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AJUDES PER A LA PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ O RECUPERACIÓ
SOBRE BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ

N’ets beneficiari, Quins passos s’han de seguir?
Quina documentació s’ha d’entregar després de la resolució definitiva?
Han de presentar obligatòriament, amb anterioritat a l’inici de les obres i en un termini màxim de
tres mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la concessió definitiva de la
subvenció en el DOGV, la documentació següent:




Projecte tècnic adequat per a l’execució de l’actuació subvencionada (signat per un tècnic
competent en la matèria i supervisat i aprovat pels òrgans competents del municipi) i ajustat
al que disposa la normativa específica sobre patrimoni cultural, excepte quan ja s’haja
presentat amb anterioritat.
Si escau, i d’acord amb la legislació aplicable, s’haurà de presentar quan siga procedent:
o Declaració d’impacte ambiental de l’autoritat competent.
o Certificat que l’execució de l’actuació no està inclosa en les afectacions generals de
les directives de la Xarxa Natura 2000.
o Qualsevol altre informe i/o autorització necessaris amb la finalitat d’executar
l’actuació o dur a terme l’activitat subvencionada (matèria de costes, afectació al
domini públic hidràulic, carreteres…).
Autorització de la conselleria competent en matèria de cultura, en què aprova la intervenció
a realitzar, quan aquesta recaiga sobre béns catalogats com d’interés cultural (BIC) o
subjectes al règim especial de protecció previst en la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni
Cultural Valencià.
En el cas de béns de rellevància local (BRL), o altres béns, es presentarà l’autorització o
declaració responsable d’haver obtingut totes les autoritzacions necessàries per a dur a
terme l’actuació projectada.

Aquesta documentació s’adjuntarà mitjançant l’enllaç:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19016

En el cas de licitar l’actuació, què s’ha de tindre en compte?
Els anuncis de licitació i adjudicació dels contractes han d’incloure una referència a la participació de
la Unió Europea i al Fons. Per a això, s’hi ha d’incloure necessàriament el paràgraf següent:
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Respecte als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, hi han de figurar
expressament les obligacions del contractista relatives a la informació i publicitat comunitària
establides en els reglaments d’aplicació, i afegir el següent, segons el cas:
MODEL PARÀGRAF PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (FEDER)

MODEL PARÀGRAF PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (FEDER)

En relació amb els contractes administratius, hi han de figurar igualment la referència al
cofinançament europeu i les obligacions del contractista relatives a la informació i publicitat
comunitària establides en els reglaments d’aplicació, i adjuntar la informació següent:
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Quines són les obligacions d’informació i comunicació?
Els municipis beneficiaris es comprometen a complir les obligacions en matèria d’informació i
comunicació regulades en l’article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i en l’annex XII, apartat 2.2,
que regula les responsabilitats dels municipis beneficiaris en relació amb les mesures d’informació i
comunicació destinades al públic.
En concret, tinen l’obligació d’incorporar l’emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER en
totes les actuacions de difusió i publicitat de l’actuació objecte de subvenció. Aquesta obligació
entrarà en vigor en el moment en què es comunique formalment als municipis beneficiaris
l’aprovació de la subvenció.
Les entitats beneficiàries del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, per a donar
compliment a les obligacions d’informació i publicitat, han d’adoptar les mesures següents:
1. En totes les mesures d’informació i comunicació que duguen a terme els beneficiaris de les
actuacions cofinançades hauran de reconéixer el suport dels Fons a les actuacions mostrant:
- L’emblema de la Unió i una referència a la Unió Europea, de conformitat amb les característiques
tècniques establides en l’article 4 i l’annex II del Reglament (UE) 821/2014.
- Una referència al Fons que dona suport a l’operació: Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), d’acord amb les característiques tècniques establides en l’article 4 i l’annex II del Reglament
(UE) 821/2014.
Documentació administrativa: Cal fer referència a la Unió Europea i al Fons FEDER, així com al
Programa Operatiu FEDER de la CV corresponent i als seus lemes. Així mateix, hi ha de figurar
l’emblema i el lema de la Unió Europea i l’emblema de les entitats cofinançadores.
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- En la pàgina web de l’òrgan gestor poden descarregar els logos necessaris:
http://www.presidencia.gva.es/ca/web/administracion-local/feder

