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Resolució de 16 de gener de 2020, del Director General d'Administració Local, per la
qual s'aprova el pla de control de les subvencions per als projectes locals d'actuació
dels municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament pel
Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions disposa en el seu article 165.2. j) que les bases reguladores
de les subvencions contindran, entre altres aspectes, el mètode de comprovació de la
realització de l'activitat a través del corresponent pla de control.
El mateix text legal, en el seu article 169.3, disposa que l'esmentat pla de
comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat, existència
compliment de la finalitat, haurà de ser aprovat per l'òrgan concedent amb
seva execució, així com la informació que ha de constar com a mínim
control.
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de la condició o
caràcter previ a la
en el citat pla de

El Govern de la Generalitat va aprovar el Programa Operatiu del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana, del període 2014-2020, com a
document que determina l'estratègia i objectius de les actuacions cofinançables pel FEDER,
per al nou període de programació 2014-2020, així com les dotacions financeres
programades per a aquests objectius.
Mitjançant Decret 19/2017, de 26 d'octubre, del president de la Generalitat (D.O.G.V. núm.
8161 de 2-11-2017), s'aproven les bases reguladores per a subvencionar projectes locals
d'actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament pel
Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
En l'eix 4 es contemplen les ajudes que incideixen en l'objectiu específic OE 4.5.1. -foment
de la mobilitat urbana sostenible-, en concret, la redacció i aprovació, així com la
implementació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). En l'eix 6 es defineixen les
ajudes que incideixen en l'objectiu específic OE 6.3.1, dirigit a promoure la protecció, el
foment i el desenvolupament del patrimoni cultural, per a la posada en valor del patrimoni
cultural valencià.
La Base vint-i-quatrena de l'esmentat Decret 19/2017, seguiment i pla de control, disposa
que:
“1. La comprovació material de la realització efectiva de l'activitat subvencionada es fa
mitjançant el corresponent pla de control que execute la direcció general amb competència
en matèria d'Administració Local.
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2. L'òrgan gestor, amb la col·laboració dels òrgans de la Generalitat amb competència en la
matèria sectorial corresponent al projecte local d'actuació, ha d’efectuar les comprovacions
administratives i in situ que estableix la normativa comunitària. A aquests efectes, poden
requerir al municipi la documentació que acredite que les despeses declarades és real, que
els béns s'han lliurat o els serveis s'han prestat de conformitat amb la decisió aprovatòria i
que les actuacions i les despeses compleixen les normes comunitàries, estatals i
autonòmiques.
3. Una vegada visada i remesa aquesta documentació acreditativa per la direcció general
amb competència en matèria d'Administració Local, la direcció general amb competència en
matèria de Fons Europeus i la Intervenció General de la Comunitat Valenciana, d'acord amb
les seves funcions, duran a terme l'activitat de control que estableix el PO FEDER de la
Comunitat Valenciana 2014-2020, sense perjudici de les funcions de control de la Intervenció
General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i de l'òrgan de control de la Comissió Europea.”
De conformitat amb les bases reguladores aprovades per Decret 19/2017, de 26 d'octubre,
del president de la Generalitat, es van dictar les següents convocatòries en el marc del
Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020:
- Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es
convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació dels municipis de la Comunitat
Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de cofinançament pel
Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (D.O.G.V núm. 8176 de
23-11-2017).
- Resolució de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es
convoquen ajudes per a projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat
Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural
valencià i la seva posada en valor susceptibles de cofinançament pel Programa Operatiu
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (D.O.G.V núm. 8176 de 23-11-2017).
En virtut dels preceptes esmentats i de conformitat amb la competència atribuïda a aquesta
direcció general per la Base vint-i-quatre del Decret 19/2017, de 26 d'octubre, del president
de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores per a subvencionar projectes
locals d'actuació dels municipis de la Comunitat Valenciana susceptibles de cofinançament
pel P.O. FEDER 2014-2020, resolc:
Primer.- Aprovar el pla de control que s'incorpora com a annex a aquesta resolució, aplicable
a les subvencions del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020
corresponents als eixos 4 i 6, convocades per Resolucions del president de la Generalitat
Valenciana de 20 de novembre de 2017, per a projectes locals d'actuació dels municipis de
la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible i per a la protecció,
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conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seva posada en
valor.
Segon.- Publicar la present resolució en la web de Presidència, en la pàgina de la
corresponent convocatòria.
Tercer.- Significar que contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar:
- Recurs de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
contar des del dia següent de la seua notificació o publicació, de conformitat amb els articles
112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
- O directament, recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a contar des del dia següent al de la
seua notificació o publicació del acte recurrit, conforme als articles 10 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

EL DIRECTOR GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Firmado por Antoni Such Botella el
16/01/2020 14:44:38

CSV:4Y2QU3P9-BUY46KGN-V1JK51E2

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4Y2QU3P9-BUY46KGN-V1JK51E2

ANNEX

PLA DE CONTROL
A. Àmbit d’aplicació temporal.
Dintre de cada convocatòria, el control es durà a terme una vegada finalitzada l'execució dels
projectes locals d'actuació, efectuat el pagament pels beneficiaris i presentada la documentació
justificativa.
B. Tipus de control a efectuar sobre cada línia.
Comprovació administrativa. El tipus de control a realitzar serà preferentment administratiu,
basat en la documentació aportada per cada entitat juntament amb la seva sol·licitud i,
posteriorment, com a justificació de la subvenció que li haja estat atorgada. A tal fi, es
supervisarà tota la documentació exigida en les bases reguladores i en la resolució de
convocatòria, i es requerirà, si escau, l'aportació de quants documents complementaris resulten
precisos per a comprovar, verificar i esclarir quants extrems així ho exigeixen.
Comprovació sobre el terreny. El tipus de control a realitzar serà la verificació in situ per a
comprovar la realitat de tots o d'una mostra de les actuacions amb càrrec a aquestes ajudes.
C. Criteris de selecció de la mostra.
Comprovació administrativa. La comprovació s'estendrà sobre la totalitat de l'import de l'ajuda
justificada en cada línia pressupostària.
Comprovació sobre el terreny. La mostra d'expedients de subvenció a controlar es seleccionarà
de manera aleatòria.
D. Percentatge mínim d'ajuda a controlar sobre el total pagat en cada línia.
La comprovació administrativa s'estendrà al 100% de l'import de l'ajuda justificada en cada línia
pressupostària.
La comprovació sobre el terreny, aconseguirà almenys, el 10% de l'import efectivament pagat
per les entitats beneficiàries.
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