RESOLUCIÓ del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
per la qual s’aprova el pla de control aplicable durant el procediment de concessió i
comprovació de la justificació de subvencions atorgades amb càrrec a les dotacions
pressupostàries de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum en l'exercici
2021.
L’article 165.2.j) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública,
del sector públic instrumental i de subvencions, determina que les bases reguladores
de la concessió de subvencions contindran, entre altres aspectes, un mètode de
comprovació de la realització de l’activitat a través del pla de control corresponent.
D’altra banda, l'article 169.3 de la mateixa Llei 1/2015 estableix que el pla de control
haurà d'elaborar-se per qualsevol òrgan que gestione una línia d'ajudes finançada amb
fons públics, que haurà de ser aprovat per l'òrgan concedent amb caràcter previ a ser
executat, així com la informació que ha de constar com a mínim en el mencionat pla de
control.
En virtut dels preceptes mencionats, en atenció a les competències atribuïdes a la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i de
conformitat amb l’article 28. II de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, resolc:
PRIMER. Aprovar el pla de control que s’incorpora com a annex a aquesta resolució,
elaborat per la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i aplicable durant el
procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions amb càrrec
a les dotacions pressupostàries d'aquell centre directiu a l'exercici 2021.
SEGON. Ordenar la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en la pàgina de la Direcció General
competent
en
matèria
de
comerç,
artesania
i
consum,
https://cindi.gva.es/va/web/comercio

València, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Firmat per Rafael Climent González el
17/06/2021 12:36:49
Càrrec: Conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
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ANNEX

PLA DE CONTROL APLICABLE DURANT EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I
COMPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS ATORGADES AMB CÀRREC A
LES DOTACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ,
ARTESANIA I CONSUM EN L’EXERCICI 2021
De conformitat amb les previsions establides en els articles 165.2.j) i 169 de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions, durant el procediment de concessió i justificació de
subvencions han d’adoptar-se les mesures necessàries a fi de comprovar i verificar
l'efectiva realització de les activitats subvencionades, el compliment de la finalitat o les
finalitats que motiven la concessió i l'adequada acreditació de la destinació donada a
les quantitats atorgades.
L’Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, estableix en
l’article 14 el pla de control aplicable a aquestes subvencions.
De conformitat amb aquest article, per a verificar el compliment de les ajudes
convocades per la Resolució d’11 de desembre de 2020, de la directora general de
Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a
l’exercici 2021 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l’empara de
l’Ordre 22/2018, hauran de realitzar-se els corresponents controls. En cas que en els
controls realitzats es posen de manifest irregularitats significatives, la beneficiària de
l'ajuda podrà ser-ne exclosa.
Per tot això, s’estableixen els paràmetres de control següents:

a) El tipus de control que cal realitzar serà administratiu i material. El primer es
basarà en la documentació aportada per cada entitat juntament amb la seua
sol·licitud i com a justificació de la subvenció que sol·licita. Amb aquest fi, se
supervisarà tota la documentació exigida en les bases reguladores i en la resolució de
convocatòria com a documentació d’aportació preceptiva, i es requerirà, si és
procedent, l’aportació de tots els documents complementaris necessaris per a
comprovar, verificar i aclarir tots els aspectes que ho exigisquen. A més, si s’estima
necessari, podrà demanar-se informació addicional que permeta contextualitzar la
documentació aportada i les activitats realitzades. El segon es fonamentarà en la
comprovació i control material de la documentació administrativa i de caràcter
econòmic justificativa de l’import concedit i de la resta de documentació aportada
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relativa a l’actuació subvencionada que a l’efecte s’estableix en l’esmentada Ordre
22/2018, de 22 de novembre.
b) El control administratiu i material es realitzarà sobre el 100% del total del pagament que
es propose en cada línia pressupostària. Quan es tracte d’inversions es comprovarà a
més, l’efectiva realització de l’activitat i del compliment de la finalitat mitjançant visita pel
personal de l’òrgan concedent, en el lloc i data indicats per la beneficiària per a la
realització de l’activitat sobre almenys el 50% dels projectes subvencionats seleccionats
de manera aleatòria. Dins del conjunt de sol·licituds presentades a una mateixa
convocatòria, se’n podrà seleccionar una mostra aleatòria però prou representativa de
qualsevol document i altres elements acreditatius de la realització de les actuacions
subvencionades. Addicionalment, de forma motivada, s’hi podran aplicar criteris dirigits
a la realització d’un mostreig específic per a la comprovació d’aspectes tècnics,
econòmics o administratius determinats que s’estimen d’especial rellevància en el marc
d’una convocatòria.
c) L’òrgan concedent podrà realitzar visites, en el lloc i data indicats per la beneficiària per a
la realització de l’activitat i sol·licitar tota aquella documentació i informació que
considere necessària, tant per a l’avaluació de l’actuació, com per verificar l’adequació a
la finalitat de la despesa.
d) Les actuacions que s’efectuen en el desenvolupament d’aquest pla de control, es
realitzaran a través de mitjans propis, personals i materials. En relació amb els mitjans
personals, la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, juntament amb els
Serveis Territorials de Comerç, Artesania i Consum, realitzaran les activitats de control
de les ajudes per a la comprovació material de la realització efectiva de l’activitat objecte
de l’ajuda.
e) En cas que, com a resultat de qualsevol dels controls anteriors, es posen de manifest
irregularitats significatives o incompliments per part de la beneficiària, dels requisits,
condicions, característiques o modificació del projecte amb el què s’ha basat la
subvenció, la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, acordarà l’inici del
procediment de resolució de la subvenció concedida o la minoració d’aquesta i, en el seu
cas, de reintegrament de les ajudes percebudes i els interessos de demora des del
moment del pagament de la subvenció.
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