixa, la Polop

ALACANT Comtat, el Quatretondeta

ALACANT Marina Alta, la Ràfol d’Almúnia, el

ALACANT Marina Baixa, la Relleu

ALACANT Marina Alta, la Sagra

ALACANT Marina Alta, la Sanet y Negrals

ALACANT Marina Baixa, la Sella

ALACANT Marina Alta, la Senija

ALACANT Marina Baixa, la Tàrbena

ALACANT Alcoià, l’ Tibi

ALACANT Comtat, el Cançons

ALACANT Marina Alta, la Tormos

ALACANT Marina Alta, la Vall d’Alcalà, la

ALACANT Marina Alta, la Vall de Gallinera

ALACANT Marina Alta, la Vall de Laguar, la

ALACANT Marina Alta, la la Vall d’Ebo, la

ALACANT Marina Alta, la Xaló

CASTELLÓ Plana Baixa, la Aín

CASTELLÓ Plana Baixa, la Alcudia de Veo

CASTELLÓ Plana Baixa, la Alfondeguilla

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Algimia d’Almonacid

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Almedíjar

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Altura

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Arañuel

CASTELLÓ Alt Maestrat, l’ Ares del Maestrat

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Argelita

CASTELLÓ Plana Baixa, la Artana

CASTELLÓ Alcalatén, l’ Atzeneta del Maestrat

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Ayódar

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Azuébar

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Barraques

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Bejís

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Benafer

CASTELLÓ Alcalatén, l’ Benafigos

CASTELLÓ Alt Maestrat, l’ Benasal

CASTELLÓ Plana Alta, la Cabanes

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Canet lo Roig



CASTELLÓN Baix Maestrat, el Castell de Cabres

CASTELLÓN Ports, els Castellfort

CASTELLÓN Alto Palancia, el Castellnovo

CASTELLÓN Alto Mijares, el Castillo de Villamalefa

CASTELLÓN Alt Maestrat, l’ Catí

CASTELLÓN Alto Palancia, el Caudiel

CASTELLÓN Baix Maestrat, el Cervera del Maestre

CASTELLÓN Alto Palancia, el Chóvar

CASTELLÓN Ports, els Cinctorres

CASTELLÓN Alto Mijares, el Cirat

CASTELLÓN Alto Mijares, el Cortes de Arenoso

CASTELLÓN Alcalatén, l’ Costur

CASTELLÓN Plana Alta, la Coves de Vinromà, les

CASTELLÓN Alt Maestrat, l’ Culla

CASTELLÓN Plana Baixa, la Eslida

CASTELLÓN Alto Mijares, el Espadilla

CASTELLÓN Alto Mijares, el Fanzara

CASTELLÓN Alcalatén, l’ Figueroles

CASTELLÓN Ports, els Forcall

CASTELLÓN Alto Mijares, el Fuente la Reina

CASTELLÓN Alto Mijares, el Fuentes de Ayódar

CASTELLÓN Alto Palancia, el Gaibiel

CASTELLÓN Ports, els Herbés

CASTELLÓN Alto Palancia, el Higueras

CASTELLÓN Baix Maestrat, el Jana, la

CASTELLÓN Alto Palancia, el Jérica

CASTELLÓN Plana Baixa, la Llosa, la

CASTELLÓN Alcalatén, l’ Llucena

CASTELLÓN Alto Mijares, el Ludiente

CASTELLÓN Ports, els Mata, la

CASTELLÓN Alto Palancia, el Matet

CASTELLÓN Alto Mijares, el Montán

CASTELLÓN Alto Mijares, el Montanejos

CASTELLÓN Ports, els Morella

CASTELLÓN Alto Palancia, el Navajas

CASTELLÓN Ports, els Olocau del Rey

CASTELLÓN Ports, els Palanques

CASTELLÓN Alto Palancia, el Pavías

CASTELLÓN Alto Palancia, el Pina de Montalgrao

CASTELLÓN Baix Maestrat, el Pobla de Benifassà, la

CASTELLÓN Plana Alta, la Pobla Tornesa, la

CASTELLÓN Ports, els Portell de Morella

CASTELLÓN Alto Mijares, el Puebla de Arenoso

CASTELLÓN Alto Palancia, el Sacañet

CASTELLÓN Baix Maestrat, el Salzadella, la

CASTELLÓN Baix Maestrat, el San Rafael del Río

CASTELLÓN Baix Maestrat, el Sant Jordi

CASTELLÓN Baix Maestrat, el Santa Magdalena de Pulpis

CASTELLÓN Plana Alta, la Serratella, la

CASTELLÓN Alto Palancia, el Sot de Ferrer

CASTELLÓN Plana Baixa, la Suera

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Castell de Cabres

CASTELLÓ Ports, els Castellfort

CASTELLÓ Alt Palància, el Castellnovo

CASTELLÓ Alt Millars, el Castillo de Villamalefa

CASTELLÓ Alt Maestrat, l’ Catí

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Caudiel

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Cervera del Maestre

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Chóvar

CASTELLÓ Ports, els Cinctorres

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Cirat

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Cortes de Arenoso

CASTELLÓ Alcalatén, l’ Costur

CASTELLÓ Plana Alta, la Coves de Vinromà, els

CASTELLÓ Alt Maestrat, l’ Culla

CASTELLÓ Plana Baixa, la Eslida

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Espadilla

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Fanzara

CASTELLÓ Alcalatén, l’ Figueroles

CASTELLÓ Ports, els Forcall

CASTELLÓ Alt Millars, l’ la Font de la Reina

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Fuentes d’Ayódar

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Gaibiel

CASTELLÓ Ports, els Herbés

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Figueres

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Jana, la

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Jérica

CASTELLÓ Plana Baixa, la Llosa, la