2. Durant la realització de l’operació caldrà:
- Els beneficiaris que disposen d’un lloc web han d’informar la ciutadania del suport obtingut dels
Fons a través d’un apartat específic en la seua pàgina web que proporcione informació sobre el
Programa Operatiu, fent una breu descripció de l’operació, destacant el suport financer de la Unió
Europea, així com col·locar en un lloc visible de la pàgina l’emblema i la referència a la Unió Europea i
al fons corresponent.
- Col·locar un cartell informatiu temporal, de format significatiu (A3 mínim) amb informació sobre el
projecte en el qual s’ha d’esmentar l’ajuda financera de la UE, en un lloc visible i d’accés al públic.
3. Col·locar un cartell o placa permanent:
- Els beneficiaris han de col·locar un cartell o placa permanent, en un lloc visible al públic, de
grandària significativa, en un termini de 3 mesos, a partir de la conclusió de l’operació, en el cas que
es donen aquestes condicions:



La contribució pública total de l’operació supere els 500.000 euros.
Consistisca en la compra d’un objecte físic, en el finançament d’una infraestructura o en
treballs de construcció.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA PLACA PERMANENT I DELS CARTELLS PUBLICITARIS
TEMPORALS O PERMANENTS
- Han d’incorporar, almenys, els elements següents, (tots aquests aspectes ocuparan almenys el 25%
de la superfície del cartell):
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Nom de l’operació



Objectiu principal de l’operació (objectiu temàtic)



Emblema de la Unió, juntament amb la referència de la Unió Europea



Referència al fons



Lema del fons finançador

- Logotips de les altres entitats que han contribuït financerament a l’operació.
- Esmentar l’import de l’ajuda és opcional.
- El format ha de ser com a mínim A3. No són admissibles pantalles, enrotllables ni pancartes.

Exemple:

IMPORTANT: És necessari que s’envie per correu electrònic, prèviament a la col·locació del cartell,
un disseny d’aquest perquè l’òrgan gestor valide que es compleix amb les exigències reglamentàries
a: <perales_tanesc@gva.es>o <gregori_ver@gva.es>
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Què passa si estic rebent una altra ajuda?
És obligat presentar una declaració comprensiva de totes les ajudes i subvencions sol·licitades,
concedides o percebudes per a la mateixa finalitat, que haurà d’actualitzar-se sempre que varie la
situació inicialment declarada i, per tant, tantes vegades com siga necessari.
L’ajuda concedida és compatible amb altres ajudes o subvencions procedents de la Generalitat o
d’altres administracions. L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que,
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, supere el cost real de l’activitat
subvencionada. D’altra banda, tampoc es podrà rebre més del 50% del cost elegible de l’actuació pel
FEDER.

Quin és el termini d’execució de les actuacions?
Els projectes locals d’actuació han d’estar executats i pagats pels municipis amb data anterior a 15 de
novembre de 2019.

Què s’ha de tindre en compte de cara a la justificació de despeses?
S’ha de conéixer quines són les despeses subvencionables. Només seran subvencionables les
despeses generades a partir de l’1 de gener de 2018, sempre que les actuacions no hagen conclòs
materialment o s’hagen executat íntegrament abans que el beneficiari presente la sol·licitud de
subvenció.
És necessari que figure en el concepte de les factures i/o certificats d’obra, la subvenció FEDER de la
manera següent:
Factura / Certificat susceptible de ser cofinançada al 50% per la Unió Europea a través del
Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.

Quan es rep l’ajuda?
El pagament de les ajudes s’efectuarà amb la justificació prèvia pels beneficiaris de la realització del
projecte local d’actuació aprovat i pagat. El pagament es farà per mitjà de transferència al compte
bancari de l’entitat beneficiària indicada per aquesta.

On puc buscar més informació?
En la pàgina web de l’òrgan gestor es pot trobar més informació sobre els FEDER:
http://www.presidencia.gva.es/ca/web/administracion-local/feder
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