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INSTRUCCIÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES ECONÒMIQUES
CONCEDIDES AMB DESTINACIÓ A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE RESTAURACIÓ
PER A LA CONSERVACIÓ DE BÉNS IMMOBLES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
QUE POSSEÏSQUEN VALORS HISTÒRICS, ARTÍSTICS O D'INTERÉS LOCAL (20162017).
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

De conformitat amb la llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i amb
la base 10a i següents per la qual es regula la convocatòria de les ajudes mencionades,
publicada en el BOP de València núm. 203 de 20 d'octubre de 2016, li informe que, en
la seua qualitat de beneficiari, han d'observar les instruccions següents:
1. Els beneficiaris hauran d'acabar les obres i justificar el compliment de la finalitat i
condicions de la subvenció, en la forma que s'establix a continuació i dins del termini de
nou mesos, comptat a partir de l'endemà al de la notificació de la comprovació positiva
de la documentació presentada pel beneficiari després de la concessió definitiva, sense
perjuí del que preveuen les bases reguladores, Base 1a apt. 4) i Base 3a apt. 5) segon
paràgraf. En cas contrari, es procedirà a la cancel·lació de la subvenció.
2. Dins del termini citat, els beneficiaris aportaran la documentació següent:
a)
Certificacions d'obra expedides per tècnic competent pel total del projecte
executat i les seues corresponents factures ajustades al vigent Reglament de l'IVA.
Si el beneficiari és una administració pública, les certificacions d'obra i factures
hauran d'haver sigut aprovades per l'òrgan competent. Si el beneficiari és una entitat,
hauran de ser remeses amb una declaració del beneficiari en què indique que els
conceptes que es justifiquen es corresponen amb les obres efectivament realitzades
i amb el projecte al seu dia presentat.
b)
Certificat expedit per tècnic competent relatiu a l'adequació de les obres
executades a les concedides, fent constar la data de finalització de les dites obres.
c) Informe final que documente les obres efectivament realitzades, acompanyat de
fotografies que mostren les obres executades (les dites fotografies han de mostrar
amb suficient extensió totes les unitats d'obra certificades).
d)

Fotografies del cartell indicatiu.

e)
Declaració del beneficiari indicant que s'ha executat el total del projecte
subvencionat i que l'obra es troba disponible per a ser destinada al fi per al qual es
va projectar. MODEL I
f)
Certificació del beneficiari acreditativa de què la subvenció concedida s'ha
aplicat als fins pretesos amb l'ajuda. MODEL II
g)
Declaració del beneficiari en què s'especifique si l'IVA suportat és o no és
deduïble per al mateix. MODEL I
h) En el cas de no haver-se comunicat amb anterioritat, declaració de les altres
subvencions concedides per a les actuacions que ara es justifiquen. MODEL I
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3. L'alteració no autoritzada de les condicions que es van tindre en compte per a la
concessió de la subvenció, o si es produïx alguna de les causes d'incompliment
assenyalades en la base tretzena, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o
parcial de la subvenció. La falsedat manifesta en els documents presentats pels
sol·licitants de les ajudes donarà lloc a la cancel·lació de la mateixa.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Es podrà accedir als models de la documentació a presentar a través de la pàgina web
de la Diputació de València.
S'informa que, les bases reguladores d'esta convocatòria no admeten el canvi de l'obra
subvencionada (Base 13a).
Finalment, s'informa que la tramitació de la subvenció concedida es portarà a terme
enterament en suport electrònic en la plataforma Carpeta de l'Ajuntament
https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento per als Ajuntaments, Mancomunitats i
Entitats Locals Menors. Per a la resta d'entitats s'han de tramitar en la Seu electrònica
de
la
Diputació
de
València
(https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=listadoTematico
&tema=/RESTAURACION/). Segons la naturalesa jurídica del sol·licitant serà necessari
comptar amb el corresponent certificat d'entitat o de representant de l'entitat. Tot això
d'acord amb el que establix l'article 16.4 de la llei 39/2015.
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