CASTELLÓ Alcalatén, l’ Lucena del cid

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Ludiente

CASTELLÓ Ports, els Mata, la

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Matet

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Montán

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Montanejos

CASTELLÓ Ports, els Morella

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Navajas

CASTELLÓ Ports, els Olocau del Rey

CASTELLÓ Ports, els Palanques

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Pavías

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Pina de Montalgrao

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Pobla de Benifassà, la

CASTELLÓ Plana Alta, la Pobla Tornesa, la

CASTELLÓ Ports, els Portell de Morella

CASTELLÓ Alt Millars, l’ la Pobla d’Arenós

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Sacañet

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Salzadella, la

CASTELLÓ Baix Maestrat, el San Rafael del Río

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Sant Jordi

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Santa Magdalena de Polpís

CASTELLÓ Plana Alta, la Serratella, la

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Sot de Ferrer

CASTELLÓ Plana Baixa, la Suera



CASTELLÓN Plana Baixa, la Tales

CASTELLÓN Alto Palancia, el Teresa

CASTELLÓN Alt Maestrat, l’ Tírig

CASTELLÓN Ports, els Todolella

CASTELLÓN Alto Mijares, el Toga

CASTELLÓN Alto Palancia, el Torás

CASTELLÓN Alto Palancia, el Toro, El

CASTELLÓN Alto Mijares, el Torralba del Pinar

CASTELLÓN Alt Maestrat, l’ Torre d’En Besora, la

CASTELLÓN Plana Alta, la Torre d’en Doménec, la

CASTELLÓN Alto Mijares, el Torrechiva

CASTELLÓN Alcalatén, l’ Useres, les

CASTELLÓN Alto Palancia, el Vall de Almonacid

CASTELLÓN Alto Mijares, el Vallat

CASTELLÓN Ports, els Vallibona

CASTELLÓN Alt Maestrat, l’ Vilafranca

CASTELLÓN Plana Alta, la Vilanova d’Alcolea

CASTELLÓN Alt Maestrat, l’ Vilar de Canes

CASTELLÓN Alto Mijares, el Villahermosa del Río

CASTELLÓN Alto Mijares, el Villamalur

CASTELLÓN Alto Mijares, el Villanueva de Viver

CASTELLÓN Ports, els Villores

CASTELLÓN Alcalatén, l’ Vistabella del Maestrazgo

CASTELLÓN Baix Maestrat, el Xert

CASTELLÓN Alcalatén, l’ Xodos

CASTELLÓN Ports, els Zorita del Maestrazgo

CASTELLÓN Alto Mijares, el Zucaina

VALÈNCIA Rincón de Ademuz, el Ademuz

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Aielo de Rugat

VALÈNCIA Serranos, los Alcublas

VALÈNCIA Serranos, los Alpuente

VALÈNCIA Serranos, los Andilla

VALÈNCIA Serranos, los Aras de los Olmos

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Bèlgida

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Bellús

VALÈNCIA Serranos, los Benagéber

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Beniatjar

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Benicolet

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Benissoda

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Benisuera

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Bicorp

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Bocairent

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Bolbaite

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Bufali

VALÈNCIA Serranos, los Bugarra

VALÈNCIA Serranos, los Calles

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Carrícola

VALÈNCIA Rincón de Ademuz, el Casas Altas

VALÈNCIA Rincón de Ademuz, el Casas Bajas

VALÈNCIA Rincón de Ademuz, el Castielfabib

CASTELLÓ Plana Baixa, la Tals

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Teresa

CASTELLÓ Alt Maestrat, l’ Tírig

CASTELLÓ Ports, els Todolella

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Toga

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Torás

CASTELLÓ Alt Palància, l’ Toro, El

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Torralba del Pinar

CASTELLÓ Alt Maestrat, l’ Torre d’En Besora, la

CASTELLÓ Plana Alta, la Torre d’en Doménec, la

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Torrechiva

CASTELLÓ Alcalatén, l’ Useres, els

CASTELLÓ Alt Palància, l’ la Vall d’Almonesir

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Vallat

CASTELLÓ Ports, els Vallibona

CASTELLÓ Alt Maestrat, l’ Vilafranca

CASTELLÓ Plana Alta, la Vilanova d’Alcolea

CASTELLÓ Alt Maestrat, l’ Vilar de Cans

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Vilafermosa

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Villamalur

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Villanueva de Viver

CASTELLÓ Ports, els Villores

CASTELLÓ Alcalatén, l’ Vistabella del Maestrazgo

CASTELLÓ Baix Maestrat, el Xert

CASTELLÓ Alcalatén, l’ Xodos

CASTELLÓ Ports, els Zorita del Maestrazgo

CASTELLÓ Alt Millars, l’ Zucaina

VALÈNCIA Racó d’Ademús, el Ademuz

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Aielo de Rugat

VALÈNCIA Serrans, els Alcublas

VALÈNCIA Serrans, els Alpuente

VALÈNCIA Serrans, els Andilla

