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Resolució del director general d'Administració Local, per la qual s'aprova el pla de
control de les subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la
Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a
finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials
i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques.
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
seua execució, així com la informació que ha de constar com a mínim
control.
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Mitjançant Decret 7/2018, de 12 d'abril, del president de la Generalitat, es van aprovar les
bases reguladores de les subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la
Comunitat Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar
actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis
municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques.
L'article 14 de l'esmentat Decret 7/2018, de 12 d'abril, disposa que:
“1. La comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada es realitzarà
mitjançant el corresponent pla de control, que desenvolupe la direcció general amb
competència en matèria d'Administració local, de conformitat amb el que es preveu en
l'article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions.
2. El tipus de control serà administratiu, sobre la totalitat o una mostra de les subvencions
concedides”.
De conformitat amb les bases reguladores aprovades per Decret 7/2018, de 12 d'abril, es va
dictar la convocatòria següent:
- Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es
convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat
Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants per a finançar actuacions
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que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals,
mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques.
En virtut dels preceptes esmentats, i de conformitat amb la competència atribuïda a aquesta
direcció general per la disposició final primera del Decret 7/2018, de 12 d'abril, del president
de la Generalitat, es van aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a
municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb població que no
excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de
l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació
de barreres arquitectòniques i per la Resolució de 19 de juliol de 2019 (DOGV núm. 8596, de
22/07/2019), del president de la Generalitat, per la qual delega determinades atribucions en
diferents òrgans de la Presidència,
Resolc
Primer.- Aprovar el pla de control que s'incorpora com a annex a aquesta resolució, aplicable
a les subvencions destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat
Valenciana, amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions
que faciliten la millora de l'accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals,
per mitjà de l'eliminació de barreres arquitectòniques.
Segon.- Publicar la present resolució en el 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 comptar des de l'endemà de la 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 el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la notificació o publicació de l'acte recorregut, 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
06/03/2020 13:32:26
Cargo: Director General de Administración
Local
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ANNEX

PLA DE CONTROL
A. Àmbit d'aplicació temporal.
Dins de cada convocatòria, el control es portarà a cap o mitjançant verificacions: durant
l'execució de les actuacions subvencionades i una vegada finalitzada l'execució dels projectes
d'actuació 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 seua sol·licitud i,
posteriorment, com a justificació de la subvenció que li haja sigut atorgada. A tal fi, se
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 tots els extrems que ho exigisquen.
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 se 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% del total dels projectes subvencionats.
La comprovació sobre el terreny s'efectuarà com a màxim al 10% del total dels projectes
subvencionats.
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