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PRIMER.- Els plans de control de subvencions es contemplen, a nivell estatal i sense consttuir legislació
bàsica, en l'artcle 32.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS): «L'òrgan
concedent comprovarà l'adequada justicació de la subvenció, així com la realització de l'actvitat i el
compliment de la inalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.»
Per la seua part, l'artcle 85 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la LGS, obliga els òrgans concedents de subvencions a «elaborar anualment un pla anual
d'actuació per a comprovar la realització pels beneiciaris de les actvitats subvencionades.»
A nivell autonòmic, l’artcle 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 contndran, entre altres aspectes, un mètode de comprovació de la realització de
l'actvitat a travéss del pla de control corresponent.
Per la seua part, l'artcle 169.3 de la mateixa Llei 1/2015, estableix que el pla de control haurà
d'elaborar-se per qualsevol òrgan que gestone una línia d'ajudes fnançada amb fons públics, que haurà de
ser aprovat per l'òrgan concedent amb caràcter previ a la seua execució, així com la informació que ha de
constar com a mínim en el citat pla de control.
SEGON.- Per Resolució de 30 d'agost de 2016, del conseller d’Educació, Investgació, Cultura i Esport (DOGV
núm. 7.865, de 05/09/2016), s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 de la Conselleria
d'Educació, Investgació, Cultura i Esport.
En el seu Objectu Estratègic 7 es troben les Ajudes per a fnançament d’infraestructures i
equipament cientfc (línia de subvenció S0104000).
TERCER.- Per Ordre 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investgació, Cultura i Esport
(DOGV núm. 7.945, 28/12/2016), es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a adquisició d’infraestructures i equipament d’I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana.
En la seua base Vint-i-nou es disposa que «Per a comprovar l’efectva realització material de
l’actvitat subvencionada, l’òrgan concedent elaborarà el corresponent pla de control, que consistrà en una
veriicació sobre el terreny per a comprovar la realitat de tots o d’una mostra dels equipaments i
infraestructures adquirits amb càrrec a aquesta línia d’ajudes, i estendrà acta de la dita visita de
veriicació.»
QUART.- De conformitat amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre 89/2016, es van dictar les
següents convocatòries de subvencions per a infraestructures i equipaments d'R+D+i PO FEDER 2014-2020
Comunitat Valenciana:
- Resolució de 21 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investgació, Cultura i Esport, per la qual es
convoquen ajudes per a infraestructures i equipament d'R+D+i PO FEDER 2014-2020 (DOGV núm. 8.008, de
27/03/2017).
- Resolució de 15 de març de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investgació, Cultura i Esport, per la qual es
convoquen en 2018 subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i per al període 2018-2020 (PO
FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020) (DOGV núm. 8.263, de 28/03/2018).
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En virtut dels preceptes esmentats,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar el pla de control que s'incorpora com a annex a aquesta resolució, aplicable a les
subvencions per a infraestructures i equipaments d'R+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana,
convocades per al període 2017 a 2020 per la Conselleria d'Educació, Investgació, Cultura i Esport, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 09.02.03.542.50.7 de la Direcció General d'Universitat, Investgació i
Ciència, i línia de subvenció S0104000.
SEGON.- Publicar la present resolució en la web de la Conselleria competent en la matèria, en la pàgina de
la corresponent convocatòria: http://www.ceice.gva.es/va/web/ciencia/convocatoria
Contra la present resolució, que posa f a la via administratva, es podrà interposar:
- recurs potestatu de reposició, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar des
de l'endemà al de la seua notfcació o publicació, de conformitat amb els artcles 112, 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratu comú de les Administracions Públiques.
- o directament recurs contenciós administratu, davant el Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà al de la notfcació o publicació de l'acte
recorregut, conforme als artcles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administratva.

València, 7 de juny de 2019. LA DIRECTORA GENERAL D’UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA: Josefna
Bueno Alonso
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ANNEX
PLA DE CONTROL DE LES SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS
D’R+D+i PO FEDER 2014-2020 COMUNITAT VALENCIANA

A. Àmbit d'aplicació temporal. Seran objecte de control les subvencions per a infraestructures i
equipaments d'R+D+i convocades a l'empara del PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana.
Dins de cada convocatòria, el control es durà a terme una vegada fnalitzen tots els expedients de
subvenció i s'hagen declarat les operacions a l'organisme intermedi del FEDER en la Comunitat Valenciana.
B. Tipus de control a efectuar sobre la línia. Verifcació sobre el terreny per a comprovar la realitat de tots o
d'una mostra dels equipaments i infraestructures adquirits amb càrrec a aquesta línia d'ajudes, estenent
acta d'aquesta visita de verifcació.
Aquesta funció podrà incorporar els informes de verifcació sobre el terreny procedents del Servei
de Verifcació dels Fons Comunitaris.
C. Criteris de selecció de la mostra. La mostra d'expedients de subvenció a controlar se seleccionarà de
manera aleatòria, entre totes les modalitats d’ajudes.
D. Percentatge mínim d'ajuda a controlar sobre el total pagat en la línia. L'import mínim d'ajuda
controlada abastarà, almenys, el 20% del crèdit inicial que dispose la línia de subvenció S0104000.
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