VALÈNCIA Serrans, els Aras de los Olmos

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Bèlgida

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Bellús

VALÈNCIA Serrans, els Benagéber

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Beniatjar

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Benicolet

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Benissoda

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Benisuera

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Bicorp

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Bocairent

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Bolbaite

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Bufali

VALÈNCIA Serrans, els Bugarra

VALÈNCIA Serrans, els Carrers

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Carrícola

VALÈNCIA Racó d’Ademús, el Casas Altes

VALÈNCIA Racó d’Ademús, el Casas Baixes

VALÈNCIA Racó d’Ademús, el Castielfabib



VALÈNCIA Plana de Utiel-Requena, la Caudete de las Fuentes

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Chella

VALÈNCIA Serranos, los Chelva

VALÈNCIA Plana de Utiel-Requena, la Chera

VALÈNCIA Serranos, los Chulilla

VALÈNCIA Valle de Ayora, el Cofrentes

VALÈNCIA Valle de Ayora, el Cortes de Pallás

VALÈNCIA Serranos, los Domeño

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Fontanars dels Alforins

VALÈNCIA Plana de Utiel-Requena, la Fuenterrobles

VALÈNCIA Serranos, los Gestalgar

VALÈNCIA Serranos, los Higueruelas

VALÈNCIA Valle de Ayora, el Jalance

VALÈNCIA Valle de Ayora, el Jarafuel

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Llutxent

VALÈNCIA Serranos, los Losa del Obispo

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Millares

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Montitxelvo

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Navarrés

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Otos

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Palomar, el

VALÈNCIA Serranos, los Pedralba

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Pinet

VALÈNCIA Rincón de Ademuz, el Puebla de San Miguel

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Quatretonda

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Quesa

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Ràfol de Salem

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Rugat

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Salem

VALÈNCIA Plana de Utiel-Requena, la Sinarcas

VALÈNCIA Serranos, los Sot de Chera

VALÈNCIA Valle de Ayora, el Teresa de Cofrentes

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Terrateig

VALÈNCIA Serranos, los Titaguas

VALÈNCIA Rincón de Ademuz, el Torrebaja

VALÈNCIA Serranos, los Tuéjar

VALÈNCIA Rincón de Ademuz, el Vallanca

VALÈNCIA Plana de Utiel-Requena, la Venta del Moro

VALÈNCIA Plana de Utiel-Requena, la Villargordo del Cabriel

VALÈNCIA Serranos, los Yesa, La

VALÈNCIA Valle de Ayora, el Zarra

VALÈNCIA Plana d’Utiel-Requena, la Caudete de las Fuentes

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Chella

VALÈNCIA Serrans, els Chelva

VALÈNCIA Plana d’Utiel-Requena, la Chera

VALÈNCIA Serrans, els Chulilla

VALÈNCIA Vall d’Aiora, la Cofrentes

VALÈNCIA Vall d’Aiora, la Cortes de Pallás

VALÈNCIA Serrans, els Domeño

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Fontanars dels Alforins

VALÈNCIA Plana d’Utiel-Requena, la Fuenterrobles

VALÈNCIA Serrans, els Gestalgar

VALÈNCIA Serrans, els Higueruelas

VALÈNCIA Vall d’Aiora, la Jalance

VALÈNCIA Vall d’Aiora, la Jarafuel

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Llutxent

VALÈNCIA Serrans, els Losa del Obispo

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Milers

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Montichelvo

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Navarrés

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Otos

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Palomar, el

VALÈNCIA Serrans, els Pedralba

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Pinet

VALÈNCIA Racó d’Ademús, el la Pobla de Sant Miquel

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Quatretonda

VALÈNCIA Canal de Navarrés, la Quesa

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Ràfol de Salem

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Rugat

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Salem

VALÈNCIA Plana d’Utiel-Requena, la Sinarcas

VALÈNCIA Serrans, els Sot de Chera

VALÈNCIA Vall d’Aiora, la Teresa de Cofrents

VALÈNCIA Vall d’Albaida, la Terrateig

VALÈNCIA Serrans, els Titaguas

VALÈNCIA Racó d’Ademús, el Torrebaja

VALÈNCIA Serrans, els Tuéjar

VALÈNCIA Racó d’Ademús, el Vallanca

VALÈNCIA Plana d’Utiel-Requena, la Venta del Moro

VALÈNCIA Plana d’Utiel-Requena, la Villargordo del Cabriol

VALÈNCIA Serrans, els Yesa, La

VALÈNCIA Vall d’Aiora, la Zarra
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